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Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000853512018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Campus - Kreatív Innovációs
és Tudáspark kialakítása III. projekteleme tekintetében
konyhatechnológiai berendezések beszerzése

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

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

iroda@galnet.eu

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Varga
Telefon:

Postai irányítószám:

1055

Ország:

Magyarország

Katalin
+36 13730140

Fax:

+36 13730141

Internetcím(ek)
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2020.06.11 15:29:18

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása III. projekteleme tekintetében
konyhatechnológiai berendezések beszerzése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
1. rész: 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 Tudásközpontban, továbbá „A” és „B” épületben létesítendő teakonyhák (a
továbbiakban együttesen: Teakonyhák) konyhatechnológiai berendezéseinek (a továbbiakban együttesen: Termékek) beszerzése és
azok leszállítása, továbbá telepítése, és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a közbeszerzési dokumentumok részeként
rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentumok (a termékek pontos felsorolását tartalmazó táblázat, konyhatechnológiai tervek,
valamint műszaki leírás) szerint. 2. rész: 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 és Gondűző villa épületekben
létesítendő főző- és catering konyhák (a továbbiakban együttesen: Főzőkonyhák) konyhatechnológiai berendezéseinek (a továbbiakban
együttesen: Termékek) beszerzése és azok leszállítása, üzembe helyezése és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a közbeszerzési
dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentumok (a termékek pontos felsorolását tartalmazó táblázat,
konyhatechnológiai tervek, valamint műszaki leírás) szerint. 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. III. rész, XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 113. § 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:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018.11.28
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:
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:
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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:

1

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

CONINVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2040
Budaörs, Budapesti Út 127.

10780978213

Ajánlattevő neve, címe: CONINVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (változásbejegyzési eljárást követően az ajánlattevő neve:
CONINVEST Belsőépítészet Kft.) (2040 Budaörs, Budapesti út 127., 10780978-2-13) Értékelési szempont Megajánlott érték
Egyösszegű nettó vételár (nettó, HUF) 3.273.300,- Ft Az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt
követelményeknek formailag és tartalmilag megfelel. Ajánlattevővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m és q) pontok
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:

CONINVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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:
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CONINVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2040 Budaörs,
Budapesti Út 127.

10780978213

Ajánlattevő neve, címe: CONINVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (változásbejegyzési eljárást követően az ajánlattevő neve:
CONINVEST Belsőépítészet Kft.) (2040 Budaörs, Budapesti út 127., 10780978-2-13) Értékelési szempont Megajánlott érték
Egyösszegű nettó vételár (nettó, HUF) 3.273.300,- Ft Kbt. 76. § (1) a) pont alapján legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó
ajánlat.
Igen

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
hűtőkamrák építése és telepítése
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
nem ismert
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

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:
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A szerződés száma:

2

Az eljárás eredményes volt:

Nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Igen

Az eredménytelenség indoka:
Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont alapján tekintettel arra, hogy mindkét beérkezett ajánlat érvénytelen
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
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Nem
Igen

