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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:346124-2021:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Miskolc: Oktatójátékok
2021/S 131-346124

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hivatalos név: Miskolci Tankerületi Központ
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_43351181
Postai cím: Selyemrét út 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Guba Zoltán
E-mail: kapcsolat@gubazoltan.hu 
Telefon:  +36 46565414
Fax:  +36 46565424
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://kk.gov.hu/miskolc
A felhasználói oldal címe: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001041802020/reszletek

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Oktatás igazgatása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Fejlesztő eszközök beszerzése II.
Hivatkozási szám: EKR001041802020

II.1.2) Fő CPV-kód
37524100 Oktatójátékok

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:

09/07/2021 S131
https://ted.europa.eu/TED

1 / 13

mailto:kapcsolat@gubazoltan.hu
http://kk.gov.hu/miskolc
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001041802020/reszletek


HL/S S131
09/07/2021
346124-2021-HU

2 / 13

Adásvételi szerződések fejlesztő eszközök, speciális bútorelemek, sporteszközök beszerzésére
Az I. részben: Összesen 35 féle, a gyermekkori érzékelés és észlelés, a kommunikáció, a matematikai 
gondolkodás, valamint a mozgáskoordináció fejlesztéséhez szükséges fejlesztő eszköz beszerzése, a 
dokumentáció részét képező műszaki leírásban meghatározottak szerint.
A II. részben: Összesen 34 féle, a gyermekkori érzékelés és észlelés, a kommunikáció, a matematikai 
gondolkodás, valamint a mozgáskoordináció fejlesztéséhez szükséges fejlesztő eszköz beszerzése, a 
dokumentáció részét képező műszaki leírásban meghatározottak szerint.
A III. részben: Összesen 11 féle, a gyermekkori mozgáskoordináció fejlesztéséhez szükséges speciális 
bútorelem beszerzése, a dokumentáció részét képező műszaki leírásban meghatározottak szerint.
A IV. részben: Összesen 5 féle, a gyermekkori mozgáskoordináció fejlesztéséhez szükséges sporteszköz 
beszerzése, a dokumentáció részét képező műszaki leírásban meghatározottak szerint.

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 57 845 411.00 HUF

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Fejlesztő eszközök (multiszenzoros)
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
37524100 Oktatójátékok
37450000 Felszerelések szabadtéri és fedettpályás labdajátékokhoz
37524000 Játékok
37524900 Játékkészletek
38652000 Mozgóképvetítő gépek
39162000 Oktatási berendezések
37426000 Egyensúlyfejlesztő eszközök

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:
3527 Miskolc, Selyemrét út 1.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Összesen 35 féle, a gyermekkori érzékelés és észlelés, a kommunikáció, a matematikai gondolkodás, valamint 
a mozgáskoordináció fejlesztéséhez szükséges fejlesztő eszköz beszerzése, a dokumentáció részét képező 
műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Állat formájú projektor multiszenzoros világító játék 12 db,
Kaleidoszkóp lámpa 1 db,
Világító panel változtatható színnel 3 db,
Színváltó világító asztal 9 db,
The twinkler 2 db,
Optikai szálas fényfüggöny 3 db,
Nagy átlátszó alakzatok 12 csomag,
Vízi fürdő fényprojektor világító játék 9 db,
Jeges csillagfény 9 db,
Színváltó tojás kicsi 52 db,
Space projector 4 db,
Lava lamp effect wheel – yellow/red 4 db,
Lava lamp effect wheel – violet/blue 1 db,
Lava lamp effect wheel – blue/yellow 1 db,
Absztrakt tapintó fal 2 db,
Snoezelen Bubble Tube Sensory Corner Kit 3 db,
Csillagszőnyeg 8db,
Nagy színváltó tojás 8 db,
Nagy színváltó kocka 8db,
Nagy színváltó labda 10 db,
CUBE 1db,
Optikai szálas világító gubanc 3 db,
LED Fényforrás 4000 9 db,
Snoezelen Magnetic led Projector Starter Saver Pack 3 db,
Alagút szett kisgyermekeknek 20 db,
Plazma gömb 8 db,
3 buborékos, szenzoros domború tükör, puha kerettel 8 db,
Optikai szálas fényfal 6 db, Biztonságos gyermek tükör puha kerettel (nagy) 70 db,
Vízágy 3 db,
Big red twist 1 db,
Ark starter kit 8 db,
Go talk 4+ 3 db,
Go talk 9+ 1 db,
Go talk 20+ 1db,
Az egyes termékek részletes leírását a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § alapján rögzíti, hogy ahol a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott típusra való hivatkozás található, az csak a termék jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt, azonban az ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan terméket is 
szerepeltethet, amely a meghatározott követelménynek megfelel és azzal egyenértékű. Ajánlatkérő a műszaki 
leírásban megjelöltek helyett elfogad a megjelölttel egyenértékű műszaki tulajdonsággal rendelkező terméket 
is. Ebben az esetben viszont ajánlattevőnek az ajánlatában – megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel – 
bizonyítania kell, hogy a termék megfelel a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. 
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Megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, 
szakmailag elismert megfelelősségértékelő szerv minősítése.
(A II.1.5) és a II.2.6) pontban szereplő összeg – mely nem a becsült érték – megadására kizárólag a 
hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került sor!)

