
9.  melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez  
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet  (1083 
Budapest, Szigony u. 43. 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Bútorok beszerzése 

3. A választott eljárás fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont, tekintettel arra, hogy az 
árubeszerzés becsült értéke nem éri el a 25.000.000 Ft-ot és ajánlatkérő az 
ajánlattételi felhívást 3 olyan gazdasági szereplőnek küldi meg, melyek mikro-, kis- 
vagy középvállalkozásnak minősülnek. 

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: 

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: ajánlattételi felhívás, 2012. augusztus 9. 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi 
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, 
átcsoportosításra:  
c)∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:  

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):  
3 db 
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén 
részenként): 
 

LÍNEA Bútor Kft. 

9011 Győr, Dózsa Major 

Ajánlattevő a csatolt nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel az előírt pénzügyi, 
gazdasági és műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek. 

Nettó ajánlati ár: 1. alternatíva: 6.901.730 Ft. 

       2. alternatíva: 8.511.010 Ft.  

 

 
Európa Design Zrt. 

1022 Budapest, Bimbó út 37. 

Ajánlattevő a csatolt nyilatkozatok és igazolások alapján megfelel az előírt pénzügyi, 
gazdasági és műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek. 

Nettó ajánlati ár: 12.469.863 Ft. 
 
 



b)**  Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-
tételi lehetőség esetén részenként): 

   
     Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 Az elbírálás A részszempontok    LÍNEA 
Bútor Kft. 

   Európa 
Design 
Zrt. 

 részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 
 
Alt.1., Alt.2. 

Értékelési 
pontszám és  
súlyszám  
szorzata 
Alt.1., Alt.2. 

Értékelé
si 
pontszá
m 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

  Ajánlati ár 
 

 30  5       4,05 
 
 

150    121,5  2,77   83,1 

 A bútorok 
belsőépítészeti 
tervnek való 
megfelelősége 

 70  3        5  210    350  3  210 

 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

    360      471,5    293,1 

 
 
(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak 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.) 

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 
pontszám alsó és felső határának megadása: 0-5 pont 

d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 

 

1. Ajánlati ár:  

A legalacsonyabb összegű ajánlat kapja a maximális pontszámot, míg a többi ajánlat 
pontszáma a legalacsonyabb összegű ajánlathoz viszonyítva arányosan kerül meghatározásra 
az alábbi képlet alapján: 
           

P – Pmin/ Pmax-Pmin = Alegjobb / Avizsgált 

 

azaz 
 

P = Alegjobb / Avizsgált x 5+0 
         

Ahol: 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa (5) 



Pmin: a pontskála alsó határa (0) 
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

2. A bútorok belsőépítészeti tervnek való megfelelősége 

 

Ajánlatkérő szakmai bizottságot hoz létre az ajánlatok értékelésére, mely azt vizsgálja, hogy 
az ajánlat mennyiben felel meg a jelen felhívás 2. sz. mellékletét tartalmazó belsőépítészeti 
koncepciónak. 

Az értékelés során a bizottság a következőket veszi figyelembe: 

Esztétikum körében a belsőépítészeti tervvel színben, stílusban, formában összhangban álló, 
harmonikus megjelenést. 

Tartósság körében a megajánlott termékek esetén a kárpit kopásállóságát, lábvégződés 
kialakítását és cserevégződés biztosítását, karfa anyagát és felületkezelését, háttámla anyagát. 
Használhatóság körében a tárgyalótermi és előadótermi ülőbútorok esetében legkönnyebben 
mozgatható, és legkisebb helyen tárolható, illetve egyéni állítási lehetőséggel rendelkező 
bútorokat. 

 

Értékelés: 

A belsőépítészeti tervnek teljes mértékben megfelel: 5 pont 

A belsőépítészeti tervnek részben felel meg: 3 pont 

A belsőépítészeti tervnek nem felel meg: 0 pont 

 

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
 
ZConcept Kft. 

2094 Nagykovácsi, Kalász u. 16. 

Ajánlattevő a csatolt nyilatkozatok és igazolások alapján nem felelt meg az előírt 
pénzügyi, gazdasági alkalmassági követelményeknek, az e körben előírt hiánypótlást 
nem teljesítette, így ajánlata a Kbt. 74.§ (1) bekezdés d. pontja alapján érvénytelen. 

11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 
LÍNEA Bútor Kft. 

9011 Győr, Dózsa Major 

Nettó ajánlati ár: 8.511.010 Ft.  

 
 

Az ajánlat az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont alapján a 
legmagasabb pontszámot kapta, így ez minősül az összességében legelőnyösebb ajánlat 
értékelési szempont alapján a legelőnyösebb ajánlatnak. 



b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a 
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági 
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet 
erőforrásaira (is) támaszkodik: 
 a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:  
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2012. 
október 13. 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2012. 
október 22. 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012. október 12. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2012. október 12. 
18.* Az összegezés módosításának indoka: 
19.* Az összegezés módosításának időpontja: 
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 
21. * Az összegezés javításának indoka: 
22. * Az összegezés javításának időpontja: 
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: 
24.* Egyéb információk: 
 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat 
elbírálási szempontot alkalmazta. 


