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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

8/OVSz/2019. Papírvatta beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.ovsz.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)
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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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Az Ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban 
előírt feltételeknek a hiánypótlásokat követően mindenben megfelelt, az alkalmazott értékelési szempont - mint a legalacsonyabb
ár– szerint a nyertes ajánlatnak minősült. Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megfelelő pontjában előírt alkalmassági 
követelménynek megfelelt, azt megfelelően igazolta. Nettó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre: 3 044 000,- Ft Nettó
ajánlati összár a beszerzési tárgyban szereplő mennyiségre (értékelés alapja, ha az egységcsomagonkénti mennyiségre 
figyelemmel magasabb mennyiség kerül megajánlásra): 3 044 000,- Ft

10511398243BSW Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1115 
Budapest, Bartók Béla Út 152/C

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

3A 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:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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

-5 200 csomag 100%-ban fehérített, nedvszívó papírvatta. Mérete: 40 cm (± 5 %) X 60 cm (± 5 %), 500 g-os; -5 400 tekercs perforált 
lapokból álló papírvatta tekercs. Mérete: 4 cm (± 1 %) X 5 cm (± 1 %) 500 db lapocska/tekercs. A részletes közbeszerzési műszaki 
leírás az egyéb közbeszerzési dokumentumokban található.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. Harmadik rész szerinti

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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Nettó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre: 4 103 000,- Ft Az Ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az 
ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek a hiánypótlást követően mindenben 
megfelelt, az alkalmazott értékelési szempont - mint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont– szerint a második 

12278923213HARTMANN-RICO Hungária Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann Utca 8.

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:

Nettó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre: 3 044 000,- Ft Az Ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az 
ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek a hiánypótlásokat követően 
mindenben megfelelt, az alkalmazott értékelési szempont - mint a legalacsonyabb ellenszolgáltatás– szerint a nyertes ajánlatnak 
minősült. Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megfelelő pontjában előírt alkalmassági követelménynek megfelelt, azt megfelelően
igazolta. Az ajánlat érvényes, megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

10511398243BSW Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1115 Budapest, 
Bartók Béla Út 152/C

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)

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

Nettó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre: 4 103 000,- Ft Nettó ajánlati összár a beszerzési 
tárgyban szereplő mennyiségre (értékelés alapja, ha az egységcsomagonkénti mennyiségre figyelemmel 
magasabb mennyiség kerül megajánlásra): 4 103 000,- Ft

Szöveges értékelés:

HARTMANN-RICO Hungária Kft.

Nettó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre: 3 044 000,- Ft Nettó ajánlati összár a beszerzési 
tárgyban szereplő mennyiségre (értékelés alapja, ha az egységcsomagonkénti mennyiségre figyelemmel 
magasabb mennyiség kerül megajánlásra): 3 044 000,- Ft

Szöveges értékelés:

BSW Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az Ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban 
előírt feltételeknek a hiánypótlást követően mindenben megfelelt, az alkalmazott értékelési szempont - mint a legalacsonyabb ár–
szerint a második legkedvezőbb ajánlatnak minősült. Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megfelelő pontjában előírt alkalmassági
követelménynek megfelelt, azt megfelelően igazolta. Nettó ajánlati összár a teljes megajánlott mennyiségre: 4 103 000,- Ft Nettó
ajánlati összár a beszerzési tárgyban szereplő mennyiségre (értékelés alapja, ha az egységcsomagonkénti mennyiségre 
figyelemmel magasabb mennyiség kerül megajánlásra): 4 103 000,- Ft

12278923213HARTMANN-RICO Hungária Kft., Magyarország 2051 Biatorbágy, Paul Hartmann Utca 8.
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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:

2020.04.06Lejárata:2020.03.27Kezdete:

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:

A benyújtott ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő a 
hiánypótlási felhívás, felvilágosítás kérés ellenére, a Kbt. 71. §-ának (2) bekezdése szerint meghatározott hiánypótlási határidőre 
sem tett eleget az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott egyéb követelményekkel 
kapcsolatos hiánypótlási kötelezettségének. Ajánlatkérő 2020. január 21-én OVSZK/12-2/2020/3200 iktatószámú hiánypótlási 
felhívás, felvilágosítás kérés kiküldésével ajánlattevőt felhívta az alábbi, az ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározottakkal kapcsolatos hiányok 2020. január 29. 10 óráig történő pótlására, amelyeket ajánlattevő 
nem pótolt: Hiánypótlási felhívás 1.) Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot nem töltötte ki, így az ajánlata 
nem felel meg az Egyéb közbeszerzési dokumentumok IV. fejezet I. pont 8. alpontjában foglaltaknak! Kérjük, hogy hiánypótlás 
keretében az EKR-ben található elektronikus űrlap kitöltésével töltse ki a nyilatkozatot! 2.) Az EKR-be feltöltött ajánlat „
Származási bizonylat Európai Unió (1)” megnevezésű fájl idegen nyelvű dokumentumról ajánlattevő nem csatolt fordítást, így az 
ajánlat nem felel meg az Egyéb közbeszerzési dokumentumok II. fejezet 6.) pontjában foglaltaknak. Kérjük, hogy hiánypótlás 
keretében nyújtsa be az idegen nyelvű dokumentum fordítását! 3.) Ajánlattevő úgy nyilatkozott, hogy raktárában és a szállítás 
során az OVSzK Minőségbiztosítási Osztálya évente legalább egyszer nem ellenőrizheti a megajánlott termékek minőségének 
megóvásához szükséges körülmények meglétét, így az ajánlata nem felel meg az Egyéb közbeszerzési dokumentumok VI. fejezet 
I. pont 24. alpontjában foglaltaknak. Kérjük, hogy hiánypótlás keretében nyilatkozzon - az EKR-ben található elektronikus űrlap 
kitöltésével – arról, hogy raktárában és a szállítás során az OVSzK Minőségbiztosítási Osztálya évente legalább egyszer 
ellenőrizheti a megajánlott termékek minőségének megóvásához szükséges körülmények meglétét! 4.) Ajánlattevő által becsatolt
származási helyről szóló nyilatkozatot nem a gyártó állította ki, így az ajánlata nem felel meg az Egyéb közbeszerzési 
dokumentumok IV. fejezet I. pont 20. alpontjában foglaltaknak! Kérjük, hogy hiánypótlás keretében csatolja a gyártó által 
kiállított származási bizonylatot! 5.) Forgalmazási jogosultság (EKR-be feltöltött ajánlat „13_Meghatalmazás” megnevezésű fájl) 
igazolás nem tartalmazza, hogy Magyarország területére a forgalmazási jogosultságot legalább 2022. március 31-ig biztosítja, 
így az ajánlat nem felel meg az Egyéb közbeszerzési dokumentumok IV. fejezet I. pont 19. alpontjában foglaltaknak! Kérjük, hogy
hiánypótlás keretében csatolja a gyártótól származó forgalmazási jogosultság igazolást azzal, hogy Magyarország területére 
legalább 2022. március 31-ig biztosítja a forgalmazást! Felvilágosítás kérés - Eastimpex DL Kft. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (1) 
bekezdése alapján köteles a nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az 
ajánlattevőktől felvilágosítást kérni, erre figyelemmel: 1.) Az ártáblázatban megnevezett gyártó nem azonos az alábbi 
dokumentumokban megnevezett gyártókkal: - EC igazolás (EKR-be feltöltött ajánlat „10 _forgalmazási engedély” megnevezésű 
fájl); - Nyilatkozat a származási helyről; - Forgalmazási jogosultság (EKR-be feltöltött ajánlat „13_Meghatalmazás” megnevezésű 
fájl) - EKR-be feltöltött ajánlat „Származási bizonylat Európai Unió (1)” megnevezésű fájl idegen nyelvű dokumentum; - 
Management Rendszer Igazolás (EKR-be feltöltött ajánlat „ISO batist” megnevezésű fájl). Kérjük, hogy felvilágosítás megadása 
keretében nyilatkozzon arról, hogy miért tér el az ártáblázatban és a fent megnevezett dokumentumokban a gyártó és 
hiánypótlás keretében hozza összhangba a dokumentumokat!

10355215213Eastimpex DL Kereskedelmi és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2112 
Veresegyház, Szent Korona Utca 5

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

legkedvezőbb ajánlatnak minősült. Ajánlattevő az ajánlattételi felhívás megfelelő pontjában előírt alkalmassági követelménynek 
megfelelt, azt megfelelően igazolta.

2020.03.26

2020.03.26
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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:




