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I. szakasz: Ajánlatkérő

Tamási Tankerületi KözpontAjánlatkérő 
neve:

Tamási Tankerület Iregszemcse eszközbeszerzésKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000677572021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI
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II.szakasz: Tárgy

„Szakmai és infrastrukturális megújulás az iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskolában” című EFOP-4.1.2-17-2017-00073 azonosító 
számú pályázat keretében eszközök beszerzése három részajánlati körben 
 
1. részajánlati kör: Kültéri bútorok 
Termékek megnevezése 
Kétüléses hinta laphintával 3 éves kortól (telepítés nélkül)        1 db 
Telepítési költség hinta eszközökre        1 db 
Fenti eszköz gumilapos ütéscsillapító burkolat kialakítása        1 db 
Vár I. kombinó mászókával 3-14 éveseknek (telepítés nélkül)        1db 
Telepítési költség vár I. kombinó mászókával vagy hintával típusú eszközre        1 db 
Fenti eszköz gumilapos ütéscsillapító burkolat kialakítása        1 db 
Kültéri játszóeszközök üzembehelyezését megelőző vizsgálat díja         3 db 
Kültéri pad lebetonozható lábakkal 160x40x45 cm (telepítés nélkül)        4 db 
Telepítési költség kültéri padra        4 db 
 
2. részajánlati kör: Taneszközök 
Termékek megnevezése: 
Kerámiafelületű lapozható krétás acéltábla 6 nm        7 db 
Vonalazási felár krétás táblákhoz, I-II. osztály        4 db 
Vonalazási felár krétás táblákhoz, III-IV. osztály        4 db 
Vonalazási felár krétás táblákhoz, négyzetháló        7 db 
Vonalazási felár krétás táblákhoz, hangjegyvonal        3 db 
Zománcfelületű filctollas acéltábla 100x100 cm        6 db 
Komplett labor előadói asztal 30 mm vastag, speciális kvarc kompozit munkalappal bal oldalon fiókos szekrény, jobb oldalon 
vizesblokk 300x60x86cm        1 db 
3 személyes dekoritos laboratóriumi asztal 180x60x76/86 cm        10 db 
Mobil elszívófülke, gördíthető 91x75x195 cm        1 db 
Fémvázas eszközszállító kocsi 5 db fióksínes műanyag tárolódobozzal 36x55x70 cm        1 db 
CD-s rádió        1 db 
0,1; 0,2; 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 N rugós erőmérők készlete dobozban (minőségi kivitel)        1 db 
8 db azonos térfogatú, kül. sűrűségű 1 cm3-es test: Al, Cu, Fe, sárgaréz (Ms), Pb, Zn, PVC, fa        1 db 
6 db azonos tömegű 15 g-os fémhenger        1 db 
A fizika alapjai általános iskolai készlet kompletten (magyar útmutatóval, 116 alkatrész, 96 kísérlet)        1 db 
"Fény, színek és a látás" kísérletező készlet (magyar használati útmutató, 32 alkatrész,35 kísérlet)        1 db 
Geometriai optika készlet 5 sugaras lézerrel és optikai testekkel (magyar haszn., 13 alk., 11 kís.)        1 db 
A folyadékok mechanikája demonstrációs készlet (18 alkatrész, 16 kísérlet)        1 db 
Hoffmann-féle vízbontó készülék állványon, alul kupakcsavaros grafit elektródokkal és vezetékekkel        1 db 
Az elemek periódusos rendszere DUO 160x120 cm        1 db 
Szerves és szervetlen kémiai tanári molekula (kalottamodell) készlet        1 db 
Molekulaformák - vegyértékelektronpár taszítási elmélet        1 db 
Gyémántrács (30 szénatom, 40 kötés)        1 db 
Grafitrács (45 szénatom, 67 kötés (kétfajta))        1 db 
Mohs-féle keménységi skála ásványmintákkal        1 db 
Átlátszó síkidomok készlete, 450 részes        1 db 
Mágnesesen tapadó síkidomok 47 darabos készlete kartondobozban        1 db 
10 részes színes, 8 cm magas geometriai testből álló készlet        2 db 
10 részes átlátszó demonstrációs geometriai testkészlet        2 db 
7 db-os műanyag mérőhenger-készlet ml-skálával        2 db 
Állványos digitális zongora        1 db 
Tornagyűrű (pár)        2 db 
Tornaszekrény, 5 részes, trapéz        2 db 
Rajzasztal, laminált, látszó élek ABS-szel, dupla rozsdamentes állítószerkezet 70x60x76 cm        1 db 
 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Tamási Tankerület Iregszemcse eszközbeszerzés

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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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:

184A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

18288/2021A 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

3. részajánlati kör: Bútorok 
Termékek megnevezése: 
60 fokos csőv. tan. trapézasztal kerekített sark. ABS éllel 120x52 cm        14 db 
1 személyes csővázas asztal, dekoritos, 40 mm-es vázzal        120 db 
Hét magasságba állítható, osztottan dönthető lapú 1 személyes akadálymentes asztal, dekorit tetővel 121,5x60 cm        15 
Állítható magasságú tárgyasztal 70x70x180 cm        1 db 
Oldalszekrényes íróasztal, munkafelület ABS éllel 120x60x76 cm        16 db 
1 személyes csővázas számítógépasztal tabulettel, munkafelület ABS éllel 80x80x76 cm        22 db 
Rozsdamentes mosogató csappal és szifonnal        1 db 
Düwi 22151 Aquastar 2-es 230V-os földelt dugalj, gyermekvédelemmel, csapófedéllel, IP44, fehér        10 db 
Rakásolható konzolos szék, elöl hajl. rét. lemez ülés, ívelt háttámla        208 db 
Fémvázas, krómozott lengő szánkótalpas kárpitozott szék, hajlított orr, magas háttámla        17 db 
2x4 polcos dossziétároló szekrény 90x30x210 cm               1 db 
6 polcos, 4 fiókos dossziétároló szekrény 90x30x210 cm        16 db 
2 ajtós üvegezett szekrény 100x55x180 cm        6 db 
6 szem. cipőtartó ülőpad 120x34x51,5 cm + falifogas 6 db kalaptartós akasztóval 120x25 cm        60 db 
Vegyszer és veszélyes anyagtároló fémszekrény 100x40x170 cm        1 db 
Négyajtós könyvszekrény (alul zárt, felül üvegezett) 100x25/45x180 cm        4 db 
Ötpolcos könyvállvány 100x24x180 cm        4 db 
35 l-es billenőfedeles műanyag szemetes        28 db 
0-24 V / 0-10 A folyamatosan szabályozható AC/DC tápegység LCD kijelzővel, szűrt és stabilizált        1 db 
Halogén fényszóró 2x500W állványos        1 db 
Egykaros fali mosogató-mosdó csaptelep, krómozott        1 db 
Fali kézmosó rm. acél 1/2"-os csaplyukkal, csaptelep nélkül (konzollal, szifonnal; 450x320 mm)        1 db 
Elsősegély-felszerelés (mentőláda) I. típus 30 főig        1 db 
LED-es íróasztali lámpa MA66-d USB csatlakozással, fekete        5 db 
6 fokos háztartási alumínium létra        1 db 
2 személyes csővázas asztal, dekoritos, 40 mm-es vázzal        44 db 

Kbt. Harmadik rész, XVII. FEJEZET

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

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár (HUF): 3 255 627,- Ft 
Az 1. részajánlati körben az értékelési sorrendben a legkedvezőbb ajánlatot a Balázs-Diák Kft. (1138 Budapest Szekszárdi Utca 
12/A.) ajánlattevő nyújtotta be.

13446976241Balázs-Diák Kft., Magyarország 1138 Budapest, Szekszárdi Utca 12/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)

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:

Az 1. részajánlati körben az értékelési sorrendben a legkedvezőbb és megfelelő ajánlatot a Balázs-Diák Kft. 
(1138 Budapest Szekszárdi Utca 12/A.) ajánlattevő nyújtotta be, így a bírálatra csak ezen ajánlat esetében 
került sor.

Szöveges értékelés:

Balázs-Diák Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírtaknak megfelelően igazolta alkalmasságát. 
Nettó ajánlati ár (HUF): 3 255 627,- Ft

13446976241Balázs-Diák Kft., Magyarország 1138 Budapest, Szekszárdi Utca 12/A

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - Kültéri bútorokRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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

A 2. részajánlati körben az értékelési sorrendben a legkedvezőbb és megfelelő ajánlatot az Almus Pater 
Taneszköz- és Intézményellátó Zrt. (6726 Szeged Fő Fasor 121.) ajánlattevő nyújtotta be, így a bírálatra csak 
ezen ajánlat esetében került sor.

Szöveges értékelés:

Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírtaknak megfelelően igazolta alkalmasságát. 
Nettó ajánlati ár (HUF): 4 240 269,- Ft

11885739206Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt., Magyarország 6726 Szeged, Fő Fasor 121.

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - TaneszközökRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

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:

Igen
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5A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

3 - BútorokRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

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:

Nettó ajánlati ár (HUF): 4 240 269,- Ft 
A 2. részajánlati körben az értékelési sorrendben a legkedvezőbb és megfelelő ajánlatot az Almus Pater Taneszköz- és 
Intézményellátó Zrt. (6726 Szeged Fő Fasor 121.) ajánlattevő nyújtotta be.

11885739206Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt., Magyarország 6726 Szeged, Fő Fasor 121.

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)

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:

Igen
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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:

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:

Nettó ajánlati ár (HUF): 9 720 180,- Ft 
A 3. részajánlati körben az értékelési sorrendben a legkedvezőbb és megfelelő ajánlatot az Alex Fémbútor és Iskolabútor Gyártó 
és Forgalmazó Kft (2072 Zsámbék Magyar Utca 21-23.) ajánlattevő nyújtotta be.

11893389213Alex Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Kft, Magyarország 2072 Zsambek, Magyar Utca 21-
23.

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)

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:

A 3. részajánlati körben az értékelési sorrendben a legkedvezőbb és megfelelő ajánlatot az Alex Fémbútor és 
Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Kft (2072 Zsámbék Magyar Utca 21-23.) ajánlattevő nyújtotta be, így a 
bírálatra csak ezen ajánlat esetében került sor.

Szöveges értékelés:

Alex Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírtaknak megfelelően igazolta alkalmasságát. 
Nettó ajánlati ár (HUF): 9 720 180,- Ft

11893389213Alex Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Kft, Magyarország 2072 Zsambek, Magyar 
Utca 21-23.

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
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

Az ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát 67.§ (1) bekezdésében foglalt 
nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. 
El nem bírált ajánlatok: 
 
1. részajánlati kör: Kültéri bútorok 
 
1./ Katker 2005 Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4027 Debrecen, Füredi út 49-51.) 
        Nettó ajánlati ár (HUF): 5.595.325,- Ft 
 
2./ Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt. (6726 Szeged Fő Fasor 121.)         
        Nettó ajánlati ár (HUF): 5 720 351,- Ft 
 
2. részajánlati kör: Taneszközök 
 
1./ Balázs-Diák Kft. (1138 Budapest Szekszárdi Utca 12/A.) 
        Nettó ajánlati ár (HUF): 4 630 600,- Ft 
 
3. részajánlati kör: Bútorok 
 
1./ CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság (6100 Kiskunfélegyháza Kasza Utca 5.) 
     Nettó ajánlati ár (HUF): 12 897 463,- Ft 

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:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

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:

2021.11.08Lejárata:2021.10.28Kezdete:

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:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

2021.10.27

2021.10.27
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

 
2./ Kiss-Iskolabútor Kft. (4130 Derecske Batthyány Utca 11.) 
     Nettó ajánlati ár (HUF): 10 509 700,- Ft 
 
3./ Meixner Csaba E.V (1151 Budapest Kossuth utca 15. IV/8.) 
     Nettó ajánlati ár (HUF): 23 363 700,- Ft 
 
4 / Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt. (6726 Szeged Fő Fasor 121.) 
     Nettó ajánlati ár (HUF): 11 790 326,- Ft 
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