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Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR001549102019
Eredménytelen közbeszerzési eljárás

Közbeszerzés
tárgya:

MOME Főző- és catering konyha

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:

Zugligeti Út 9-25

Város:

Budapest

NUTS-kód:

E-mail:

HU

Postai irányítószám:

Brunecker

Kapcsolattartó személy:
brunecker.eva@mome.hu

EKRSZ_
85194814

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

1121

Ország:

Magyarország

Éva
+36 301540928

Fax:

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:

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Varga

iroda@galnet.eu

Telefon:

Postai irányítószám:

1055

Ország:

Magyarország

Katalin
+36 13730140

Fax:

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

EKR001549102019

2020.06.11 15:39:34

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
MOME Főző- és catering konyha

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
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 épületben létesítendő főzőkonyha és a Gondűző villában létesítendő
catering konyha (a továbbiakban együttesen: Konyhák) konyhatechnológiai berendezéseinek (a továbbiakban együttesen: Termékek)
beszerzése és azok leszállítása, üzembe helyezése és egyéb kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban leszállítás, üzembe helyezés és
egyéb kapcsolódó szolgáltatások együttesen: Kapcsolódó szolgáltatások) nyújtása a közbeszerzési dokumentumok részeként
rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentumok (a Termékek pontos felsorolását tartalmazó táblázat, konyhatechnológiai tervek,
valamint műszaki leírás) szerint. A Tudásközpontban létesítendő főzőkonyha napi kapacitása: 3-400 ételadag. Az Ajánlatkérő által a
Termékek tekintetében elvárt műszaki paramétereket a Táblázat rögzíti. A Táblázat „D” oszlopában az egyes Termékek tekintetében
az Ajánlatkérő által meghatározott méretek irányadó méretek. A Termékeket a Tervek szerinti kialakításban kell elhelyezni, az ott
meghatározott helyeken, a válaszfalak közötti teljes beépítéssel. A Termékek gyártmány méretei a Táblázat „D” oszlopában feltüntetett
irányadó mérettől az ajánlatukban csatolandó Táblázat „E” pontjában eltérhetnek, azzal a feltétellel, hogy az Ajánlatkérő által a
Műszaki leírásban, a Táblázatban és a Tervekben rögzített kapacitást vagy funkciót minimálisan és teljeskörűen teljesítik. A Termékek
tekintetében a Táblázat „D” oszlopában meghatározott irányadó mérettől való esetleges eltérések a semleges elemek (egyedi gyártású
asztalok, pultok stb.) méret eltérésével kompenzálhatóak, azzal a feltétellel, hogy az alaprajzi Terveken jelölt beépítések teljes
hosszban megvalósulnak, illetve a Táblázatban rögzített minden elem megajánlásra kerül, továbbá a technológiai gépek és semleges
elemek egy funkcionális egységet alkotnak. A szerződés időtartama: Nyertes ajánlattevőnek a teljesítésre a szerződéskötéstől számítva
összesen 60 nap áll rendelkezésre, amely teljesítési határidő alatt Nyertes ajánlattevő köteles a Termékek szállítását és a Kapcsolódó
szolgáltatásokat is elvégezni. A Kapcsolódó szolgáltatások körében az oktatást az Ajánlatkérővel egyeztetett időpontban kell elvégezni.
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:
2019.12.19
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

EKR001549102019

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
Nem

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:
Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja- az összes ajánlat érvénytelen

Nem

A szerződés megkötését megtagadták:

Igen

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):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Adószáma

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

11887243203

Ajánlattevő az ajánlata részeként csatolt Táblázat Tudásközpont fülén az 59. sorszámú Termék („Kantin kiadópult”) tekintetében
a Táblázat „C” és „E” oszlopait nem töltötte ki, tehát nem rögzítette sem a Termék gyártóját, típusát, vagy annak egyedi
jellegére történő utalást, valamint nem rögzítette a Termék pontos műszaki paramétereit. Termékmegajánlás hiányában az
Ajánlatkérő nincs abban a helyzetben, hogy ellenőrizze az általa meghatározott műszaki követelményeknek való megfelelést,
valamint az ajánlati kötöttség a Termék tekintetében nem tudott beállni. Ajánlattevő ajánlatának tartalma tehát a Termék
tekintetében nem állapítható meg a benyújtott ajánlat alapján. Tekintettel arra, hogy az Ajánlattevő nem tette meg az ajánlatát a
teljes beszerzési tárgyra, a Táblázat olyan hiányosságokban szenved, amelyek a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlással nem
pótolhatóak, javíthatóak a Kbt. 71. § (8) bekezdésében foglaltak alapján, ugyanis a törvény szövege 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”. 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 ajánlata fentieken túlmenően további
hiányosságokban is szenved (kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok hibája, a Termékek műszaki paramétereire vonatkozó űrlap
kizárólag 1 db termék tekintetében került kitöltésre, Táblázatban található hiányosságok, hibák, stb.), amely – egyébként
alapvetően pótolható, tisztázható – hiányosságok pótlására a fentiekre tekintettel nem kerül felhívásra az Ajánlattevő. Fentiekre
tekintettel Ajánlattevő ajánlata az ajánlat további bírálata, illetve értékelése nélkül érvénytelennek minősül a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján.

Zericom Projekt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 5081
Szajol, Vörösmarty Út 4

24266826216

Ajánlattevő nem csatolta az ajánlata részeként a megajánlott Termékek adatait tartalmazó Táblázatot, továbbá kizárólag 1 db
Termék tekintetében töltötte ki az EKR-ben a Nyilatkozat megajánlott áru műszaki paramétereiről elnevezésű űrlapot.

EKR001549102019

Tekintettel arra, hogy az ajánlat egyáltalán nem tartalmaz az ajánlat tárgyát képező Termékekre nézve megajánlást, ezért
Ajánlatkérő nem tudta megállapítani, hogy az Ajánlattevő konkrétan milyen típusú, gyártójú és műszaki jellemzőkkel rendelkező
Termékeket ajánlott meg. Az Ajánlattevő által megajánlani kívánt fenti Termékek ezen kívül az ajánlat többi része alapján sem
azonosíthatóak be az Ajánlatkérő által. Amennyiben az ajánlat egyáltalán nem tartalmaz az ajánlatkérésre vagy annak valamely
elemére vonatkozó vállalást, akkor nincs, amelyre az ajánlati kötöttség beállhatna, ily módon nincs értékelhető ajánlat vagy
ajánlati elem sem. Fentiekre tekintettel az ajánlat olyan hiányosságokban szenved, amelyek a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlással
nem pótolhatóak, javíthatóak a Kbt. 71. § (8) bekezdésében foglaltak alapján: Tekintettel arra, hogy „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”, 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 ajánlata fentieken túlmenően további
hiányosságokban is szenved (Ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában, nem jelölte, hogy a
közbeszerzés mely része tekintetében vesz igénybe kapacitást nyújtó szervezetet, nem csatolta a kapacitást nyújtó szervezettel
kötött Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti megállapodást, nem csatolt aláírásmintát, stb.), amely – egyébként pótolható –
hiányosságok pótlására a fentiekre tekintettel nem kerül felhívásra az Ajánlattevő. Fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata az
ajánlat további bírálata, illetve értékelése nélkül érvénytelennek minősül a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján.

Földi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 8800 Nagykanizsa, Új Élet út 1

11355809220

Ajánlattevő az ajánlata részeként csatolt Táblázat Tudásközpont fülén a 148. számú Termék („Szabadonálló zsírleválasztó”)
tekintetében a Táblázat „C” és „E” oszlopaiban azt rögzítette, hogy „Épületgépészet”, továbbá az „F” és a „H” oszlopokat nem
töltötte ki, tehát nem tett megajánlást a Termék tekintetében. Ajánlattevő továbbá a Táblázat Gondűző Villa fülén a 10. sorszámú
Termék („Hőszigetelt szállító konténer”) tekintetében a Táblázat „F” és „H” oszlopait nem töltötte ki, tehát szintén nem tett
megajánlást a Termék tekintetében. Amennyiben az ajánlatban egy Termék tekintetében nincs megajánlás, akkor nincs valós
ajánlattétel sem, így az nem minősül tényleges, valós ár megajánlásnak, továbbá a költségeket az ajánlattevőknek ott kell
feltüntetniük, ahol az valójában felmerül. Tekintettel arra, hogy az Ajánlattevő nem tette meg az ajánlatát a teljes beszerzési
tárgyra, a Táblázat olyan hiányosságokban szenved, amelyek a Kbt. 71. § szerinti hiánypótlással nem pótolhatóak, javíthatóak a
Kbt. 71. § (8) bekezdésében foglaltak alapján, ugyanis „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”. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (1) bekezdés szerinti hiánypótlási felhívás során nem
hívhatja fel az Ajánlattevőt a Táblázatban található fenti hiányok pótlására, mert az az ajánlati ár megváltoztatásával járna. 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 ajánlata fentieken túlmenően további hiányosságokban
is szenved (Ajánlattevő nem nyilatkozott a tényleges tulajdonosáról, szabályozott piacon jegyzett társaságként tüntette fel magát,
Táblázatban található információk hiánya, hibája, stb.), amely – egyébként alapvetően pótolható – hiányosságok pótlására a
fentiekre tekintettel nem kerül felhívásra az Ajánlattevő. Fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata az ajánlat további bírálata,
illetve értékelése nélkül érvénytelennek minősül a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján.

V.1.5) 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:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

EKR001549102019

2020.02.20
2020.02.20

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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