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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

MOME Campusfejlesztés bútor

Ajánlatkérő
neve:

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Postai cím:

Bertalan Lajos Utca 2

Város:

Budapest

NUTS-kód:

E-mail:

HU110

Postai irányítószám:

Ferenc

Kapcsolattartó személy:
ferenc.zsuzsanna@mome.hu

EKRSZ_
85194814

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

1111

Ország:

Magyarország

Zsuzsanna
+36 13921151

Fax:

+36 13921155

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
61215764

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.mome.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Gál és Társai Ügyvédi Iroda

Postai cím:

Falk Miksa Utca 4.

Város:

Budapest

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

iroda@galnet.eu

HU110

Postai irányítószám:

Varga
Telefon:

1055

Ország:

Magyarország

Katalin
+36 13730140

Fax:

+36 13730141

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

EKR001039212018

www.mome.hu

2020.06.11 15:34:36

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
MOME Campusfejlesztés bútor

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark III. projekteleme során épített épületek
tekintetében bútorok beszerzése A közbeszerzési eljárás tárgya a 1121 Budapest, Zugligeti út 9–25. szám alatt a MOME Campus —
Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása III. projekteleme során megvalósuló Tudásközpont, továbbá «A» és«B» épületek és a
Gondűző villa bútorainak beszerzése és azok leszállítása, tervek szerinti elhelyezése,összeszerelése, illetve összeállítása és egyéb
kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentumok szerint.
Ajánlatkérő összesen 5 472db bútort kíván beszerezni (pl. szék, fotel, dohányzóasztal, kanapé, asztal, akusztikus paraván, polc,
recepcióspult, stb.). A bútorok (a továbbiakban: Termékek) listáját épületenként, továbbá azok részletes műszaki specifikációját a
közbeszerzési dokumentumok részét képező táblázat, a Termékek elhelyezésének részleteit a bútorozási alaprajzok és konszignációs
lapok (a továbbiakban: Tervek), az egyéb információkat pedig a műszaki leírás tartalmazza. Az egyes Termékek esetében minimális (+/
- 10 %) méretbeli eltérés megengedett, abban az esetben,amennyiben a Terveken a helyigények, elrendezések figyelembevételével
biztosítható a helyiségben az eredeti munkaállomások, ülőhelyek száma és pozíciója. A közbeszerzés részletes műszaki tartalmát a
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. II. rész XV. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós Nyílt eljárás

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

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

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2018/S 248-572819

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

250

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

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

EKR001039212018

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Telmex-Nowy Styl Bútorgyártó és Kereskedelmi Zrt., Magyarország 2000 Szentendre, Rózsa Utca
23.

12561791213

adószám: 12561791-2-13 Az ajánlatnak – az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő – főbb, számszerűsíthető adata:
Értékelési szempont Megajánlott érték Egyösszegű nettó vételár (nettó, HUF) 227.565.065,- Ft Az ajánlat a közbeszerzési
dokumentumokban és a jogszabályokban előírt követelményeknek formailag és tartalmilag megfelel. Ajánlattevővel szemben a
Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok nem állnak fenn. Ajánlattevő igazolta az alkalmassági minimumkövetelményeknek
való megfelelést, az alkalmasság ilyen módon a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint igazolt, ajánlattevő alkalmas a
szerződés teljesítésére. Az ajánlattevő ajánlata érvényes.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Telmex-Nowy Styl Bútorgyártó és Kereskedelmi Zrt.
Szöveges értékelés:

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

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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Telmex-Nowy Styl Bútorgyártó és Kereskedelmi Zrt., Magyarország 2000 Szentendre, Rózsa Utca 23.

12561791213

adószám: 12561791-2-13 Az ajánlatnak – az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő – főbb, számszerűsíthető adata:
Értékelési szempont Megajánlott érték Egyösszegű nettó vételár (nettó, HUF) 227.565.065,- Ft Kbt. 76. § (1) a) pont alapján
legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat.

EKR001039212018

Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
Linea Konstrukt Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9011 Győr, Dózsa Major

