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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
Gazdasági Ellátó Központ

Ajánlatkérő 
neve:

Kéményseprő szakfelszerelési eszközök 2. (1210)Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000952332019
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IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

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

Beszerzés tárgya: 24 hónapra kötött keretszerződés alapján kéményseprő szakfelszerelési eszközök beszerzése. Ajánlatkérő nettó 
37.531.400,- Ft keretösszeg + ÁFA mértékéig kötik meg a keretszerződést. A keretösszeg felhasználása ajánlatkérő számára lehetőség
, nem kötelezettség. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező ártáblázatban 
feltüntetett szorzók meghatározására a várható, becsült mennyiségek alapján került sor. Az ártáblázatában ajánlattevő által megadott 
nettó egységárak és a szorzók szorzatának értékei, valamint az összesen (nettó Ft) sor (ártáblázat D34-es cella) egy képzett ár. Az 
ártáblázatban szereplő szorzók, a szorzat értékei és az összesen (nettó Ft) sor a bírálathoz szükségesek, azok nem szolgálnak alapjául 
semmilyen későbbi eladói követelésnek. Ajánlatkérő mennyiségi garanciát nem vállal, az eseti megrendelésekben szereplő igényeket 
kéri teljesíteni az ártáblázatban megajánlott nettó egységáron, és kizárólag a jelen felhívásban és a szerződéstervezetben előre 
meghatározott keretösszeg erejéig. Várható – tájékoztató jellegű - termék mennyiség a korábbi gyakorlat alapján: 30 db különböző 
fajtájú, tervezetten összesen 11.550 db kéményseprő-ipari eszköz, az alábbiak szerinti megbontásban Rugósaparát különféle méretben
: 2300 db Rugós kefefej különféle méretben: 1350 db Műanyag tolókefe fej különféle méretben: 2660 db Tolókefe szár különféle: 1200 
db Vasgolyó különféle: 40 db Létra 4*3: 10 db Csőkefe szár: 200 db Golyós kötél 10-s 20 fm: 20 db Öntapadós alumínium szalag 55 
mm 50 m: 500 db Egyéb kézi szerszámok: 3270 db Az egyes eszközök egységárának tartalmaznia kell a műszaki specifikációban 
szereplő tételek árát, azok csomagba rendezését és csomagolását, valamint a teljesítési helyszínre történő kiszállítás költségét. A 
részletes specifikációt, minőségi követelményeket, termékenkénti várható mennyiséget a közbeszerzési dokumentum xls formátumú 
Árajánlat részletezése_képlettel.xls és muszaki_leiras_es_termeklista_vegleges.pdf megnevezésű melléklete tartalmazza, tekintettel 
arra, hogy a beszerzendő termékek többfélesége és nagy száma miatt a részletes szakmai specifikációt az ajánlatkérő nem tudja a 
felhívás részeként közzétenni. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen az az ajánlat, amelyben 
a kéménykulcs nettó egységára meghaladja a nettó 6 299 Ft, azaz bruttó 8 000 Ft összeget, vagy a tolókefe szár 6m acél esetében a 
termék nettó egységára meghaladja a nettó 7 874 Ft, azaz bruttó 10 000 Ft összeget vagy a tolókefe szár üvegszálas esetében a 
termék nettó egységára meghaladja a nettó 25 591 Ft, azaz bruttó 32 501 Ft összeget. Az ajánlati felhívásban valamint a 
dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű 
meghatározása érdekében történtek. Amennyiben az ajánlattételi felhívás valamint közbeszerzési dokumentum meghatározott 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 46. § (3) bekezdése 
alapján ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Kéményseprő szakfelszerelési eszközök 2. (1210)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik rész, Kbt. XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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A Komprádor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő benyújtott ajánlata érvényes, figyelemmel arra, hogy ajánlata 
mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, valamint a 

10438475202Komprádor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 7630 Pécs, Mohácsi Út 61

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)

Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti értékelési módszert alkalmazza, amely értékelési szempont a legalacsonyabb ár.

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:

A Komprádor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata a legalacsonyabb árat megtestesítő érvényes ajánlat.Szöveges értékelés:

Komprádor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A Komprádor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő benyújtott ajánlata érvényes, figyelemmel arra, hogy ajánlata 
mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, valamint a 
szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát megfelelően igazolta. Ajánlat: 1. Összesített nettó ellenérték (nettó HUF): 
44.070.800 Az érvényes Komprádor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által benyújtott legalacsonyabb ár értékelési szempont 
szerinti legkedvezőbb ajánlat összege: 44.070.800 Ft, mely képzett ár.

10438475202Komprádor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, 7630 Pécs, Mohácsi Út 61

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:

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:

2019.09.04

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

Igen
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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:

2019.12.06Lejárata:2019.11.27Kezdete:

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:

Az Aranyecsetek Kft. ajánlattevő benyújtott ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján, mivel ajánlata 
nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek az alábbiak szerint: Hiánypótlást és felvilágosítást az előírt határidőig nyújtott be, azonban az ajánlata 
vonatkozásában az alábbi hiányok és ellentmondás továbbra is fennállnak: - Ajánlattevő ajánlatában nem csatolta az alábbi 
nyilatkozatot EKR űrlap formájában kitöltve, megjelölve abban az előírt kizáró okokat, és hiánypótlás keretében sem pótolta: 
Nyilatkozat alvállalkozót és kapacitást biztosító szervezetet érintő kizáró okokról (Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján) - Ajánlatkérő a
közbeszerzési dokumentumok 3.17. pontjában előírta, hogy „Az ártáblázat minden sorát ki kell tölteni. A sorok nem törölhetők, 
nem vonhatók össze, nem egészíthetők ki, minden tételt ott kell beárazni, ahol ajánlatkérő azt kérte. Nullás megajánlás nem 
fogadható el. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazott táblázat a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja szerinti 
részletes árajánlatnak (szakmai ajánlatnak) minősül.” Fentiekkel ellentétben ajánlattevő ajánlatában csatolta az ártáblázatot, de 
annak nem töltötte ki minden sorát, nem tett az ajánlatkérő által elvárt műszaki tartalomnak megfelelő ajánlatot. - Ajánlattevő 
ajánlatában benyújtotta EKR űrlap formában a kizáró okokról szóló nyilatkozatot, azonban abban nem jelölte meg, hogy mely 
kizáró okok tekintetében teszik a nyilatkozatot. Ajánlatkérő hiánypótlás keretében kérte az EKR űrlap ismételt benyújtását, a 
kizáró okok megjelölésével. Hiánypótlás keretében ajánlattevő benyújtotta a kizáró okokról szóló nyilatkozatot, azonban az nem 
az EKR űrlapon (EKR Kormányrendelet által előírt forma) került benyújtásra, így hiánypótlása nem megfelelő.

14388097205ARANYECSETEK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 3434 Mályi, Móra Ferenc Utca 9

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 vesz igénybe kapacitást biztosító szervezetet.

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:

szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát megfelelően igazolta, nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Komprádor 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata a legalacsonyabb árat megtestesítő érvényes ajánlat. Az érvényes Komprádor 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által benyújtott legalacsonyabb ár értékelési szempont szerinti legkedvezőbb ajánlat összege: 
44.070.800 Ft, mely képzett ár.

2019.11.26

2019.11.26
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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:




