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Eszközbeszerzés_EFOP-4.1.2

Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/186
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ

Eljárás fajtája:
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok
szerinti eljárás

Közzététel dátuma: 2019.09.26.
Iktatószám: 18224/2019
CPV Kód: 39162110-9
Ajánlatkérő: Debreceni Tankerületi Központ

Teljesítés helye:

4287 Vámospércs, Iskola u.1. sz., hrsz.: 90/2 és 4287
Vámospércs, Nagy u. 4. szám 473 helyrajzi szám a
dokumentációban részletezettek szerint.;4287
Vámospércs, Iskola u.1. sz., hrsz.: 90/2;4287
Vámospércs, Iskola u.1. sz., hrsz.: 90/2

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
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: Dr. Csehi Roland
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
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A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:

I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
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:

I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
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II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)

Elnevezés: Eszközbeszerzés_EFOP-4.1.2
Hivatkozási szám: EKR000642732019

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) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola részére eszközbeszerzés_adásvételi szerződés
II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: (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 vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben
nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1)
Elnevezés: Udvari eszközök beszerzése
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 37535280-3
További tárgyak: 37535200-9

37535220-5
37535210-2

II.2.3) A teljesítés helye:
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NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 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 mennyisége:
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 egyesúlyozó
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.
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.
Az ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos
költségeket különösen, de nem kizárólagosan:
- 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)

II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati Ár (bruttó Ft) Súlyszám -
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
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II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00054

II.2.9) További információ:
A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése című és
EFOP-4.1.2-17-2017-00054 azonosító számú projekt.
Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés
alkalmazására nem kerül sor.

II.2.1)
Elnevezés: Taneszközök beszerzése
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 37524100-8
További tárgyak: 37524200-9

30191130-4
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4287 Vámospércs, Iskola u.1. sz., hrsz.: 90/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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
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2 db ötvonalas tábla 
1 db Varázsbetű Programcsalád intézményeknek 
2 db Magyarország Kvíz Junior 
2 db Magyarország Kvíz játék 
2 db "Dobble kártyajáték Mi? Mennyi?" 
2 db Dobble kártyajáték Asmodée 
2 db Dobble kártyajáték Kids 
2 db Állatok 1. Larse maxi puzzle 
2 db Állatok 3. Larse maxi puzzle 
2 db A négy évszak Larse maxi puzzle 
2 db Activity írkafirka 
10 db LÜK Mini alaptábla 
2 db Nyelvtan feladatgyűjtm. 2. o 
2 db LÜK Mini Nyelvelő 3. o. 
2 db Nyelvtan feladatgyűjtm 4. o. 
2 db LÜK Mini Számkirály 2. o. 
2 db LÜK Mini Számkirály 3. o. 
2 db LÜK Mini Számkirály 4. o. 
2 db "LÜK Mini Logikai bukfenc 2. o." 
2 db LÜK Mini Logikai bukfenc 3-4. o. 
2 db Matematikai feladatgyűjtm. 4.o 
2 db III. Lük bajnokság Magyar nyelvtan 3.o 
2 db IV. Lük bajnokság magyar nyelvből 2.o 
2 db IV. Lük bajnokság matematika 4.o 
2 db IV. Lük bajnokság matematika 3.o 
2 db IV. Lük bajnokság magyar nyelvből 4.o 
2 db V. Lük bajnokság matematika 2.o 
2 db V. Lük bajnokság matematika 3.o 
2 db V. Lük bajnokság matematika 4.o 
2 db V. Lük bajnokság Magyar nyelvtan 3.o 
2 db V. Lük bajnokság magyar nyelvtan 4.o 
2 db IV. LÜK bajnokság Magyar nyelvtan 3.o 
2 db V. LÜK bajnokság magyar nyelvtanból 2.o 
2 db LÜK Már szavakat olvasok LDI 248 
2 db LÜK Már mondatokat olvasok LDI 249 
2 db LÜK Már történeteket olvasok LDI 250 
2 db LÜK Tréfás Till szövegértés feladatok 3.o 
2 db "LÜK Már ezt is tudom I. 4.o" 
2 db "LÜK Már ezt is tudom II. 4.o" 
2 db LÜK Számolj okosan 
2 db Matematikai feladatgym. 
2 db LÜK Játékos matematika 3. 
2 db LÜK Játékos matematika 4. 
2 db LÜK Tér- irány gyakorlatok 
2 db iskolára felkészítő gyakorlatok 
2 db Logikai feladatgyűjtm. 
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2 db LÜK Már 20-ig számolok! 
2 db LÜK Már százig számolok! 
2 db LÜK Már szorozni-osztani is tudok! 
2 db LÜK Olvassuk és meg is értjük 
2 db LÜK Történetek a banyatanyáról 
2 db LÜK Történetek a lovagvárból 
2 db Malom társasjáték és dáma játék egyben 
2 db Karikadobáló játék fából 
1 db Honfoglaló társasjáték 
2 db Brainbox-Magyarország- Mit jegyzel meg 10 mp alatt? 
2 db Memóriadó - Memóriafejlesztő játék 
2 db Találd ki! Kérdezz és tippelj! Hasbro társasjáték 
2 db Képességfejlesztő szoftver - Betűszafari 
2 db Képességfejlesztő szoftver - Számszafari 
2 db Képességfejlesztő szoftver - Kiskukta 
2 db Képességfejlesztő szoftver - Pici piac 
2 db Képességfejlesztő szoftver - Telitalálat 
2 db Képességfejlesztő szoftver - Gyöngygyár 
2 db Képességfejlesztő szoftver - Művelettábla 
2 db Képességfejlesztő szoftver - Varázstojás 
5 db babzsák 
4 db Billegő deszka 
4 db Egyensúlyozó tölcsér 
4 db Félgömb lépegető 
3 db Mászó rúd 
6 db Mászókötél 
6 db Tornaszőnyeg 
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 építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati Ár (bruttó Ft) Súlyszám -
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00054

II.2.9) További információ:
A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése című és
EFOP-4.1.2-17-2017-00054 azonosító számú projekt.
Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés
alkalmazására nem kerül sor.

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 helye: 4287 Vámospércs, Iskola u.1. sz., hrsz.: 90/2

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
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 ‒ kombinált 
2 db mosogatógép 
5 db fazék 4 literes +fedő 
5 db fazék 2 literes +fedő 
5 db lábas 3 literes +fedő 
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 
5 db tepsi kisebb 
15 db fakanál nagy 
15 db fakanál közepes
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15 db fakanál kicsi 
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 
5 db keverőtál közepes 
5 db keverőtál kicsi 
5 db tálca nagy 
5 db tálca közepes 
5 db tálca kicsi 
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 
5 db konyhai olló 
5 db lisztszita 
15 db fedeles tároló doboz 0.25 kg 
15 db fedeles tároló doboz 0.5 kg 
10 db fedeles tároló 1 kg 
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 
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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. 
Az ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell minden, a teljes körű teljesítéshez szükséges járulékos
költségeket különösen, de nem kizárólagosan: 
- 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 díját.

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

II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati Ár (bruttó Ft) Súlyszám -
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00054

II.2.9) További információ:
A Vámospércsi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztése című és
EFOP-4.1.2-17-2017-00054 azonosító számú projekt.
Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés
alkalmazására nem kerül sor.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
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IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

09636 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást
meghirdető felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye
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A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Udvari eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az 1. részajánlattételi körre 1 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás VI.3.4.) További információk című pont 23. alpontjában a
következőképpen rendelkezett:
„Ajánlatkérő alkalmazza jelen eljárás mindhárom részajánlattételi körében a Kbt. 75.§ (2) bekezdés
e) pontját.”
A fenti jogszabályhely értelmében eredménytelennek kell nyilvánítani azt a részajánlattételi kört,
amelyben nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
A Kbt. 70.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és
értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést akkor is, ha az eljárás
eredménytelensége a 75. § (2) bekezdés e) pontján alapul.
A fentiekre tekintettel az 1. rész eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján.
A szerződés megkötését megtagadták
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: 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 közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

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:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer 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 – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
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V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió
nem Európai Unió

Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Szekszárdi Utca 12/A
Város: Budapest
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NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446976241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Taneszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont szerint az eljárás eredménytelen,
mivel kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi jelentkezést nyújtottak be.
A szerződés megkötését megtagadták
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: 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 közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

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:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer 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 – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson 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
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió
nem Európai Unió

Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Digitális Tananyag és Taneszköz Forgalmazó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95282406
Postai cím: Késmárk Utca 14/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1158
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Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25415456242

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
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446976241

Hivatalos név: Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79160922
Postai cím: Zoltán Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10830578241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Háztartási eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A 3. részajánlattételi körre 1 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot.
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás VI.3.4.) További információk című pont 23. alpontjában a
következőképpen rendelkezett:
„Ajánlatkérő alkalmazza jelen eljárás mindhárom részajánlattételi körében a Kbt. 75.§ (2) bekezdés
e) pontját.”
A fenti jogszabályhely értelmében eredménytelennek kell nyilvánítani azt a részajánlattételi kört,
amelyben nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
A Kbt. 70.§ (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és
értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést akkor is, ha az eljárás
eredménytelensége a 75. § (2) bekezdés e) pontján alapul.
A fentiekre tekintettel a 3. rész eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján.
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

(éééé/hh/nn)
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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 közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

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:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer 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 – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson 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 értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió
nem Európai Unió

Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név:
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Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79160922
Postai cím: Zoltán Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10830578241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
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Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/19 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei 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
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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