Adószáma
24822196208

Linea Konstrukt Kft. (9011 Győr, Dózsa major 01052/16., 24822196-2-08) Ajánlatkérő az ajánlati felhívás VI.3) 12. pontjában
rögzítette, hogy „Az ajánlati árat és megajánlott Termékeket tartalmazó Táblázat és fényképes dokumentáció csatolandó,
továbbá Szakmai ajánlatként 6 db Termék mintapéldánya, valamint azok részletes műszaki paramétereit tartalmazó leírás
benyújtandó. Kapcsolódó előírásokat a KD tartalmazza.”. A közbeszerzési dokumentumok II. Útmutató az ajánlattevők részére 1.
pontja a Szakmai ajánlatként benyújtani kért mintapéldányok tekintetében rögzítette, hogy „Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők
figyelmét, hogy a Kbt. 71. § (8) bekezdése alapján a Szakmai ajánlat nem hiánypótolható, annak hiányossága, nem megfelelő
volta az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.”. Az ajánlati felhívás II.2.4) pontja rögzíti, hogy „Az egyes Termékek esetében
minimális (+/- 10 %) méretbeli eltérés megengedett, abban az esetben, amennyiben a Terveken a helyigények, elrendezések
figyelembevételével biztosítható a helyiségben az eredetimunkaállomások, ülőhelyek száma és pozíciója.”. Ajánlatkérő
megvizsgálta az Ajánlattevő által benyújtott mintapéldányokat, és a vizsgálat alapján a következő hiányosságokat, eltéréseket
állapította meg a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentumokban előírtakhoz képest: 1. A közbeszerzési
dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott „Mintapéldány-táblázat” 1. sorában meghatározott „operatív görgős
munkaszék” megnevezésű Termék tekintetében Ajánlatkérő az általa elvárt pontos műszaki igények között rögzítette, hogy a
mintapéldányként benyújtott Terméknek mélységében állítható ülőlappal kell rendelkeznie. Ajánlatkérő a mintapéldányként
benyújtott Termék vizsgálatakor arra a megállapításra jutott, hogy az nem rendelkezik mélységében állítható ülőlappal. 2. A
közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott „Mintapéldány-táblázat” 4. sorában meghatározott „irodai
forgószék” megnevezésű Termék tekintetében Ajánlatkérő az általa elvárt pontos műszaki igények között rögzítette, hogy a
mintapéldányként benyújtott Terméknek mélységében állítható puha poliuretán karfapaddal kell rendelkeznie. Ajánlatkérő a
mintapéldányként benyújtott Termék vizsgálatakor arra a megállapításra jutott, hogy a puha poliuretán karfapad mélységében
nem állítható. 3. A közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott „Mintapéldány-táblázat” 6. sorában
meghatározott „tárgyalóasztal” megnevezésű Termék tekintetében Ajánlatkérő az általa elvárt pontos műszaki igények között
rögzítette, hogy a mintapéldányként benyújtott Terméknek 160*80 cm (+/- 10 %) méretűnek kell lennie. Ajánlatkérő a
mintapéldányként benyújtott Termék vizsgálatakor arra a megállapításra jutott, hogy az 140*70 cm méretű, amely több, mint 10
%-kal tér el a Mintapéldány-táblázatban előírt elvárt mérettől. Az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által 2019. március 1. napján
megküldött Kbt. 71. § szerinti – a fenti 1-3. pontokban felsorolt hiányosságokra, eltérésekre vonatkozó kérdéseket rögzítő, és
azok tisztázására az Ajánlattevőt felhívó – felvilágosítás kérésre nem nyújtott be felvilágosítást a meghatározott határidőre.
Tekintettel arra, hogy a Kbt. 71. § (8) bekezdés alapján „A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása: a) nem járhat a 2. § (1)-(3)
és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az
ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum
tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas
szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető
vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az
értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja”, ezért Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (1) bekezdés szerinti hiánypótlási felhívás
során nem hívhatja fel az Ajánlattevőt a Szakmai ajánlat pótlására, és a fentiekben meghatározott mintapéldányok nem felelnek
meg a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki követelményeknek. Tekintettel arra, hogy az
Ajánlattevő az előírt határidőben nem nyújtotta be a Kbt. 71. § szerinti felvilágosítást, és a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján a
korábban megjelölt hiba, hiány a későbbi hiánypótlás vagy felvilágosítás során már nem pótolható, valamint a (10) bekezdés
alapján ha a felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, akkor kizárólag az eredeti ajánlati
példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során, és így Ajánlattevő ajánlata olyan hiányokat, hibákat tartalmaz, amelyek nem
minősülnek formai hiányosságnak, ezért ajánlattevő ajánlata az ajánlat további bírálata, illetve értékelése nélkül érvénytelennek
minősül a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. Ajánlattevő az érvénytelenségről 2019.03.11. napján tájékoztatva lett.

Balaton Bútor Belsőépítészeti , Bútorgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,
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14554674219

Magyarország 8200 Veszprém, Házgyári út 4.
Balaton Bútor Belsőépítészeti, Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft. (8200 Veszprém, Házgyári út 4., 14554674-2-19) Ajánlatkérő az
ajánlati felhívás VI.3) 12. pontjában rögzítette, hogy „Az ajánlati árat és megajánlott Termékeket tartalmazó Táblázat és
fényképes dokumentáció csatolandó, továbbá Szakmai ajánlatként 6 db Termék mintapéldánya, valamint azok részletes műszaki
paramétereit tartalmazó leírás benyújtandó. Kapcsolódó előírásokat a KD tartalmazza.”. A közbeszerzési dokumentumok II.
Útmutató az ajánlattevők részére 1. pontja a Szakmai ajánlatként benyújtani kért mintapéldányok tekintetében rögzítette, hogy „
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 71. § (8) bekezdése alapján a Szakmai ajánlat nem hiánypótolható,
annak hiányossága, nem megfelelő volta az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.”. Ajánlattevő az ajánlattételi határidőre
nem nyújtotta be a mintapéldányokat, azaz nem nyújtott be Szakmai ajánlatot. Tekintettel arra, hogy a Kbt. 71. § (8) bekezdés
alapján „A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása: a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek
sérelmével és b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége
végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi
részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (
részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a
teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem
befolyásolja”, ezért Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (1) bekezdés szerinti hiánypótlási felhívás során nem hívhatja fel az Ajánlattevőt a
Szakmai ajánlat pótlására. Fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata az ajánlat további bírálata, illetve értékelése nélkül
érvénytelennek minősül a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. Ajánlattevő az érvénytelenségről 2019.03.11. napján
tájékoztatva lett.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2019.05.11

Kezdete:

Lejárata:

2019.05.20

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.05.10
2019.05.10

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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martai.andrea
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