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Eszközbeszerzés_2_EFOP-4.1.2

Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/94
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.05.18.
Iktatószám: 7809/2021
CPV Kód: 39162110-9
Ajánlatkérő: Debreceni Tankerületi Központ
Teljesítés helye: HU321;HU321;HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Balázs-Diák Kft.;Balázs-Diák Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Debreceni Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57770316
Postai cím: Kálvin Tér 11
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csehi Roland osztályvezető
Telefon: +36 52550403
E-mail: roland.csehi@kk.gov.hu
Fax: +36 52517682
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/debrecen
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/debrecen

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
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I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:

I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Eszközbeszerzés_2_EFOP-4.1.2

Hivatkozási szám: EKR000952882020
II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162110-9
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola részére eszközbeszerzés 2. eljárás_adásvételi szerződés
II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
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Érték: 10898900 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) Meghatározás

II.2.1)
Elnevezés: Udvari eszközök beszerzése

Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37535200-9
További tárgyak: 37535210-2

37535220-5
37535280-3

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4287 Vámospércs, Iskola u.1. sz., hrsz.: 90/2 és 4287
Vámospércs, Nagy u. 4. szám 473 helyrajzi szám a dokumentációban részletezettek szerint.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére udvari eszközök 
beszerzése 
A beszerzendő termékek listája: 
2 db Lengőhíd telepítéssel 
2 db Mérleghinta telepítéssel 
1 db Kombinált egyensúlyozó 
1 db Kombinált vár I. telepítéssel 
52,5 m2 Kombinált vár I. ütéscsillapítása 
1 db Kombinált vár II. telepítéssel 
4 db Udvari hulladékgyűjtő (fa) 
10 db Kültéri pad 
1 db Napóra 
1 db Meteorológiai állomás 
116 db Kerti szerszámok 
1 db Eszköztároló kamra 
1 db Tűzrakó hely kialakítása 
A további információkat, a részletes és teljes műszaki paraméterek meghatározását a további 
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
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Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel
a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat
elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6)
bekezdései az irányadóak. 
A nettó egységáraknak, ezáltal az összesen nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes
körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket különösen, de nem kizárólagosan: (kivéve az
áfát) 
- az Eladót terhelő, a termékekkel kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési
kötelezettség költségeit, 
- a termékek előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő
költséget és kockázatot, továbbá a csomagolási költséget; 
- a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási és onnét a teljesítési helyszínre
történő berakodási költséget, kockázatot és az összeszerelés és telepítés díját. 
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és
követelmények meghatározása)

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki
logisztikai és/vagy szállítmányozási feladatok ellátásában szerzett gyakorlattal rendelkezik
(igen/nem) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

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: EFOP-4.1.2-17-2017-00054

II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Taneszközök beszerzése

Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30191130-4
További tárgyak: 37524100-8
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37524200-9
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4287 Vámospércs, Iskola u.1. sz., hrsz.: 90/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére taneszközök 
beszerzése 
A beszerzendő termékek listája: 
3 db Pormentes tábla 
10 db Törpefeszültségű csatlakozások 
10 csomag Kémiai kísérleti készlet 
1 készlet Kémiai modellkészletek grafit, gyémánt, jég, jód 
10 csomag Fizikai kísérleti készlet 
10 db Biológia tanításhoz mikroszkóp 
10 csomag Bonckészlet 
1 db Grafikai prés 
1 készlet Rajzi és grafikai eszközök: ceruza, toll, rajzszén, pasztell vagy zsírkréta, tus, karctű 
30 csomag Ecsetek, vizes edény, vízfesték, tempera, spaklik, kések 
30 db Mérőeszközök: vonalzó vagy szalagmérce 
10 db Gumihenger 
30 db Különböző papírok, kartonok 
2 db Ötvonalas tábla 
1 db Olvasást - számolást fejlesztő programcsomag 
2 db Társasjáték 1. 
2 db Társasjáték 2. 
2 db Társasjáték 3. 
2 db Társasjáték 4. 
2 db Társasjáték 5. 
2 db Kirakó 1. - Erdő 
2 db Kirakó 2. - Mező 
2 db Kirakó 3. - Természet 
2 db Társasjáték 6. 
10 db Kirakó alaplap - okostábla 
2 db Nyelvtan feladatgyűjtemény - 2. osztály 
2 db Nyelvtan feladatgyűjtmény - 3. osztály 
2 db Nyelvtan feladatgyűjtmény - 4. osztály 
2 db Matematikai gondolkodást fejlesztő feladatok - 2. osztály 
2 db Matematikai gondolkodást fejlesztő feladatok - 3. osztály 
2 db Matematikai gondolkodást fejlesztő feladatok - 4. osztály 
2 db Logikus gondolkodást fejlesztő feladatok - 2. osztály 
2 db Logikus gondolkodást fejlesztő feladatok - 3-4. osztály 
2 db Versenyfeladatok matematikából II. - 2. osztály 
2 db Versenyfeladatok magyar nyelv III. - 3. osztály 
2 db Versenyfeladatok magyar nyelv IV. - 2. osztály 
2 db Versenyfeladatok matematikából IV. - 4. osztály 
2 db Versenyfeladatok matematikából IV. - 3. osztály
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2 db Versenyfeladatok magyar nyelvből IV. - 4. osztály 
2 db Versenyfeladatok matematikából V. - 2 osztály 
2 db Versenyfeladatok matematikából V. - 3 osztály 
2 db Versenyfeladatok matematikából V. - 4 osztály 
2 db Versenyfeladatok magyar nyelvtanból V. 3. osztály 
2 db Versenyfeladatok magyar nyelvtanból V. 4. osztály 
2 db Versenyfeladatok magyar nyelvből IV. - 3. osztály 
2 db Versenyfeladatok magyar nyelvtanból V. - 2. osztály 
2 db Szövegértési gyakorló - szótagolási gyakorlatok 
2 db Olvasási- szövegértési gyakorló 
2 db Olvasási készségfejlesztő kisiskolásoknak 
2 db Szövegértést és olvasási készséget fejlesztő füzet 
2 db Feladatok matematikából 4. o 1. félév 
2 db Feladatok matematikából 4. o. 2. félév 
2 db Számolási feladatgyűjtemény 
2 db Matematikai gondolkodást fejlesztő feladatok 
2 db Összeadás/ kivonás kompetenciafejlesztő feladatok 
2 db Szorzás/osztás kompetenciafejlesztő feladatok 
2 db Térbeli tájékozódást fejlesztő feladatok 
2 db Iskola-előkészítő gyakorlatok 
2 db Összetett fejlesztő gyakorlatok 
2 db Fejszámoló feladatok 6 éves kortól óvodások és kisiskolások számára 
2 db Fejszámoló feladatok kétjegyű számok összeadása, kivonása. 2. osztályos kortól 
2 db Fejszámoló feladatok osztás-szorzás 2. osztályos kortól 
2 db Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 
2 db Szövegértési feladatok 2. osztályos kortól A 
2 db Szövegértési feladatok 2. osztályos kortól B 
2 db Társasjáték 7. 
2 db Társasjáték 8. 
1 db Társasjáték 9. 
2 db Társasjáték 10. 
2 db Társasjáték 11. 
2 db Társasjáték 12. 
2 db Képességfejlesztő szoftver A 
2 db Képességfejlesztő szoftver B 
2 db Képességfejlesztő szoftver C 
2 db Képességfejlesztő szoftver D 
2 db Képességfejlesztő szoftver E 
2 db Képességfejlesztő szoftver F 
2 db Képességfejlesztő szoftver G 
2 db Képességfejlesztő szoftver H 
5 db Babzsák 
4 db Billegő deszka 
4 db Egyensúlyozó tölcsér 
4 db Félgömb lépegető 
3 db Mászó rúd 
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6 db Mászókötél 
6 db Tornaszőnyeg 
A további információkat, a részletes és teljes műszaki paraméterek meghatározását a további
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki
logisztikai és/vagy szállítmányozási feladatok ellátásában szerzett gyakorlattal rendelkezik
(igen/nem) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

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: EFOP-4.1.2-17-2017-00054

II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Háztartási eszközök beszerzése

Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39221000-7
További tárgyak: 39221100-8

39711130-9
39713100-4

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: 4287 Vámospércs, Iskola u.1. sz., hrsz.: 90/2

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére háztartási 
eszközök beszerzése 
A beszerzendő termékek listája: 
5 db tűzhely 
5 db páraelszívó 
2 db hűtő ‒ 300 literes, kombinált 
2 db mosogatógép 12 terítékes 
5 db fazék 4 literes +fedő 
5 db fazék 2 literes +fedő 
5 db lábas 3 literes +fedő
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5 db lábas 2 literes +fedő 
5 db lábas 1 literes +fedő 
5 db serpenyő 25 cm átmérőjű + fedő 
5 db palacsintasütő 
5 db tepsi nagyobb (45 cm x 35 cm x 4,5 cm) 
5 db tepsi kisebb (40 cm x 30 cm x 4 cm) 
15 db fakanál nagy (40-45cm) 
15 db fakanál közepes (30-35 cm) 
15 db fakanál kicsi (25cm) 
5 db konyhai mérleg 
5 db mérőedény 1 literes 
5 db mérőedény 2 literes 
5 db kenyérszeletelő kés 
5 db hússzeletelő kés 
5 db zöldségszeletelő kés 
5 db zöldségtisztító kés 
5 db zöldségtisztító (kaparó) 
5 db vágódeszka húshoz 
10 db vágódeszka 
5 db tésztaszűrő 
5 db tölcsér 
4 db gyümölcsmosó tál (szűrővel) 
5 db keverőtál nagy (4l) 
5 db keverőtál közepes (2 l) 
5 db keverőtál kicsi (1 l) 
5 db tálca nagy (40-50 cm × 60-70 cm) 
5 db tálca közepes (30-33 cm × 50-55 cm) 
5 db tálca kicsi (20-22 cm × 30-33 cm) 
5 db konzervnyitó ‒ kézi 
5 db fokhagymaprés 
5 db habverő 
5 db reszelő ‒ univerzális 
5 db sajtlapát 
5 db uborkagyalu 
5 db burgonyanyomó 
5 db üvegnyitó csavaros tetejű üveghez 
5 db diótörő 
10 db kenőecset ‒ szilikonos 
5 db citrusfacsaró ‒ kézi 
10 db edényfogó kesztyű –szilikonos 
10 db gumi spatula 
5 db nyújtódeszka 
5 db sodrófa (0,7 m-1 m) 
5 db konyhai olló 
5 db lisztszita 
15 db fedeles tároló doboz 0.25 l 
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15 db fedeles tároló doboz 0.5 l 
10 db fedeles tároló 1 l 
25 db fűszertartó 
5 db tányérszárító (csepegtető) 
15 db lábas alátét 
5 db kenyértartó doboz 
15 db fedeles műanyag doboz (hűtőben történő tároláshoz) 
5 db termosz (1 l) 
5 db háztartási mosogatótálca tartozékokkal 
(tankonyha) 
5 db háztartási mosogatótálca tartozékokkal 
(kémia terem) 
A további információkat, a részletes és teljes műszaki paraméterek meghatározását a további
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott
további közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmazhatnak, a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel
a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott
321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat
elfogad. Az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6)
bekezdései az irányadóak. 
A nettó egységáraknak, ezáltal az összesen nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a teljes
körű teljesítéshez szükséges járulékos költségeket különösen, de nem kizárólagosan: (kivéve az
áfát) 
- az Eladót terhelő, a termékekkel kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési
kötelezettség költségeit, 
- a termékek előállításával, bármely harmadik személytől történő beszerzésével összefüggő
költséget és kockázatot, továbbá a csomagolási költséget; 
- a raktározási, fuvarozási, a fuvarjárműről történő lerakodási és onnét a teljesítési helyszínre
történő berakodási költséget és kockázatot valamint az összeszerelés díját.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan szakember, aki
logisztikai és/vagy szállítmányozási feladatok ellátásában szerzett gyakorlattal rendelkezik
(igen/nem) 10
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
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A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00054

II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)

IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak

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 227 - 556461
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató;
Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Udvari eszközök beszerzése
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Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/04/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
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 azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Szekszárdi Utca 12/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: koszegi.erzsebet@balazs-diak.hu
Telefon: +36 12665140
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8148800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)



12

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Taneszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/04/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Szekszárdi Utca 12/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: koszegi.erzsebet@balazs-diak.hu
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Telefon: +36 12665140
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2750100
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Háztartási eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 021290 (év és a dokumentum száma)

V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)



14

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:

1.rész: 
Nyertes ajánlattevő: Balázs-Diák KFt. (1138 Budapest, Szekszárdi utca 12/A.) 
Adószám: 13446976-2-41 
Ajánlattevők: 
POLYDUCT Műanyagipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(4181 Nádudvar Kabai Utca 62) 
Adószám:11144393-2-09 
Régió Terv Regionális Tervezési, Fejlesztési és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság 
(4032 Debrecen Böszörményi Út 161) 
Adószám:13329170-2-09 
2. rész: 
Nyertes ajánlattevő: Balázs-Diák KFt. (1138 Budapest, Szekszárdi utca 12/A.) 
Adószám: 13446976-2-41 
Ajánlattevő:
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ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság 
(6726 Szeged Vellay Imre Utca 39.) 
Adószám: 24909707-2-06 
3. rész: 
Ajánlattevők: 
Pro-Ferco Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(1191 Budapest Hamvas Utca 7-9.) 
Adószám:12095924-2-43 
Régió Terv Regionális Tervezési, Fejlesztési és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság 
(4032 Debrecen Böszörményi Út 161) 
Adószám:13329170-2-09 
Balázs-Diák Kft. (1138 Budapest Szekszárdi Utca 12/A) 
Adószám:13446976-2-41 
Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
(1054 Budapest Zoltán Utca 3.) 
Adószám: 10830578-2-41 
A 3. rész tekintetében valamennyi ajánlat ajánlati ára fedezeten felül van, így Ajánlatkérő az
ajánlatok bírálatát és értékelését ezen részajánlattételi körben nem végezte el. 
A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján - tekintettel arra, hogy valamennyi ajánlattevő
ajánlati ára meghaladja Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezetet - a 3. részajánlattételi kör
eredménytelennek minősült.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
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A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint.

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
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/05/12 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján
történő indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
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a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az
irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló
nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi
következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a
szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése:
(maximum 500 szóban)
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