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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONTAjánlatkérő 
neve:

DTK - tisztítószerek beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001043482022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT 15835066213

ÁLLOMÁS SÉTÁNY 4. 5058/4

DUNAKESZI HU120 2120
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CFT Consulting Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 25025660241

Esztergomi U. 6.

Budapest HU110 1133

Szabó Balázs
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IV. szakasz: Eljárás

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

135A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Tisztítószerek beszerzése

1.        rész: vegyianyagok – összesen 293.604 termék+25% opció
2.        rész: takarító eszközök 1 – összesen 18.800 termék+25% opció
3.        rész: takarító eszközök 2 – összesen 6.618 termék+25% opció

Ajánlatkérő az egyenértékűség tekintetében a műszaki leírásban részletesen meghatározott paramétereknek és elvárt 
funkcionalitásoknak való megfelelést vizsgálja (műszaki táblázat E oszlopa). Az ellenszolgáltatás tartalmazza a szállítási költséget, 
továbbá tartalmazza a behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, 
szükséges hatósági engedélyek díja, egyéb), valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Az 
ajánlati ár tartalmazza továbbá a Kbt. 8. § (2) bekezdése szerinti költségeket, a szállítás és a lerakodás költségét is.
További meghatározás a műszaki leírás terjedelmére tekintettel a jelen pontban nem ismertethető, azt a közbeszerzési 
dokumentumokban a termékek részletes műszaki leírásából megismerhető.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

DTK - tisztítószerek beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

KITAX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

I-COM IRODAELLÁTÁS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Összesen ajánlati ár (nettó HUF): 20 898 808

Indokolás: 
−        A benyújtott ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek,
−        az ajánlattal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok.
−        Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

12933086205PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 3531 Miskolc, Kiss Ernő Utca 35/A.

Összesen ajánlati ár (nettó HUF): 21 325 262

Indokolás: 
−        A benyújtott ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek,
−        az ajánlattal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok.
−        Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

12883314208KITAX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9200 Mosonmagyaróvár, Éger 
Utca 14.

Összesen ajánlati ár (nettó HUF): 23 886 351

Indokolás: 
−        A benyújtott ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek,
−        az ajánlattal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok.
−        Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

25049813241I-COM IRODAELLÁTÁS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1044 
Budapest, Ezred Utca 2

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - vegyianyagokRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen



EKR001043482022

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

26305673213AlSun Trade Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2013 Pomáz, Ipartelep 2988
/30 Ipartelep 2988/30 Ipartelep 2988/30

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

nem

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Összesen ajánlati ár (nettó HUF): 20 898 808

Indoklás: ajánlattevő tette az értékelési szempontra tekintettel legkedvezőbb érvényes ajánlatot.

12933086205PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 3531 Miskolc, Kiss Ernő Utca 35/A.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot kívánja kiválasztani, tekintettel arra, hogy az 
ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár 
értékelése szolgálja.

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:
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Szöveges értékelés:

I-COM IRODAELLÁTÁS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Összesen ajánlati ár (nettó HUF): 5 360 000

Indokolás: 
−        A benyújtott ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek,
−        az ajánlattal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok.
−        Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

12933086205PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 3531 Miskolc, Kiss Ernő Utca 35/A.

Összesen ajánlati ár (nettó HUF): 7 275 832

Indokolás: 
−        A benyújtott ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek,
−        az ajánlattal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok.
−        Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

12883314208KITAX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9200 Mosonmagyaróvár, Éger 
Utca 14.

Összesen ajánlati ár (nettó HUF): 7 206 979

Indokolás: 
−        A benyújtott ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek,
−        az ajánlattal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok.
−        Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

25049813241I-COM IRODAELLÁTÁS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1044 
Budapest, Ezred Utca 2

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - takarító eszközök 1Rész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

1. rész tekintetében: ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján, mert a hiánypótlási felhívást 
követően sem nyújtotta be az alábbi nyilatkozatokat/dokumentumokat:
o        Ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlatban be kell nyújtani „Részletes árajánlat a kiadott táblázatok szerint, a kiadott 
szerkeszthető formátumban is.” dokumentumot, és a benyújtott táblázatukban a 102. – 104., 253., 255., 256., 257., 259., 261 – 
264. termékek esetén nem nevezték meg a megajánlott termék márkáját.
o        nem tisztázták, hogy a 246., 248. termékek kiszerelése hogyan felel meg a műszaki leírásban foglaltaknak.

Érvénytelenség indoka:

Igen
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Érvénytelenítés jogcíme:

26389909203Gy&P Cleaning Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6000 Kecskemét, Stádium Utca 16. 
4./69.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

nem

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Összesen ajánlati ár (nettó HUF): 5 360 000

Indoklás: ajánlattevő tette az értékelési szempontra tekintettel legkedvezőbb érvényes ajánlatot.

12933086205PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 3531 Miskolc, Kiss Ernő Utca 35/A.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot kívánja kiválasztani, tekintettel arra, hogy az 
ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár 
értékelése szolgálja.

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

KITAX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
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Összesen ajánlati ár (nettó HUF): 6 540 000

Indokolás: 
−        A benyújtott ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek,

12933086205PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 3531 Miskolc, Kiss Ernő Utca 35/A.

