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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű TársaságAjánlatkérő 
neve:

Házgyár alapanyagok 2.Közbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001208782022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság

23497241202

Komját Aladár Utca 5.

Pécs HU231 7629

Németh Szabolcs

beszerzes@gandhikft.hu +36 706734417

https://www.gandhikft.hu/

SML Közbeszerzési Tanácsadó Korlátolt 
Felelősségű Társaság

24896698243

Bartók Béla Út 152/C

Budapest HU110 1115

Solymos Márton

m.solymosmarton@gmail.com

www.kozbeszerzes.hu
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IV. szakasz: Eljárás

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 közbeszerzés tárgya: Könnyűszerkezetes családi házak összeszereléséhez szükséges anyagok beszerzése:
Árubeszerzés

A közbeszerzési eljárás mennyisége:

Ajánlatkérő adásvételi keretszerződés keretében könnyűszerkezetes családi házak összeszereléséhez szükséges anyagokat kíván 
beszerezni.
1.        Lapos nagyfejű önfúró opel lemezcsavar         400 000        db
2.        Ipari vágókorong        180        db
3.        Vágótárcsa        180        db
4.        Lamellás csiszolótárcsa        50        db
5.        Ipari mérőszalag        20        db
6.        Horganyspray        200        db
7.        Egyutas raklap        90        db
8.        Jelölő filc        180        db
9.        Horganyzott acéllemez tekercs        225 000        kg

Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt keretmennyiség 70 %-ára vállal lehívási kötelezettséget, a fennmaradó mennyiséget Ajánlatkérő a 
szerződés időtartama alatt jogosult, de nem köteles lehívni. Amennyiben a keretmennyiség 70%-át megtestesítő mennyiség nem egész 
szám, Ajánlatkérő minden esetben felfelé kerekít. Nyertes Ajánlattevő nem élhet semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel azzal 
összefüggésben, ha a keretmennyiség 70%-át meghaladó mennyiség a keretszerződés időtartama alatt nem kerül megrendelésre. 
Nyertes Ajánlattevő ajánlatát ezen feltétel ismeretében köteles megtenni. 
A keretmennyiség lehívása egyedi megrendelések alapján történik a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A beszerzendő termék részletes meghatározását és tervezett mennyiségét a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező ajánlati 
ártáblázat tartalmazza.
Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt és leszállított mennyiségek alapján történik, a nyertes 
Ajánlattevő által ajánlatában megadott egységár alapján, a fentiekben megjelölt keretmennyiség erejéig.
A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az 
általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra 
vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az 
ártáblazatban feltüntetett bármely márka- vagy gyártmánynév csak az adott tétel pontos meghatározását szolgálja, Ajánlatkérő 
műszakilag egyenértékű megajánlást elfogad. Amennyiben Ajánlattevő ajánlatában az árazatlan ajánlati ártáblázatban meghatározott 
gyártmánytól, típustól eltérő, azonban azzal műszakilag egyenértékű terméket ajánl, akkor köteles ajánlatához ezen termékek listáját 
az árazatlan ajánlati ártáblázat vonatkozó tételszámainak feltüntetésével külön nyilatkozatban, az egyenértékűséget igazoló 
dokumentummal, illetve dokumentumokkal (pl. termékleírás, műszaki adatlap, gyártói nyilatkozat) együtt csatolni.
CPV kód: 44316400-2 Vas- és fémáruk

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Házgyár alapanyagok 2.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

II. rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Ajánlatkérő az értékelési szempontok szerinti sorrendben a legkedvezőbb és a második legkedvezőbb ajánlatot követő ajánlat 
tekintetében nem végezte el a bírálatot a Kbt. 81. § (5) bekezdése értelmében, tekintettel erre Ajánlatkérő nem bírálta el a Kbt. 

13746551219GÉP-COOP Kft., Magyarország 8225 Szentkirályszabadja, Petőfi Utca 37

Ajánlatkérő az értékelési szempontok szerinti sorrendben a legkedvezőbb és a második legkedvezőbb ajánlatot követő ajánlat 
tekintetében nem végezte el a bírálatot a Kbt. 81. § (5) bekezdése értelmében, tekintettel erre Ajánlatkérő nem bírálta el a Kbt. 
81. § (5) bekezdése alapján Ajánlattevő ajánlatát. Ajánlattevő kizárólag az összegzés V.2.3) pontjának kitölthetősége érdekében 
került feltüntetésre jelen pontban.
 Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
1. Ajánlati ár összesen (nettó HUF): nettó 140 786 804, - HUF
2. Az eseti megrendelések Ajánlattevő által vállalt szállítási határideje (minimum 1, maximum 5 naptári nap): 5 naptári nap

11253549215Kálló "fém" Kft., Magyarország 4320 Nagykálló, Nagybalkányi Út 122

 Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
1. Ajánlati ár összesen (nettó HUF): nettó 134 685 900, - HUF
2. Az eseti megrendelések Ajánlattevő által vállalt szállítási határideje (minimum 1, maximum 5 naptári nap): 5 naptári nap
Az alkalmasság indokolása:
A benyújtott ajánlat, hiánypótlás és felvilágosítás alapján Ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, megfelel az 
előírt alkalmassági követeményeknek, ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek 
megfelel, tekintettel erre Ajánlattevő ajánlata érvényes.

10459340203AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6344 
Hajós, Kossuth Utca 21.

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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

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:

167A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2022/S 164-464058A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Igen
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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)

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti 
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0, a felső határa 10 pont.
Az 1. értékelési részszempont [Ajánlati ár összesen (nettó HUF)] tekintetében Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a 
nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. számú 
mellékletének A). 1. aa) pontjában meghatározott fordított arányosítás módszere alapján értékeli az ajánlatokat.
A fordított arányosítás módszerére az alábbi képlet alkalmazott:
P= Alegjobb/Avizsgált*(Pmax-Pmin)+Pmin
ahol: 
P:                         a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax:                 a pontskála felső határa (10 pont)
Pmin:                 a pontskála alsó határa (0 pont)
Alegjobb:                 a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) 
Avizsgált:                 a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. 

A 2. értékelési részszempont [Az eseti megrendelések Ajánlattevő által vállalt szállítási határideje (minimum 1, maximum 5 naptári 
nap)] tekintetében Ajánlatkérő a Miniszterelnökség útmutatója alapján az alábbiak szerint értékeli az ajánlatokat.
A pontszámok meghatározása a két szélsőértéktől (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) való távolságok arányának megfelelően, az 
arányosítás szabályai szerint kerülnek kiszámításra két tizedes jegy pontosságig, az alábbi képlet alkalmazásával: 
Pvizsgált = (Avizsgált − Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb − Alegkedvezőtlenebb) *(P max − P min) + P min
ahol:
Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális 
pontszámot adja (1 naptári nap) 
A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a 
minimális pontszámot adja (5 naptári nap).
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok értékelése során akkor is az általa meghatározott legkedvezőbb 
értékét helyettesíti be a fenti képletbe, ha az Ajánlattevő megajánlása az Ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb értéknél is 
kedvezőbb.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámokkal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek. Az így legtöbb pontot 
elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatnak. 

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:

100

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

Szöveges értékelés:

585.57GÉP-COOP Kft.

Szöveges értékelés:

861.00Kálló "fém" Kft.

Szöveges értékelés:

900.00AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

81. § (5) bekezdése alapján Ajánlattevő ajánlatát. Ajánlattevő kizárólag az összegzés V.2.3) pontjának kitölthetősége érdekében 
került feltüntetésre jelen pontban.
 Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:
1. Ajánlati ár összesen (nettó HUF): nettó 249 639 800, - HUF
2. Az eseti megrendelések Ajánlattevő által vállalt szállítási határideje (minimum 1, maximum 5 naptári nap): 1 naptári nap
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Kisbér Bádog-Center Korlátolt Felelősségű Társaság (2881 Ászár, Köztársaság út 27/C.) Ajánlattevő ajánlata érvénytelen 
tekintettel az alábbiakra.
Ajánlatkérő a 2022. szeptember 30. napján megküldött Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti felvilágosítás kérésében az alábbiakra 
hívta fel Ajánlattevőt:

„10. Ajánlattevő ajánlatának részeként csatolt „Ajánlattevő nyilatkozata a megajánlott termék(ek) műszaki paramétereire” 
tárgyú nyilatkozatban az Ipari mérőszalag termék esetében a „Megajánlás” oszlopban az alábbi megajánlást tette:
„8 m x 25 mm”
A műszaki leírásban az Ipari mérőszalag esetében Ajánlatkérő az „Elvárt műszaki paraméter” oszlopban az alábbi követelményt 
írta elő:
„5-7,5 m x 25 mm.”
Felvilágosítás adása keretében kérjük, szíveskedjenek bemutatni, hogy az „Ajánlattevő nyilatkozata a megajánlott termék(ek) 
műszaki paramétereire” tárgyú nyilatkozatban Ajánlattevő által megajánlott ipari mérőszalag miként felel meg az Ajánlatkérő 
által a műszaki leírás „Elvárt műszaki paraméter” oszlopában rögzített, „5-7,5 m x 25 mm.” követelménynek. Felhívjuk szíves 
figyelmüket, hogy a felvilágosítás adás mellett adott esetben a megfelelő tartalmú dokumentum csatolása is szükséges. 
Tájékoztatjuk, hogy Ajánlattevő a felvilágosítás adásnak a megfelelő tartalmú dokumentumok csatolása útján is eleget tehet.”

Ajánlattevő a felvilágosítás adásra irányadó határidő lejártáig (2022. október 05. napján 15:00 óra) benyújtotta a 
felvilágosítását, melynek keretében nyilatkozatot csatolt, amelyben a következőket rögzítette: 
„Ajánlattevő tévesen tüntette fel a paramétert, a paraméter helyesen: 5 m x 25 mm, ajánlattevő ennek megfelelően javította a 
műszaki nyilatkozatot.”
Ajánlattevő a felvilágosítás nyújtása keretében csatolta „Ajánlattevő nyilatkozata a megajánlott termék(ek) műszaki 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

13218908211Kisbér Bádog-Center Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2881 Ászár, Köztársaság Út 27
/C

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:

Nem releváns.

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:

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 134 685 900, - HUF
Az ajánlat kiválasztásának indokai:
A benyújtott ajánlat és felvilágosítás alapján Ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, megfelel az előírt
alkalmassági követeményeknek, ajánlata a jogszabályokban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek
megfelel, tekintettel erre Ajánlattevő ajánlata érvényes. Az Ajánlatkérő által meghatározott értékelési szempontok alapján a 
legkedvezőbb ajánlatot Ajánlattevő nyújtotta be. 

10459340203AKTÍV Ipari, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6344 Hajós, 
Kossuth Utca 21.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő



EKR001208782022

VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

2022.10.24Lejárata:2022.10.14Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

paramétereire” tárgyú nyilatkozatát is, melyben a termék méretére vonatkozó paraméter, illetve a megajánlott termék típusa is 
módosításra került. 

Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő az ipari mérőszalag termék esetében a felvilágosítás nyújtása keretében módosította az 
ajánlatában megajánlott termék típusát, megsértette az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában beállt ajánlati kötöttségét, 
ezért felvilágosítása nem felelt meg a 71. § (8) bekezdésében foglaltaknak. Így Ajánlatevő ajánlata egyéb módon nem felel meg 
az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért a 
Kisbér Bádog-Center Korlátolt Felelősségű Társaság (2881 Ászár, Köztársaság út 27/C.) Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) 
bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen.

2022.10.13

2022.10.13


	javax: 
	faces: 
	ViewState: stateless


	form1: form1


