
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

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

Hivatalos név: SIÓFOK KÉZILABDA ÉS TENISZ CLUB Kft.

Postai cím: Déli u. 2.

Város: Siófok Postai irányítószám: 8600

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: árubeszerzés

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

Adásvételi  szerződés  keretében  a  „20/24/18  16  kiemelt  sportág  sportlétesítmény-fejlesztésének  támogatása”  előirányzat  terhére
megvalósításra kerülő kollégium épület bútorzatának megrendelése az alábbiak szerint:
Földszint
Aula:

 1 db sarok ülőgarnitúra,

 1 db dohányzóasztal;
Orvosi szoba:

 1 db vizsgálóágy,

 1 db íróasztal,

 1 db higiéniás orvosi szék,

 1 db higiéniás vendégszék,

 1 db fagyasztó rekeszes hűtőszekrény,

 1 db vitrines tárolószekrény;
Étkező:

 8 db hatszemélyes étkező asztal,

 48 db műanyag palástú szék,

 1 db tálalószekrény,

 1 db mikrohullámú sütő,

 1 db vízforraló,

 4 db fogasfal 5 fogassal;
Öltöző:

 4 db öltözőszekrény,

 1 db öltözőpad,

 1 db szemeteskosár;
Betegszobai előtér:

 1 db beépített tárolószekrény kompozíció,

 1 db falitükör;
Betegszoba (3 ágyas):

 3 db 90x200 cm, szimpla Boxspring ágy,

 1 garn. gumilepedő (6 db / garnitúra),

 3 db éjjeliszekrény,

 1 db íróasztal,

 3 db fémvázas vendégszék,

 1 garn. fényáteresztő függöny, karnissal, karnistakaróval;
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Előtér:

 1 db beépített tárolószekrény kompozíció,

 1 db falitükör;
Konyha, étkező, nappali:

 1 db 190 cm hosszú minikonyha,

 1 db 2 lapos beépíthető elektromos tűzhely,

 1 db fagyasztórekeszes hűtőszekrény,

 1 db csőlábas asztal,

 2 db szék,

 1 db 180x200 cm, Boxspring franciaágy,

 1 db éjjeliszekrény,

 1 db 3 ajtós ruhatároló szekrény,

 1 garn. fényáteresztő függöny, karnissal, karnistakaróval
Előtér:

 1 db beépített tárolószekrény kompozíció,

 1 db falitükör;
Konyha, étkező, nappali:

 1 db 190 cm hosszú minikonyha,

 1 db 2 lapos beépíthető elektromos tűzhely,

 1 db hűtőszekrény,

 1 db csőlábas asztal,

 2 db szék,

 1 db 180x200 cm, Boxspring franciaágy,

 1 db éjjeliszekrény,

 1 db 3 ajtós ruhatároló szekrény,

 1 garn. fényáteresztő függöny, karnissal, karnistakaróval;
Előtér:

 1 db beépített tárolószekrény kompozíció,

 1 db falitükör;
Nappali:

 1 db TV tartó alacsony kisszekrény, egyben 6 fiókos komód,

 1 db 3 személyes fix kanapé,

 2 db egyszemélyes fotel,

 1 db dohányzóasztal,

 1 db állólámpa;
Konyha, étkező:

 1 db 255 cm hosszú minikonyha,

 1 db kerámia 4 lapos beépíthető elektromos tűzhely + sütő,

 1 db 180 literes kombinált fagyasztó/hűtőszekrény,

 1 db csőlábas étkezőasztal,

 4 db étkezőszék;
Szoba:

 1 db 180x200 cm, Boxspring franciaágy,

 1 db akasztós ágyfejvég,

 2 db éjjeliszekrény,

 2 db éjjeli olvasólámpa,

 1 db beépített szekrény;
Szoba:

 1 db 180x200 cm, Boxspring franciaágy,

 2 db éjjeliszekrény,

 2 db éjjeli olvasólámpa,

 1 db beépített szekrény;
1 db beépített tárolószekrény;
Előtér:

 1 db beépített tárolószekrény,

 1 db falitükör;
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Konyha, étkező:

 1 db 340 cm hosszú konyha,

 1 db 2 lapos beépíthető elektromos tűzhely,

 1 db fagyasztó rekeszes hűtőszekrény,

 1 db étkezőasztal,

 3 db étkezőszék;
Nappali:

 1 db TV tartó alacsony kisszekrény, egyben 6 fiókos komód,

 1 db 3 személyes kihúzható kanapé,

 2 db 1 személyes fotel,

 1 db dohányzóasztal,

 1 db állólámpa;
Szoba:

 1 db 180x200 cm, Boxspring franciaágy,

 2 db éjjeliszekrény,

 2 db éjjeli olvasólámpa;
Előtér:

 1 db beépített tárolószekrény,

 1 db falitükör;
Nappali:

 1 db TV tartó alacsony kisszekrény, egyben 6 fiókos komód,

 1 db 3 személyes kihúzható kanapé,

 2 db 1 személyes fotel,

 1 db dohányzóasztal,

 1 db állólámpa;
Konyha, étkező:

 1 db 243 cm hosszú konyha,

 1 db 2 lapos beépíthető elektromos tűzhely,

 1 db fagyasztó rekeszes hűtőszekrény,

 1 db étkezőasztal,

 2 db szék;
Szoba:

 1 db 180x200 cm, Boxspring franciaágy,

 2 db éjjeliszekrény,

 1 db tárolószekrény

 2 db éjjeli olvasólámpa;
Emelet
Előtér (17 helyiség):

 1 klt. beépített szekrénykompozíció,

 1 db tükör a fürdő falára szerelve;
Szoba (16 helyiség):

 2 db 90x200 cm, szimpla Boxspring ágy,

 2 db falvédő burkolat,

 2 db éjjeliszekrény,

 2 db éjjeli olvasólámpa,

 2 db íróasztal,

 1 db hűtőt magába foglaló ajtós szekrény, szellőző nyílással, TV tartó magasítással,

 2 db asztali lámpa,

 2 db görgős, teleszkópos szék,

 1 garn. fényáteresztő függöny,

 1 garn. kétsoros karnis karnistartóval,

 1 db szobai papírkosár;
Nevelői szoba (1 ágyas):

 1 db 190 cm hosszú minikonyha,

 1 db 2 lapos beépíthető tűzhely,

 1 db mikrohullámú sütő,
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 1 db 120 literes hűtőszekrény,

 1  db íróasztal 3 fiókos görgős konténerrel,

 1 db görgős kárfás szék,

 1 db 180x200 cm, Boxspring franciaágy,

 1 db akasztós ágyfejvég,

 2 db falburkolat,

 1 db vendégszék,

 1 garn. fényáteresztő függöny, karnissal, karnistakaróval.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő, új (soha nem használt, nem demo) termékekre tehet ajánlatot.
A termékekkel kapcsolatosan az ajánlattevőnek figyelembe kell  vennie a közbeszerzési dokumentumokban leírtakat is,  a részletes
műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésében  foglaltakra  tekintettel  járt  el.  Valamennyi,  jelen  felhívásban  és  a  közbeszerzési  dokumentumokban  meghatározott
gyártmányú,  eredetű,  típusú  dologra,  eljárásra,  tevékenységre,  személyre,  szabadalomra  vagy  védjegyre  való  hivatkozást  a
közbeszerzés  tárgyának  egyértelmű  és  közérthető  meghatározása  tette  szükségessé,  de  a  megnevezés  csak  a  tárgy  jellegének
egyértelmű  meghatározása  érdekében  történt  és  az  ajánlatkérő  valamennyi  egyedileg  megjelölt  dologgal  vagy  védjeggyel
összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget –
kétség esetén – az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
A megajánlott termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési
Döntőbizottság  D.225/9/2009  számú  határozatára:  „A  Döntőbizottság  álláspontja  szerint  egy  meghatározott  műszaki  elvárást
tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék,
hogy mely konkrét termékekkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből adódik, hiszen jelen eljárás tárgya
árubeszerzés.”
Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy minden egyes termékféleség esetében a teljes mennyiséget kizárólag ugyanazon gyártó
ugyanazon típusú termékének megajánlásával és leszállításával fogadja el Ajánlatkérő.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél  szerződésszerű teljesítésének részét képezi a termékek ajánlatkérő által megjelölt teljesítési
helyre történő leszállítása, a fuvareszközről történő lerakása, beszerelése és (adott esetben) üzembe helyezése.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Kbt. Harmadik Része, XVII. fejezete

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontban meghatározott szabályok szerint, a Kbt. 115. § (1)-(4) 
bekezdésekben foglalt eltérésekkel indított nyílt közbeszerzési eljárás.