Összesen ajánlati ár (nettó HUF): 6 585 581

Indokolás: 
−        A benyújtott ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek,
−        az ajánlattal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok.
−        Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

12883314208KITAX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9200 Mosonmagyaróvár, Éger 
Utca 14.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

3A szerződés száma:

3 - takarító eszközök 2Rész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2. rész tekintetében: ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján, mert a hiánypótlási felhívást 
követően sem nyújtotta be az alábbi nyilatkozatokat/dokumentumokat:
o        Ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlatban be kell nyújtani „Részletes árajánlat a kiadott táblázatok szerint, a kiadott 
szerkeszthető formátumban is.” dokumentumot, és a benyújtott táblázatukban a 433., 444. – 448. termékek esetén nem 
nevezték meg a megajánlott termék márkáját.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

26305673213AlSun Trade Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2013 Pomáz, Ipartelep 2988
/30 Ipartelep 2988/30 Ipartelep 2988/30

2. rész tekintetében: ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján, mert a hiánypótlási felhívást 
követően sem nyújtotta be az alábbi nyilatkozatokat/dokumentumokat:
o        Ajánlatkérő az ajánlati felhívás V.2.3. Pontjában az alábbiakat írta elő: „Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok 
benyújtása szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően: A megajánlott termékek részletes műszaki 
leírását, műszaki adatlapját (megajánlott termékek leírása), és a megajánlott termékek magyar nyelvű termékismertetője, és
/vagy gyártói adatlapja, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelőség igazolható.” 
o        Ajánlatkérő előírta, hogy az ajánlatban be kell nyújtani „Részletes árajánlat a kiadott táblázatok szerint, a kiadott 
szerkeszthető formátumban is.” dokumentumot és a benyújtott táblázatukban a 301. – 312., és 425. – 428. termékek esetén nem 
nevezték meg a megajánlott termék márkáját.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Igen
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nem

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Összesen ajánlati ár (nettó HUF): 6 540 000

Indoklás: ajánlattevő tette az értékelési szempontra tekintettel legkedvezőbb érvényes ajánlatot.

12933086205PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 
Magyarország 3531 Miskolc, Kiss Ernő Utca 35/A.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot kívánja kiválasztani, tekintettel arra, hogy az 
ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár 
értékelése szolgálja.

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

I-COM IRODAELLÁTÁS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

KITAX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Összesen ajánlati ár (nettó HUF): 6 692 517

Indokolás: 
−        A benyújtott ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek,
−        az ajánlattal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok.
−        Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.

25049813241I-COM IRODAELLÁTÁS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1044 
Budapest, Ezred Utca 2

−        az ajánlattal szemben nem állnak fenn a Kbt. 73. §-a szerinti érvénytelenségi okok.
−        Ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a felhívásban előírt, a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

2022.09.192022.09.10

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

•        Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján az AlSun Trade Hungary Kft. ajánlattevő ajánlatát a 3. részben 
érvénytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az 561. sorban megajánlott termék vonatkozásában, a megajánlott termék nem 
felel meg a műszaki leírásban foglaltaknak, mert a megajánlott termék műanyag vázszerkezettel rendelkezik a műszaki 
leírásban előírt fém vázszerkezet ellenében.
•        Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján az AlSun Trade Hungary Kft. ajánlattevő ajánlatát a 3. részben 
érvénytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az 562. sorban megajánlott termék vonatkozásában, a megajánlott termék nem 
felel meg a műszaki leírásban foglaltaknak, mert a megajánlott termék – többek között – 4x6 l vödörrel rendelkezik a műszaki 
leírásban előírt 4x5 l-es vödrök ellenében.
•        Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján az AlSun Trade Hungary Kft. ajánlattevő ajánlatát a 3. részben 
érvénytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az 563. sorban megajánlott termék vonatkozásában, a megajánlott termék nem 
felel meg a műszaki leírásban foglaltaknak, mert a megajánlott termék – többek között – 2 db 5 literes vödörrel rendelkezik a 
műszaki leírásban előírt 4 db 5 literes vödör ellenében.
•        Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján az AlSun Trade Hungary Kft. ajánlattevő ajánlatát a 3. részben 
érvénytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a 610. sorban megajánlott termék vonatkozásában, a megajánlott termék a 
gyártónál (a gyártó honlapján ellenőrizhető adatok szerint) nem érhető el.
•        Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján az AlSun Trade Hungary Kft. ajánlattevő ajánlatát a 3. részben 
érvénytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy azon tételek esetében, amely tételeknél nem került megnevezésre a gyártó vagy 
termék megnevezése és/vagy cikkszáma, vagy nem került benyújtásra a biztonsági adatlap (így ajánlattevő nem nyújtott be a 
táblázatban foglaltakhoz képest részletesebb termékleírást) – a Közbeszerzési Döntőbizottság D.225/9/2009., D.674/15/2006., D.
811/9/2015. határozataiban foglaltakkal összhangban – nem fogadható el kizárólag a műszaki leírás megismétlése, mint szakmai 
ajánlat, különös tekintettel arra, hogy azok több esetben szélsőértékeket vagy intervallumokat határoztak meg a termékek egyes 
paramétereivel kapcsolatban. Az AlSun Trade Hungary Kft. ezek alapján nem jelölt meg az ajánlatában konkrét termékeket- 
azon tételek esetében, amely tételeknél nem került benyújtásra a biztonsági adatlap és/vagy nem került megnevezésre a gyártó 
vagy termék megnevezése és/vagy cikkszáma – nem tett konkrét megajánlást.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

26305673213AlSun Trade Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2013 Pomáz, Ipartelep 2988
/30 Ipartelep 2988/30 Ipartelep 2988/30

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

2022.09.21VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

2022.09.21VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

Ajánlatkérő a 3. részben módosította az összegezést a beérkezett előzetes vitarendezési kérelemben foglaltakra és az azokra adott 
válaszokra tekintettel. Ezek alapján a szerződéskötési moratórium a 3. részben 2022. 10. 03-án jár le.

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

2022.09.09

2022.09.09
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