II.2.5) Értékelési szempontok
Ár

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6.-16-2017-0030
Támogatási intenzitás: 100,000000 %, A projekt finanszírozási formája: utófinanszírozás

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Fejlesztő eszközök (táblás, kártyás, alakzatos)
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
37524100 Oktatójátékok
37524000 Játékok
37524900 Játékkészletek
38652000 Mozgóképvetítő gépek
39162000 Oktatási berendezések
37426000 Egyensúlyfejlesztő eszközök

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:
3527 Miskolc, Selyemrét út 1.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
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Összesen 34 féle, a gyermekkori érzékelés és észlelés, a kommunikáció, a matematikai gondolkodás, valamint 
a mozgáskoordináció fejlesztéséhez szükséges fejlesztő eszköz beszerzése, a dokumentáció részét képező 
műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Okoskocka – Akusztikus észlelés fejlesztő játék 12 klt,
Okoskocka – Anyanyelvi játék fejlesztő játék 15 klt,
Okoskocka – Mese- és szövegértés fejlesztő játék 15 klt,
Okoskocka – Számolás fejlesztő játék 15 klt,
Okoskocka – Tér- és időészlelés fejlesztő játék 9 klt,
Okoskocka – Testséma fejlesztő játék 17klt,
Okoskocka – Vizuális észlelés iskolásoknak fejlesztő játék 15klt,
Okoskocka – Vizuális észlelés óvodásoknak fejlesztő játék 12 klt,
Matanda 20-as számkör – Tanulói munkaeszköz 100 db,
Matanda 20-as számkör – Demonstrációs eszköz 5 db,
Matanda 100-as számkör – Tanulói eszköz 100 db,
Matanda Mini 100-as számkörű számegyenes – Tanulói és Demonstrációs eszköz 100 db,
Matanda Demonstrációs Táblázat, 100-as számkör – Demonstrációs eszköz 5 db,
Matanda Dominó – Óvodai használatra és felzárkóztatásra 5 db,
Matanda Dominó- és jelkártyák formalemeze – Tanulói eszköz 100 db,
Matanda Fólia szám- és szorzatkártyák – Demonstrációs eszköz 5 db,
Novum "óvodai kis alap" mozgáskotta készlet 8 készlet,
Novum "óvodai maxi" mozgáskotta készlet 10 készlet,
Nagy sarokmedence 12 db,
Medence feltöltő labda 18 000 db,
Blokkmodulkészlet-nagykerék, minihíd, hordó, félkocka, trapéz, 3 fokos lépcső elemekből 23 szett,
120 cm átmérőjű ballon labda 22 db,
85 cm átmérőjű ballon labda 25 db,
75 cm átmérőjű ballon labda 10 db,
Nagy méretű vizes és homokozó asztal fedővel 25 szett,
Hupple mozgás- egyensúly és koordináció fejlesztő kreatív eszköz 18 db,
Tapintás forma szerint, tapintós játék 20 db,
46 elemes Scogym készlet 23 db,
LOU téglalap alakú játékasztal Maxi szett 16 szett,
ülőpárna 3 darabos szett 17 szett,
Érzékelő óriáslabda szivacsborítással 10 db,
Zenélő kristálygömb 10 db,
90 cm átmérőjű hengerballon labda 10 db,
Kicsi és nagy lépéskövek szett 23 szett.
Az egyes termékek részletes leírását a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § alapján rögzíti, hogy ahol a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott típusra való hivatkozás található, az csak a termék jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt, azonban az ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan terméket is 
szerepeltethet, amely a meghatározott követelménynek megfelel és azzal egyenértékű. Ajánlatkérő a műszaki 
leírásban megjelöltek helyett elfogad a megjelölttel egyenértékű műszaki tulajdonsággal rendelkező terméket 
is. Ebben az esetben viszont ajánlattevőnek az ajánlatában – megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel – 
bizonyítania kell, hogy a termék megfelel a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. 
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Megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, 
szakmailag elismert megfelelősségértékelő szerv minősítése.
(A II.1.5) és a II.2.6) pontban szereplő összeg– mely nem a becsült érték – megadására kizárólag a 
hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került sor!)

II.2.5) Értékelési szempontok
Ár

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP -3.1.6.-16-2017-0030
Támogatási intenzitás: 100,000000 %, A projekt finanszírozási formája: utófinanszírozás

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Speciális bútorelemek
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
33192000 Gyógyászati bútorok
33196000 Gyógyászati segédeszközök
39100000 Bútorok
37524100 Oktatójátékok

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:
3527 Miskolc, Selyemrét út 1.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 11 féle, a gyermekkori mozgáskoordináció fejlesztéséhez szükséges speciális bútorelem beszerzése, 
a dokumentáció részét képező műszaki leírásban meghatározottak szerint.
Fokosszék 8 fokos 1db,
Fokosszék 9 fokos 1db,
Kis lovaglószék 8 db,
Összerakható háromrészes lábzsámoly 7 szett,
priccs (nagy) 1 db,
priccs magasító szett 1 szett,
Fürdető zsámolyok 7 garnitúra, Kockazsámoly 9 db,
Lejtők lépcsővel (3 fok lépcső) 1db,
Összecsukható járólétra 7 db,
Bambusz párhuzamos járókorlát szett 22 szett.
Az egyes termékek részletes leírását a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § alapján rögzíti, hogy ahol a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott típusra való hivatkozás található, az csak a termék jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt, azonban az ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan terméket is 
szerepeltethet, amely a meghatározott követelménynek megfelel és azzal egyenértékű. Ajánlatkérő a műszaki 
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leírásban megjelöltek helyett elfogad a megjelölttel egyenértékű műszaki tulajdonsággal rendelkező terméket 
is. Ebben az esetben viszont ajánlattevőnek az ajánlatában – megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel – 
bizonyítania kell, hogy a termék megfelel a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. 
Megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, 
szakmailag elismert megfelelősségértékelő szerv minősítése.
(A II.1.5) és a II.2.6) pontban szereplő összeg – mely nem a becsült érték – megadására kizárólag a 
hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került sor!)

II.2.5) Értékelési szempontok
Ár

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6.-16-2017-0030
Támogatási intenzitás: 100,000000 %, A projekt finanszírozási formája: utófinanszírozás

II.2.14) További információk

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Sporteszközök
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
37420000 Tornatermi felszerelés
37440000 Fitneszfelszerelések
37442800 Erősítő gumiszalagok és -kötelek
37524100 Oktatójátékok

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:
3527 Miskolc, Selyemrét út 1.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Összesen 5 féle, a gyermekkori mozgáskoordináció fejlesztéséhez szükséges sporteszköz beszerzése, a 
dokumentáció részét képező műszaki leírásban meghatározottak szerint.
TRX Move System Suspension trainer és legalább 6 letölthető edzés 60db,
Soft ball- Body ball 600 db,
Dynair Senso tartásjavító ülőpárnák 33 cm-es méretben 270 db,
Fit-Band erősítő gumiszalag – Erős, 25 m-es tekercsben – zöld 30 db,
Fit-Band erősítő gumiszalag – Extra erős, 25 m-es tekercsben – kék 30 db.
Az egyes termékek részletes leírását a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § alapján rögzíti, hogy ahol a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott típusra való hivatkozás található, az csak a termék jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történt, azonban az ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan terméket is 
szerepeltethet, amely a meghatározott követelménynek megfelel és azzal egyenértékű. Ajánlatkérő a műszaki 
leírásban megjelöltek helyett elfogad a megjelölttel egyenértékű műszaki tulajdonsággal rendelkező terméket 
is. Ebben az esetben viszont ajánlattevőnek az ajánlatában – megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel – 
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bizonyítania kell, hogy a termék megfelel a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. 
Megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, 
szakmailag elismert megfelelősségértékelő szerv minősítése.
(A II.1.5) és a II.2.6) pontban szereplő összeg – mely nem a becsült érték – megadására kizárólag a 
hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került sor!)

II.2.5) Értékelési szempontok
Ár

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6.-16-2017-0030
Támogatási intenzitás: 100,000000 %, A projekt finanszírozási formája: utófinanszírozás

II.2.14) További információk

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 247-610523

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1

Rész száma: 1

Elnevezés:
Fejlesztő eszközök (multiszenzoros)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
30/05/2021

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
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V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mid-Comp Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_69963012
Postai cím: Hunyadi J. utca 38.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
E-mail: milei.robert@midcomp.hu 
Telefon:  +36 209315989
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22 349 928.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 22 297 629.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1

Rész száma: 2

Elnevezés:
Fejlesztő eszközök (táblás, kártyás, alakzatos)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
30/05/2021

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Szekszárdi utca 12/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: koszegi.erzsebet@balazs-diak.hu 
Telefon:  +36 12665140
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 31 375 765.00 HUF
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A szerződés/rész végleges összértéke: 24 136 662.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1

Rész száma: 3

Elnevezés:
Speciális bútorelemek

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
30/05/2021

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Szekszárdi utca 12/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: koszegi.erzsebet@balazs-diak.hu 
Telefon:  +36 12665140
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5 298 600.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 877 600.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1

Rész száma: 4

Elnevezés:
Sporteszközök

Szerződés/rész odaítélésre került: igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
30/06/2021

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
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A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Szekszárdi utca 12/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: koszegi.erzsebet@balazs-diak.hu 
Telefon:  +36 12665140
A nyertes ajánlattevő kkv: igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6 444 269.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 533 520.00 HUF

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
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Az eljárás során ajánlatkérő nem vett figyelembe környezetvédelmi vagy szociális szempontokat.
Az eljárás valamennyi részben eredményes.
Az ajánlattevők neve, címe, adószáma az eljárás I. részében:
Ajánlattevő neve: Balázs-Diák Kft
Székhelye: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 12/A
Adószáma: 13446976-2-41
Ajánlattevő neve: Mid-Comp Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8600 Siófok, Hunyadi J. utca 38.
Adószáma: 11484194-2-14
Ajánlattevő neve: Autinexus Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1145 Budapest, Amerikai út 76.
Adószáma:23945304-2-42
Az ajánlattevők neve, címe, adószáma az eljárás II. részében:
Ajánlattevő neve: Krasznár és Társa Könyvkereskedelmi Betéti Társaság
Székhelye: 1098 Budapest, Dési Huber utca 7.
Adószáma: 21825262-2-43
Ajánlattevő neve: Balázs-Diák Kft
Székhelye: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 12/A.
Adószáma: 13446976-2-41
Ajánlattevő neve: Mid-Comp Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8600 Siófok, Hunyadi J. utca 38.
Adószáma: 11484194-2-14
Az ajánlattevők neve, címe, adószáma az eljárás III. részében:
Ajánlattevő neve: Balázs-Diák Kft
Székhelye: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 12/A.
Adószáma: 13446976-2-41
Az ajánlattevők neve, címe, adószáma az eljárás IV. részében:
Ajánlattevő neve: Balázs-Diák Kft
Székhelye: 1138 Budapest, Szekszárdi utca 12/A.
Adószáma: 13446976-2-41
Ajánlattevő neve: DuoLine Kereskedőház és Bútorgyártó Bt
Székhelye: 6000 Kecskemét, Máriahegy tanya 190.
Adószáma: 20478276-2-03
Ajánlattevő neve: Dalnoki Sport Nagykereskedelmi Kft
Székhelye: 2132 Göd, Vadvirág utca 40.
Adószáma:10799000-2-13
A hirdetmény első feladásának időpontja: 2021.7.2.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
06/07/2021
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