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2016/03/21

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: 1 
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka: 

 A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
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V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.2 Az eljárás eredménye 2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: [4]

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: INTERFOREST Kft.
Ajánlattevő székhelye: 3527 Miskolc, Tüzér út 1/A.
1. AJÁNLATI ÁR (nettó összár, HUF): 17.819.676,-
2. Szállítási határidő (naptári nap, legkedvezőtlenebb 45 nap, legkedvezőbb 30 nap): 45
3. Jótállás időtartama valamennyi termék esetében (hónap, legkedvezőtlenebb 24 hónap, legkedvezőbb 36 hónap): 24
Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi, illetve műszaki és szakmai szempontból.
Ajánlattevő neve: Sápszky Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2120 Dunakeszi, Vajk u. 8.
1. AJÁNLATI ÁR (nettó összár, HUF): 16 619 120 Ft
2. Szállítási határidő (naptári nap, legkedvezőtlenebb 45 nap, legkedvezőbb 30 nap): 45 nap
3. Jótállás időtartama valamennyi termék esetében (hónap, legkedvezőtlenebb 24 hónap, legkedvezőbb 36 hónap): 27 hónap
Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi, illetve műszaki és szakmai szempontból.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.)

Az értékelés
részszempontjai

(adott esetben alszempontjai is)

Ajánlattevő neve és székhelye:
INTERFOREST Kft.

(3527 Miskolc, Tüzér út 1/A.)

Ajánlattevő neve és székhelye:
Sápszky Kft.

(2120 Dunakeszi, Vajk u. 8.)

A
részszempontok
súlyszámai
(adott  esetben
az
alszempontok
súlyszámai is):

Értékelési
pontszám:

Értékelési
pontszám  és
súlyszám
szorzata:

A
részszempontok

súlyszámai
(adott  esetben  az
alszempontok
súlyszámai is):

Értékelési
pontszám:

Értékelési
pontszám  és
súlyszám
szorzata:

1. AJÁNLATI ÁR (nettó összár,
HUF):

60 9,39 563,4 60 10 600

2.  Szállítási  határidő  (naptári
nap,  legkedvezőtlenebb  45  nap,
legkedvezőbb 30 nap):

20 10 200 20 10 200

3.  Jótállás  időtartama
valamennyi  termék  esetében
(hónap,  legkedvezőtlenebb  24
hónap, legkedvezőbb 36 hónap):

20 9 180 20 10 200

Összpontszám: 943,4 1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 21-10 pont

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: 2

Az ajánlatok elbírálását a Bíráló Bizottság végzi. 
Az ajánlatok elbírálására, a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint kerül sor. 
A Bíráló Bizottság megvizsgálja, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.
Ennek  során,  az  alkalmassági  követelmények,  a  kizáró  okok  előzetes  ellenőrzését  végzi  el  Ajánlatkérő.  Ajánlatkérő  tájékoztatja  az
Ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő köteles a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglalt nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben
az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni.
Ajánlatkérő a megfelelőnek talált ajánlatokat ezt követően a legjobb ár-érték arány bírálati szempontjai alapján értékeli az alábbiak szerint:

Sorszám Értékelési szempontok Súlyszám

1. Ajánlati ár (nettó összár, HUF) 60

5



2. Szállítási határidő (naptári nap, legkedvezőtlenebb 45 nap, legkedvezőbb 30 nap) 20

3. Jótállás  időtartama  valamennyi  termék  esetében  (hónap,  legkedvezőtlenebb  24  hónap,
legkedvezőbb 36 hónap) 20

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont.
1. Ajánlati ár (nettó összár, HUF):
A legkedvezőbb ajánlat - a legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat - maximális pontszámmal (10) kerül értékelésre, a többi ajánlat
pontszáma pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva a fordított arányosítás módszerével, az alábbiakban rögzített képlet alapján
kerül kiszámításra. 
A bírálat módszere képletekkel (arányosítás):
P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Amennyiben a pontszámok kiszámításakor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés.
2. Szállítási határidő (naptári nap):
A legkedvezőbb ajánlat – a legmagasabb jótállási időtartamot tartalmazó ajánlat - maximális pontszámmal (10) kerül értékelésre, a többi
ajánlat pontszáma pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva az egyenes arányosítás módszerével, az alábbiakban rögzített képlet
alapján kerül kiszámításra. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 45 napnál kedvezőtlenebb ajánlati elem nem ajánlható meg, illetve 30 nap a
legkedvezőbb megajánlható ajánlati elem, így a 30 napot meghaladó ajánlat a 30 napnak megfelelő pontszámmal azonos pontszámot kap.
A bírálat módszere képletekkel (arányosítás):
P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Amennyiben a pontszámok kiszámításakor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés.
3. Jótállás időtartama valamennyi termék esetében (hónap):
A legkedvezőbb ajánlat – a legmagasabb jótállási időtartamot tartalmazó ajánlat - maximális pontszámmal (10) kerül értékelésre, a többi
ajánlat pontszáma pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva az egyenes arányosítás módszerével, az alábbiakban rögzített képlet
alapján kerül kiszámításra. A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 24 hónapnál kedvezőtlenebb ajánlati elem nem ajánlható meg, illetve 36
hónap a legkedvezőbb megajánlható ajánlati elem, így a 36 hónapot meghaladó ajánlat a 36 hónapnak megfelelő pontszámmal azonos
pontszámot kap.
A bírálat módszere képletekkel (arányosítás):
P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Amennyiben a pontszámok kiszámításakor törtszám keletkezik, úgy két tizedes jegyig történik a kerekítés.
A fentiekben rögzített értékelést követően ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt
munkanapos határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények, eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. 
Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevez meg nyertes ajánlattevőként, aki az alkalmassági követelmények,
a kizáró okok tekintetében előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlattevő neve: Sápszky Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2120 Dunakeszi, Vajk u. 8.
1. AJÁNLATI ÁR (nettó összár, HUF): 16 619 120 Ft
2. Szállítási határidő (naptári nap, legkedvezőtlenebb 45 nap, legkedvezőbb 30 nap): 45 nap
3. Jótállás időtartama valamennyi termék esetében (hónap, legkedvezőtlenebb 24 hónap, legkedvezőbb 36 hónap): 27 hónap
Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett,  alkalmas a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi, illetve műszaki és szakmai szempontból,
továbbá az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 
indokai: 2 ---

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: asztalok, beépített szekrények helyszíni szerekése
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A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 ---

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 2 ---

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: ---

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
NA Ratio Kft. (1184 Budapest, Lakatos u. 61-63.) ajánlattevő:
Az ajánlat  3-4. oldalán becsatolt felolvasólap nem tartalmazza az értékelésre kerülő ajánlati elemeket. Az ajánlat ár az ajánlat  34-37.
oldalain becsatolt ártáblázatból megállapítható, azonban a 2. és 3. részszempontra tett ajánlat nem, amely a Kbt. 71. (8) bekezdése alapján
nem hiánypótoltatható. Erre tekintettel az Ajánlatkérő a nevezett ajánlattevő ajánlatát 2016. április 5. napján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e)
pontja alapján érvénytelennek nyilvánította.
KIR ROYAL Kft. (1192 Budapest, Margit u. 11.) ajánlattevő:
A nevezett ajánlattevő hiánypótlásába benyújtotta a javított felolvasólapot, azonban azon az ajánlati árat módosította: 16 313 500 Ft-ot írt
rá, holott a számítási hiba alapján ez helyesen 16 313 300 Ft, az eredetileg feltüntetett ár pedig 16 320 500 Ft volt, így az Ajánlatkérő a
nevezett ajánlattevő ajánlatát 2016. április 11. napján a Kbt. 71. § (8) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e)
pontja alapján érvénytelennek nyilvánította.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdete: 2016/04/26 / Lejárata: 2016/04/30

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016/04/25

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016/04/25

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)

VI.1.10) További információk: 2 ---

_________________________________________________________________________________________________________

1    szükség szerinti számban ismételje meg

2    adott esetben
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