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
I. CONINVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (változásbejegyzési eljárást követően az ajánlattevő neve: CONINVEST Belsőépítészet
Kft.) (2040 Budaörs, Budapesti út 127., 10780978-2-13) Ajánlatkérő az ajánlati felhívás V.2) 10. pontjában rögzítette, hogy az ajánlati
árat és megajánlott Termékeket tartalmazó táblázatok csatolandóak az ajánlatban. A közbeszerzési dokumentum II. Útmutató az
ajánlattevők részére 1. pontja rögzíti továbbá, hogy az ajánlattevőknek a közbeszerzési kokumentumok részeként rendelkezésre
bocsátott táblázatokat is ki kell tölteniük („Táblázat”). A Táblázatban az egyes Termék(ek)re vonatkozó nettó ajánlati ár mellett
szükséges feltüntetni az egyes megajánlott Termék(ek) pontos típusát, műszaki paramétereit, továbbá az ajánlattevő által vállalt
jótállás időtartamát (az Ajánlatkérő által előírt 12 hónap jótállási idővel együtt számítva). Amennyiben a Műszaki leírás vagy a Táblázat
a közbeszerzési eljárás tárgya egyértelmű és közérthető meghatározásának szükségessége miatt meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú Termékre való hivatkozást tartalmaz, Ajánlatkérő azzal mindenben megegyező egyenértékű – vagy annál jobb minőségű Terméket is elfogad. A Táblázatban szükséges feltüntetni az egyes egyenértékűként megajánlott Termékek pontos típusát, továbbá
műszaki szempontú megfelelőségének és az egyenértékűség követelménye megfelelőségének alátámasztását tartalmazó információkat
olyan módon, hogy azok alapján Ajánlatkérő kétséget kizáróan meg tudja állapítani a megfelelőséget és az egyenértékűséget.
Ajánlattevő a Közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében benyújtott Táblázat erre kijelölt „D” oszlopában („Ajánlattevő által
megajánlott Termék elnevezése”) nem határozta meg az általa megajánlott Termékek pontos típusát (elnevezését), így Ajánlatkérő
nem tudta megállapítani, hogy az Ajánlattevő konkrétan milyen típusú, gyártójú Termékeket ajánlott meg. Ajánlattevő ezen túlmenően
az A1.17 (Hűtött készülékállvány) és az F1.1. (Hűtőszekrény (HT)) sorokon az ajánlatában meghatározott műszaki paraméterek között
(Táblázat „F” oszlop) olyan műszaki specifikációkat is megajánlott, amelyek vagy nem felelnek meg az Ajánlattevő által a Táblázat „E”
oszlopában előírtaknak (Ajánlatkérő által előírt „3 db önzáródó ajtó” helyett „1 db önzáródó ajtó és 4 db fiók” megajánlása), amely nem
felel meg az egyenértékűség követelményének, vagy olyan információkat rögzített az ajánlatában, amelyek egyrészt az ajánlati felhívás
II.2.9) pontjában kizárt alternatív ajánlattételi lehetőség kizárásába ütközik, másrészt nem állapítható meg, hogy az tartalmaz konkrét
Termékre vonatkozó megajánlást („A kiírásban konkrét típus nélkül, az aktuális kiskereskedelmi kínálatból választható. A háztartási
kivitel vendéglátóipari felhasználása nem javasolt!”). A Táblázat „F” oszlopában több műszaki paraméter esetében „+/- %”
meghatározással került rögzítésre adat, amely alapján szintén nem került megajánlásra sem konkrét Termék, sem pedig konkrét
műszaki paraméter. Az Ajánlattevő által megajánlott Termékek ezen kívül az ajánlat többi része alapján sem azonosíthatóak be az
Ajánlatkérő által. CONINVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (változásbejegyzési eljárást követően az ajánlattevő neve: CONINVEST
Belsőépítészet Kft.) (2040 Budaörs, Budapesti út 127., 10780978-2-13) tekintetében folytatás VI.1.10) pontban. AGRIKON-ALFA Ipari
és Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 136., 11887243-2-03) tekintetében az érvénytelenség indoka a V.2.11)
pontban!
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:

2

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

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

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:

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:
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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

Adószáma

AGRIKON-ALFA Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6000
Kecskemét, Külső-Szegedi Út 136

11887243203

II. Ajánlattevő neve, címe: AGRIKON-ALFA Ipari és Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 136., 11887243-2-03)
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás V.2) 10. pontjában rögzítette, hogy az ajánlati árat és megajánlott Termékeket tartalmazó
táblázatok csatolandóak az ajánlatban. A közbeszerzési dokumentum II. Útmutató az ajánlattevők részére 1. pontja rögzíti
továbbá, hogy az ajánlattevőknek a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott táblázatokat is ki kell
tölteniük („Táblázat”). A Táblázatban az egyes Termék(ek)re vonatkozó nettó ajánlati ár mellett szükséges feltüntetni az egyes
megajánlott Termék(ek) pontos típusát, műszaki paramétereit, továbbá az ajánlattevő által vállalt jótállás időtartamát (az
Ajánlatkérő által előírt 12 hónap jótállási idővel együtt számítva). Amennyiben a Műszaki leírás vagy a Táblázat a közbeszerzési
eljárás tárgya egyértelmű és közérthető meghatározásának szükségessége miatt meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú
Termékre való hivatkozást tartalmaz, Ajánlatkérő azzal mindenben megegyező egyenértékű – vagy annál jobb minőségű Terméket is elfogad. A Táblázatban szükséges feltüntetni az egyes egyenértékűként megajánlott Termékek pontos típusát,
továbbá műszaki szempontú megfelelőségének és az egyenértékűség követelménye megfelelőségének alátámasztását tartalmazó
információkat olyan módon, hogy azok alapján Ajánlatkérő kétséget kizáróan meg tudja állapítani a megfelelőséget és az
egyenértékűséget. Ajánlattevő a Közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében benyújtott Táblázat erre kijelölt „D” oszlopában („
Ajánlattevő által megajánlott Termék elnevezése”) nem határozta meg az általa megajánlott Termékek pontos típusát (
elnevezését), így Ajánlatkérő nem tudta megállapítani, hogy az Ajánlattevő konkrétan milyen típusú, gyártójú Termékeket
ajánlott meg. Ajánlattevő ezen túlmenően a Táblázat „F” oszlopában több Termék esetében nem határozott meg minden, az
Ajánlatkérő által a Táblázat „E” oszlopában rögzített műszaki paraméter tekintetében adatokat, több Termék esetében üresen
hagyta az „F” oszlopot, továbbá több Termék esetében az „F” oszlopban rögzített műszaki adat nem felel meg az Ajánlatkérő
által az „E” oszlopban rögzített műszaki előírásoknak. Ajánlatkérő tehát nem tudja beazonosítani sem a Táblázat alapján, sem
pedig az ajánlat egyéb részeiből, hogy az Ajánlattevő mely konkrét Termékeket jelölte meg, továbbá az Ajánlattevő által rögzített
műszaki adatok több esetben hiányosak az Ajánlatkérő által előírtakhoz képest, vagy pedig nem felelnek meg azoknak.
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 Táblázatban található fenti hiányok, ellentmondások pótlására. A Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pontjának megfelelően a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján a nyílt eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától
kötve van, így a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlási felhívás kizárólag a 71. § (8) bekezdésben foglalt kivételes esetben alkalmazható,
a hiánypótlás ugyanis az ajánlati kötöttség beálltára tekintettel nem eredményezheti a korábbi ajánlati tartalom jelentős, nem
egyedi részletkérdésre vonatkozó módosítását. Ajánlattevő szakmai ajánlatának tartalma nem állapítható meg a benyújtott
ajánlat alapján. Az ajánlat fentiekre tekintettel érvénytelennek minősül a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján a
Közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében.

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
Kezdete:
Moratóriummal kapcsolatos további információk:

EKR000853512018

Lejárata:

A Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján a Kbt. 131. § (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíznapos időtartam letelte előtt is
megköthető a szerződés, ha a nyílt eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be, erre tekintettel jelen közbeszerzési eljárás 1. része
tekintetében a szerződés szerződéskötési moratórium figyelembevétele nélkül megköthető (az 1. részben csak egy ajánlat került
benyújtásra).
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.03.08
2019.03.08

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:
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
Táblázatban található fenti hiányok pótlására. A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a Kbt. 81. § (11) bekezdése alapján
a nyílt eljárásban az ajánlatkérő a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő az
ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától kötve van, így a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlási felhívás kizárólag a 71. § (8) bekezdésben
foglalt kivételes esetben alkalmazható, a hiánypótlás ugyanis az ajánlati kötöttség beálltára tekintettel nem eredményezheti a korábbi
ajánlati tartalom jelentős, nem egyedi részletkérdésre vonatkozó módosítását. Ajánlattevő szakmai ajánlatának tartalma nem
állapítható meg a benyújtott ajánlat alapján. Az ajánlat fentiekre tekintettel érvénytelennek minősül a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja
alapján a Közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében. Adószámok: CONINVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (változásbejegyzési
eljárást követően az ajánlattevő neve: CONINVEST Belsőépítészet Kft.) (2040 Budaörs, Budapesti út 127., 10780978-2-13)
AGRIKON-ALFA Ipari és Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 136., 11887243-2-03)
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