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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 17927447Fax:+36 17927404Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14306027Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

Ajánlatkérő 
neve:

Tatai Esterházy-kastélyegyüttes – EszközökKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001414372019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_
33850072

Daróczi Út 3

Budapest HU110 1113

Szalay Árpád

kozbeszerzes@nofnkft.hu +36 204692909

http://nkvp.hu/nof/

CORDICT Fejlesztési Tanácsadó Korlátolt 
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
43642667

Attila Út 79

Budapest HU110 1012

Szabó László

szabo.laszlo@cordict.hu

www.cordict.hu
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V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Tatai Esterházy-kastély – Kiállítási eszközökRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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:

247A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 244-599492A 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

A Nemzeti Kastély- és Nemzeti Várprogram turisztikai célú fejlesztésének támogatása elnevezésű pályázat keretében a GINOP 7.1.1-
15-2015-00007 azonosítószámú „A tatai Esterházy-kastélyegyüttes turisztikai fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges 
kiállítási (1. rész) és üzemeltetési eszközök (2. rész) beszerzése

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Tatai Esterházy-kastélyegyüttes – Eszközök

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

MÁSODIK RÉSZ XV. FEJEZET

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része vonatkozásában a Garzon Bútor 
Kereskedelmi Kft. (8000 Székesfehérvár Bakony Utca 4.) ajánlattevő tette, azaz a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. részének 
nyertese a Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. (8000 Székesfehérvár Bakony Utca 4.). Az ellenszolgáltatás összege: nettó 165 120 
473 HUF

13063203207Garzon Bútor Kereskedelmi Kft., Magyarország 8000 Székesfehérvár, Bakony Utca 4.

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)

Az "Ár” részszempont esetében a KH útmutatójának a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (2019. 106. szám, 4.6.2019) 1. sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás a 2. - 4.részszempont esetén az 
A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás Ajánlatkérő az 1. rész vonatkozásában a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a 2 
és 4. értékelési részszempont vonatkozásában 12 hónap az alkalmassági követelmények között rögzítettek szerinti 
többlettapasztalatban határozta meg azt az értéket, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső 
értékével azonos számú pontot ad. A 3. értékelési részszempont vonatkozásában továbbá 12 hónap az alkalmassági követelmények 
között rögzítettek szerinti többlet tapasztalatban határozta meg azt az értéket, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra 
egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad. Ajánlatkérő mindkét rész vonatkozásában a leszállított hardver 
eszközökre az átadás-átvételtől számított 24 hónap kötelező jótállás vállalását írja elő. Az ezen felül vállalt többlet-jótállás értékelési 
szempont.

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:

1000

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

Ajánlati ár (nettó HUF): 600 A felhívás III.1.3) M2.1) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (
min 0 , max 12 hónap): 100 A felhívás III.1.3) M2.2) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (
min 0 , max 12 hónap): 100 A felhívás III.1.3) M2.3) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (
min 0 , max 12 hónap): 100 Hardver eszközökre vonatkozó többlet jótállás (min 0, max 36 hónap): 100

Szöveges értékelés:

1000Garzon Bútor Kereskedelmi Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (nettó HUF): nettó 165 120 473 HUF A felhívás III.1.3) M2.1) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata 
(min 0 , max 12 hónap): 12 A felhívás III.1.3) M2.2) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0 , max 12 
hónap): 12 A felhívás III.1.3) M2.3) pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0 , max 12 hónap): 12 Hardver 
eszközökre vonatkozó többlet jótállás (min 0, max 36 hónap): 36 Az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés 
teljesítésére. Az ajánlattevővel szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn.

13063203207Garzon Bútor Kereskedelmi Kft., Magyarország 8000 Székesfehérvár, Bakony Utca 4.

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

1. projektvezető szakember 2. IT szakember 3. grafikus szakember 4. Bútorok és egyéb berendezési tárgyak helyszínre 
szállítmányozása 5. Bútorok és egyéb berendezési tárgyak helyszíni szerelése
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Ajánlati ár (nettó HUF): 900 Hardver eszközökre vonatkozó többlet jótállás (min. 0, max. 36 hónap): 64Szöveges értékelés:

964DuoLine Kereskedőház és Bútorgyártó BT

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (nettó HUF): 14 575 137 Hardver eszközökre vonatkozó többlet jótállás (min 0, max 36 hónap): 20 Az ajánlattevő 
ajánlata a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. rész tekintetében a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján nem került elbírálásra.

13063203207Garzon Bútor Kereskedelmi Kft., Magyarország 8000 Székesfehérvár, Bakony Utca 4.

Ajánlati ár (nettó HUF): 9 999 900 Hardver eszközökre vonatkozó többlet jótállás (min 0, max 36 hónap): 12 Az ajánlattevő 
érvényes ajánlatot tett és alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlattevővel szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn.

20478276203DuoLine Kereskedőház és Bútorgyártó BT, Magyarország 6000 Kecskemét, Máriahegy Tanya 190

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:

2A szerződés száma:

2 - Tatai Esterházy-kastély – Üzemeltetési eszközökRész száma, elnevezése:

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

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:

Pazirik Informatikai Kft.- 13731014-2-17 - III.1.3) M2.3) alkalmassági követelmény ; Mediatek Informatikai és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság - 13718264-2-16 - III.1.3) M2.2); NOVASTORE Kft. - 13860598-2-42 - III.1.2) M1.1) és M2.1)

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

Pazirik Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság - 13731014-2-17 ; Mediatek Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság - 13718264-2-16; NOVASTORE Kft. - 13860598-2-42

Igen



EKR001414372019

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

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:

A legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része vonatkozásában a DuoLine 
Kereskedőház és Bútorgyártó Bt.) ajánlattevő tette, azaz a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. részének nyertese a DuoLine 
Kereskedőház és Bútorgyártó Bt. (6000 Kecskemét Máriahegy Tanya 190.) Az ellenszolgáltatás összege: nettó 9 999 900 Ft

20478276203DuoLine Kereskedőház és Bútorgyártó BT, Magyarország 6000 Kecskemét, Máriahegy Tanya 190

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)

Ár” részszempont esetében a KH útmutatójának a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról (KÉ 2019. 106. szám, 4.6.2019) 1. sz. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás a 2.értékelési szempont 
esetén az A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás. Ajánlatkérő mindkét rész vonatkozásában a leszállított hardver eszközökre az 
átadás-átvételtől számított 24 hónap kötelező jótállás vállalását írja elő. Az ezen felül vállalt többlet-jótállás értékelési szempont. 
Ajánlatkérő mindkét rész vonatkozásában a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a hardver eszközökre vonatkozó többlet 
jótállás értékelési szempontja vonatkozásában 36 hónapban határozta meg azt az értéket,amelyre és az annál még kedvezőbb 
vállalásokra egyaránt a ponthatár felső értékével azonos számú pontot ad. Az az ajánlat, amelyikben nulla hónap a hardver eszközökre 
vonatkozó többlet jótállás időtartamára vonatkozó megajánlás, a pontskála alsó értékét kapja.

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:

1000

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

Ajánlati ár (nettó HUF): 645,3 Hardver eszközökre vonatkozó többlet jótállás (min. 0, max. 36 hónap) 100Szöveges értékelés:

745Garzon Bútor Kereskedelmi Kft.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

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:

2020.06.22Lejárata:2020.06.11Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2020.06.10

2020.06.10




