
7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez  
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérı neve és címe: Polgár Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
                                                   4090 Polgár, Barankovics tér 5.sz 
  
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

„Polgár Város fenntartásában lévı Napsugár Óvoda meglévı épületének felújítás és 
bıvítés” címő projekthez kapcsolódó eszközök beszerzése, az alábbi részajánlatok szerint: 
 
I. rész: Berendezési tárgyak 
- Almus Pater Rotikom kocka vagy azzal egyenértékő 14 db. 
- Almus Pater Rotikom összekötıcsı vagy azzal egyenértékő 8 db. 
- Almus Pater Rotikom nagy csúszda vagy azzal egyenértékő 4 db. 
- Almus Pater Rotikom létraelem vagy azzal egyenértékő 4 db. 
- Almus Pater Rotikom kis csúszda vagy azzal egyenértékő 4 db. 
- GÓBÉ Malaga dupla tornyos és csúszdás erıd vagy azzal egyenértékő 1 db. 
- GÓBÉ Rugós játék "Fóka" vagy azzal egyenértékő 1 db. 
- GÓBÉ Homokozó fából (400 cm x 400 cm) vagy azzal egyenértékő 4 db. 
- GÓBÉ Homokozó asztal 60 cm átmérıvel „vagy azzal egyenértékő” 4 db. 
- GÓBÉ Ütéscsillapító szintetikus gumiburkolat vörös színben 50x50x4 cm „vagy azzal 
egyenértékő” 24 db. 
- GÓBÉ Gumilapok leragasztásához szükséges ragasztó vagy azzal egyenértékő 24 db. 
- GÓBÉ Oklahoma 6 funkciós mászótorony vagy azzal egyenértékő 2 db. 
- GÓBÉ Rugós játék "Kutya" négyszemélyes vagy azzal egyenértékő 2 db. 
- GÓBÉ Rönkasztal + 2 db 3 személyes pad vagy azzal egyenértékő 4 db. 
- GÓBÉ Forgóhinta Maxi 190 cm átmérı vagy azzal egyenértékő 2 db. 
- GÓBÉ Filagória faház asztalkával „vagy azzal egyenértékő” 2 db. 
- GÓBÉ Fa billenıs szemetes tetıvel 40x40x70 vagy azzal egyenértékő 4 db. 
- GÓBÉ Óriáskonyha 115x92x120 vagy azzal egyenértékő 4 db. 
- Fair Play Láncos egyensúlyozó 80x240x90 vagy azzal egyenértékő 2 db. 
- GÓBÉ Libikóka vagy azzal egyenértékő 4 db. 
- Góbé 2 hintaállvány ülések nélkül vagy azzal egyenértékő 4 db. 
- GÓBÉ Speciális kültéri hinta "Moby" kiesés elleni korláttal vagy azzal egyenértékő 4db. 
- GÓBÉ Rugós játék "Csibe" „vagy azzal egyenértékő” 2 db. 
- GÓBÉ Feber Erdei babaház nagy 162x165x157 vagy azzal egyenértékő 4 db. 
- Alex Bástyás függıhíd kétoldalt rámpával vagy azzal egyenértékő 1 db. 
- Almus Paer Horgonyzott acél rögzítı-saru készlet vagy azzal egyenértékő 1 db. 
- Alex Rugós boci vagy azzal egyenértékő 1 db. 
- Alex Rugós nyuszi vagy azzal egyenértékő 1 db. 
- Alex Rugós autó vagy azzal egyenértékő 1 db. 

 
II. rész: Bútorzat 
- Favázas rakásolható fektetı 40 db. 
- Gyerekszék (tömör bükk szék) 40 db. 
- Gyermekasztal (120x75 lam. tetılap) 18 db. 
- 50cm mély Szekrények (60x140 felül polc, alul 2 ajtó 8 db. 
- 50cm mély 60 x 140 teleajtós szekrény 8 db. 
- 50cm mély 90 x 140 nyitott polc 8 db. 



- 50cm mély 36 x 140 sarokpolc 4 db. 
- Nevelıi íróasztal 3 db. 
- Felnıtt szék (26,5 x 29 x 61 cm-es fa) 12 db. 
- Eszköz elıkészítı asztal (Óvodai asztal bükk félkör, laminált bútorlap, élöntött 
kivitelben. 120 cm az egyenes oldala, lapmagassága 60 cm. 8 db. 
- Szeméttartó 8 db. 
- Ovis fektetı vászon 70 db. 
- Fényvédı függöny 56 db. 
- Gyermekágy fa-matraccal 2 db. 
- Hempergı 2 db. 
- Játszókerítés 6 db. 
- Gondozónıi támlás szék 4 db. 
- Gondozónıi asztal 2 db. 
- Gyermekasztal (bölcsıde) 3 db. 
- Gyermekszék (bölcsıde) 12 db. 
- Fektetı 12 db. 
- Nyitott játékpolc 2 db. 
- Mászólétra 1 db. 
- Gyermekheverı (játszó) 2 db. 
- Szeméttároló badella 2 db. 
- Falióra 1 db. 
- Szobai hımérı 2 db. 
- Tornapad 2 db. 
- Tornaszınyeg 1 db. 
- Bordásfal 2 db. 
- Óvodai többfunkciós mászó készlet 1 db. 
- Egyéni fejlesztést szolgáló speciális felszerelések 3 db. 
 
III. rész: Konyhai berendezési tárgyak  
- ATM55/1262 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 2 db 500x500x300 mm-es 
medencével, leeresztıvel, szifonnal, mőanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret: 
1200x600x850, vagy azzal egyenértékő 1 db 
- Csepegtetı tálca, 1 db 
- Electrolux típusú Gáztőzhely 4 égıfejes kombinált elektromos Méret: 50x60 Fızılap 
típusa: gáz Sütı típusa: elektromos Sütıfunkció: multifunkciós Hıfokszabályzó, vagy 
azzal egyenértékő 1 db 
- ATAP1007 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, felhajtással, +2 db fiókkal, 
30x30 mm szintezhetı zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes 
munkalappal, méret: 1000x700x850 mm, vagy azzal egyenértékő 1 db 
- Kombinált kézmosó-kiöntı, rozsdamentes kivitelben, szifonnal, csapteleppel, méret: 
500x700x900 mm, 1 db  
- ATAP2007 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, felhajtással, 30x30 mm 
szintezhetı zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes 
munkalappal, méret: 2000x700x850 mm, vagy azzal egyenértékő 1 db 
- ATM442/1052 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 2 db 400x400x250 mm-es 
medencével, +csepegtetı tálcával, leeresztıvel, szifonnal, mőanyagdugóval, hátsó 
felhajtással, méret: 1000x500x850 mm, vagy azzal egyenértékő 1 db 
- ATAP 0904 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, beépített kézmosóval bal 
oldalon, felhajtással 30x30 mm szintezhetı zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, 
sima rezgésmentes munkalappal, méret: 900x400x850 mm, vagy azzal egyenértékő 1 db 



- FM3650 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 3 db 600x500x300 mm-es 
medencével, +csepptálcával, leeresztıvel, szifonnal, mőanyagdugóval, hátsó felhajtással, 
méret: 2000*700x850 m, vagy azzal egyenértékő 1 db 
- Kézmosó medence hátsó peremmel méret: 40x31x14 cm. Csaptelep nélkül, 1 db  
- ATSZT1506 típusú, Rozsdamentes tároló asztal, 3 oldalon zárt, egy oldalon toló ajtóval, 
30x30 mm szintezhetı zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, alsó és középsı 
polccal, méret: 1500x600x850 mm, vagy azzal egyenértékő 1 db 
- AT4P1505 típusú, 4 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 
30x30 mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 1500x500x1800 mm, 
vagy azzal egyenértékő 1 db 
- MetaloBox / CLEAN 1800/600 típusú, Takarítóeszköz- és tisztítószertároló szekrény 
Felületkezelt; zárható Biztonsági zár (két kulccsal), 4 db polc és magas seprőtároló rekesz. 
60x50x180, vagy azzal egyenértékő 1 db 
- Kombinált kézmosó-kiöntı, rozsdamentes kivitelben, szifonnal, csapteleppel, méret: 
500x700x900 mm, 1 db 
- ATAM1606 típusú, Rozsdamentes munkaasztal, 30x30 mm szintezhetı zártszelvény 
lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, alsó merevítéssel, 
méret: 1600x600x950 mm alatta hőtı, vagy azzal egyenértékő 1 db 
- Kézmosó medence hátsó peremmel méret: 40x31x14 cm. Csaptelep nélkül, 1 db  
- AT3P típusú, 3 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 30x30 
mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 1600x700x1800 mm, vagy azzal 
egyenértékő 1 db 
- GN 1410 TN2A típusú Rozsdamentes hőtıszekrény, tele ajtós, felsı beépített 
aggregátor, ventillációs hőtés, automatikus leolvasztás, digitális vezérlés, állítható 
magasságú lábakkal, ergonómikus ajtófogantyúkkal, lekerekített sarkokkal, szinterezett 
polcokkal, beépített ajtózárral, 1410 literes, teljesítmény: 220 V/370 W, hőtési 
hımérséklet: 0/+10 C, polcok száma: 6xGN 2/1, ajtók száma: 2, hőtıtér száma: 1, hőtıgáz 
típusa: R134a, súlya: 225 kg, hőtött tér belsı mérete: 1360x700x1397 mm, külsı méret: 
1480x830x2010 mm, vagy azzal egyenértékő 1 db 
- 123091 típusú 700 L GN2/1-es fagyasztószekrény (-), ventillációs hőtés, kívül-belül r.m. 
lekerekített belsı sarkok, 3 db GN 2/1-eskivehetı rácspolc, tetıaggregat, ventillációs 
hőtés, aut. leolvasztás és kondenzvíz elvezetés, hımérséklet ellenırzés elektronikus 
termosztattal, 1 db zárható, tömör-ajtó megfordítható ajtónyitással, szintezhetı lábak, 
hőtés: -18°/-20°C, +43fokos külsı hımérsékletig Méret: 720x850x2010, vagy azzal 
egyenértékő 1 db 
- AT4P2005 típusú, 4 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 
30x30 mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 2000x500x1800 mm, 
vagy azzal egyenértékő 1 db 
- típusú ATAP1006 Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, hátsó felhajtással +1 fiók 
30x30 mm szintezhetı zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes 
munkalappal, méret: 1000x600x850 mm, vagy azzal egyenértékő 1 db 
- ASTM442/1006 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 2 db 400x400x250 mm-
es medencével, leeresztıvel, szifonnal, mőanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret: 
1000*600*850 mm, vagy azzal egyenértékő 1 db 
- ATAP 1506 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, felhajtással, 30x30 mm 
szintezhetı zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes 
munkalappal, méret: 1500x600x850 mm, vagy azzal egyenértékő 1 db 
- Kézmosó medence hátsó peremmel méret: 40x31x14 cm. Csaptelep nélkül 1 db  
- ATAP1006 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, hátsó felhajtással +1 fiók 
30x30 mm szintezhetı zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes 



munkalappal, méret: 1000x600x850 mm, vagy azzal egyenértékő 1 db 
- ASTM442/1006 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 2 db 400x400x250 mm-
es medencével, leeresztıvel, szifonnal, mőanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret: 
1000*600*850 mm, vagy azzal egyenértékő 1 db 
- ATAP 1506 típusú Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, felhajtással, 30x30 mm 
szintezhetı zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes 
munkalappal, méret: 1500x600x850 mm, vagy azzal egyenértékő 1 db 
- Kézmosó medence hátsó peremmel méret: 40x31x14 cm. Csaptelep nélkül 1 db  
- 1 db AT3P0906 típusú 3 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 
30x30 mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 900x600x1600 mm, vagy 
azzal egyenértékő 1 db 
- ATM653/2007 típusú Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 3 db 600x600x300 mm-es 
medencével, +csepptálcával, leeresztıvel, szifonnal, mőanyagdugóval, hátsó felhajtással, 
méret: 2000x700x850 mm, vagy azzal egyenértékő 1 db 
- Rozsdamentes tároló asztal, 3 oldalon zárt, egy oldalon toló ajtóval, 30x30 mm 
szintezhetı zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, alsó és középsı polccal, méret: 
700x600x850 mm, vagy azzal egyenértékő 1 db 
- AT4P2005 típusú, 4 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 
30x30 mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 2000x500x1800 mm, 
vagy azzal egyenértékő 1 db 
- Kézmosó medence hátsó peremmel méret: 40x31x14 cm. Csaptelep nélkül. 1 db, 
- MS9451 típusú, Tányérmosogató gép frontra szerelt lenyitható rugós ajtóval (Teljes 
egészében inox, hasznos tányér belmagasság: 32 cm, hasznos pohár belmagasság: 30,5cm. 
Ciklusidı: kettı fajta programidı, 150 / 120 másodperc, 50x50 cm kosárméret., max. 
kapacitás: 450 / 540 tányér/ óra ; nagynyomású mosó- ill.öblítıfej, termosztat. hıfokszab., 
állítható lábakon, tankszırı, vízfogyasztás 3,8 lit./ ciklus, duplafalu ajtó, mosótér 
vízkapacitás 25l; bojler vízkapacitás 8 l Telj.: 3,55kW/220V+1N, tank es bojler főtıszál 
darabonként 3 kW telj. Bekötés: Víznyomás: 1,5 ÷ 3 Vízlágyító és géptartó állvány 
ajánlott -el. bekötés 2 m vezetékkel levál. kapcsolóról -3/4" Hv.-Mv. (max. 50°C) kiállás 
padlóból a gép mellett elzáró szerelvénnyel -D=31 mm-es lefolyó csatlakozó kiállás 
padlóból Mérete: 600x615x810 mm, vagy azzal egyenértékő 1 db 
- 12 literes vízlágyító, 1 db 
- G7F4E+FE1 típusú, 4 égıs gáztőzhely elektromos hılégkeveréses sütıvel 
(sütıteljesítmény: 3,5 kW); sütıméret: 4×GN 1/1 (rendelhetı 60×40 cm-es sütımérettel 
is); gázcsatlakozás: 3/8"; égıteljesítmény: 2×3 és 2×3,6 kW; elektromos csatlakozás: 230 
V. Méret:80*70*90 cm, vagy azzal egyenértékő 2 db 
- NFG-1140 típusú Gázzsámoly, rozsdamentes kivitelben, erısített, öntöttvas 
edénytartóráccsal, körégıvel, termoelektromos égésbiztosítóval. Teljesítmény: 14 kW, 
piezzo gyújtóval. Gázterhelés: 1,5 m3/h, tartórács lapmérete: 635x635 mm, bekötési 
pozíció: 350x635x250 G 1/2".Méret: 635x635x500 mm, vagy azzal egyenértékő 2 db 
- XVC 705 típusú Kombinált gızpárolós sütı digitális vezérléssel és maghımérséklet 
mérı szondával, 70 programmal, üvegajtóba beépített digitális programórával Kapacitás: 
10x GN 1/1, Tálcatávolság: 67 mm, max h_fok: 260 OC, belsıvilágítás,. 
Méret:750x792*960, vagy azzal egyenértékő 1 db 
- Gızkondenzátor, 1 db, 
- Tisztítózuhany, 1 db,  
- Géptartó állvány, 1 db,  
- Vízlágyító (12 literes), 1 db, 
- TC12 típusú Húsdaráló (140 kg / óra), vagy azzal egyenértékő 1 db 
- ATAP1506 típusú, Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, + 1 db fiókkal 30x30 mm 



szintezhetı zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes 
munkalappal, méret: 1500x600x850 mm, vagy azzal egyenértékő 1 db 
- ATAP2006 típusú, Rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, 30x30 mm szintezhetı 
zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes munkalappal, méret: 
2000x600x850 mm, vagy azzal egyenértékő 1 db 
- ATSZT1507 típusú, Rozsdamentes tároló asztal, 3 oldalon zárt, egy oldalon toló ajtóval, 
30x30 mm szintezhetı zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, alsó és középsı 
polccal, méret: 1500x700x850 mm, vagy azzal egyenértékő 1 db 
- ATM77/2383 típusú, Rozsdamentes nagykonyhai mosogató, 3 db 700x700x300 mm-es 
medencével, leeresztıvel, szifonnal, mőanyagdugóval, hátsó felhajtással, méret: 
2300x800x850 mm, vagy azzal egyenértékő 1 db 
- AT4P1008 típusú, 4 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 
30x30 mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 1000x800x1800 mm, 
vagy azzal egyenértékő 1 db 
- ATAP1206 típusú, rozsdamentes munkaasztal, alsó polccal, felhajtással, 30x30 mm 
szintezhetı zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, sima rezgésmentes 
munkalappal, méret: 1200x600x850 mm, vagy azzal egyenértékő 1 db 
- AT4P1004 típusú, 4 polcos tárolóállvány, rozsdamentes kivitelbe, 4 db sima polccal, 
30x30 mm zártszelvény lábakkal, normál igénybevételre, méret: 1000x400x1800 mm, 
vagy azzal egyenértékő 1 db 
- Öltözıszekrény 2 rész 600*500*1800, 4 db, 
- Asztal+4 db székkel, 2 db 
- Öltözı pad 140 cm, 1 db  
 
IV. rész: Számítástechnikai eszközök  
- Laptop (Memória, Mb: 2048 MB, HDD, Gb: 160 GB, Kijelzı: 15,4" WXGA TruBrite, 
Optikai meghajtó: DVDRW SM, Modem, LAN, USB port (3db), Wireless LAN: b/g 
54mbps, Videokártya,) vagy azzal egyenértékő 4 db. 
- Számítógép tartozékokkal vagy azzal egyenértékő 2 db. 
- Számítógép felújítás 1 db. 
- Pendrive (1 GB) vagy azzal egyenértékő 2 db. 
- Diktafon (Felvétel MP3-ba, LP/SP/HQ felvétel, 1 GB beépített memória, USB 2.0ás 
csatlakozás) vagy azzal egyenértékő 1 db. 
- Projektor (SVGA, 2200ANSI, 2500:1, 2,2kg, 26dB, HDM, RGB, composite, S-Video, 
Brilliant Color Felbontás:SVGA, Technológia:DLP, Kontrasztarány:2500:1_, 
Fényerı:2200 ANSI Lumen,) + vászon vagy azzal egyenértékő 1 db. 
- Multifunkciós készlet. (19 oldal percenként, Maximum 600 x 600 dpi, Másolat 
átméretezése: 25–400%, Javított lapolvasási felbontás: Max. 19 200 dpi, alapvetı 
csatlakozók: Hi-Speed USB, Szabványos memória: 32 MB, Színmélység: 24 bites) vagy 
azzal egyenértékő 1 db.  
 

 
3. A választott eljárás fajtája: tárgyalás nélküli. 
 
4. a) Eredményes volt-e az eljárás: 

1. rész: igen, 
2. rész: igen, 
3. rész: igen, 
4. rész: igen. 

 



- b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-
ának c) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése 
szerinti indokolás: - 

 
c)∗ Az eredménytelen eljárást követıen indul-e új eljárás: - 
  

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetıség esetén részenként):  
1. rész: 1 (egy) db,  
2. rész: 2 (kettı) db, 
3. rész: 3 (három) db,  
4. rész: 1 (egy) db. 

 
6. a) Az érvényes ajánlatot tevık neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az 
összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti 
tartalmi eleme, illetıleg elemei (részajánlattételi lehetıség esetén részenként): 
 
1. rész:  
Az ajánlattevı neve: EURO-EXPERT TEAM Kft. 
Az ajánlattevı székhelye: 4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 22/A. 

Nettó ajánlati ár (HUF):      10.472.000, Ft 
Elıírtakon túl vállalt jótállás mértéke (hónap):   36 hónap 
Szerviz rendelkezésre állása: 

- javítás megkezdése (óra):     1 óra 
- javítás befejezése vagy funkcionális csere (óra): 24 óra 

 
2. rész: 
Az ajánlattevı neve: HOR ZRt. 
Az ajánlattevı székhelye: 1074 Budapest, Alsóerdısor út 32. 

Nettó ajánlati ár (HUF):      3.621.644, Ft 
Elıírtakon túl vállalt jótállás mértéke (hónap):   12 + 12, azaz 24 hónap 
Szerviz rendelkezésre állása: 

- javítás megkezdése (óra):     48 óra 
- javítás befejezése vagy funkcionális csere (óra): 168 óra 

 
Az ajánlattevı neve: EURO-EXPERT TEAM Kft. 
Az ajánlattevı székhelye: 4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 22/A. 

Nettó ajánlati ár (HUF):      4.967.000, Ft. 
Elıírtakon túl vállalt jótállás mértéke (hónap):   36 hónap 
Szerviz rendelkezésre állása: 

- javítás megkezdése (óra):     1 óra 
- javítás befejezése vagy funkcionális csere (óra): 24 óra 

 
3. rész: 
Az ajánlattevı neve: EURO-EXPERT TEAM Kft. 
Az ajánlattevı székhelye: 4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 22/A. 

Nettó ajánlati ár (HUF):      6.621.016, Ft 
Elıírtakon túl vállalt jótállás mértéke (hónap):   36 hónap 
Szerviz rendelkezésre állása: 

- javítás megkezdése (óra):     1 óra 
- javítás befejezése vagy funkcionális csere (óra): 24 óra 



 
Az ajánlattevı neve: HÉV-INVEST Beruházó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Az ajánlattevı székhelye: 8380 Hévíz, Madách utca 11/A. 

Nettó ajánlati ár (HUF):      6.700.000, Ft. 
Elıírtakon túl vállalt jótállás mértéke (hónap):   36 hónap 
Szerviz rendelkezésre állása: 

- javítás megkezdése (óra):     1 óra 
- javítás befejezése vagy funkcionális csere (óra): 24 óra 

 
Az ajánlattevı neve: MLM 2001 Bt. 
Az ajánlattevı székhelye: 6000 Kecskemét, Csillag út 8. 

Nettó ajánlati ár (HUF):      7.092.020, Ft 
Elıírtakon túl vállalt jótállás mértéke (hónap):   60 hónap 
Szerviz rendelkezésre állása: 

- javítás megkezdése (óra):     24 óra 
- javítás befejezése vagy funkcionális csere (óra): 48 óra 

 
4. rész: 
Az ajánlattevı neve: EURO-EXPERT TEAM Kft. 
Az ajánlattevı székhelye: 4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 22/A. 

Nettó ajánlati ár (HUF):      2.452.000, Ft. 
Elıírtakon túl vállalt jótállás mértéke (hónap):   36 hónap 
Szerviz rendelkezésre állása: 

- javítás megkezdése (óra):     1 óra 
- javítás befejezése vagy funkcionális csere (óra): 24 óra 

 
 

b)**  Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következı táblázatba foglalva (részajánlattételi 
lehetıség esetén részenként): 

1. rész: 
 

 Ajánlattevı neve: 
Euro-Expert Team Kft.  

Az elbírálás részszempontjai: 
 
(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai: 

(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám: 

Értékelési pontszám 
és súlyszám szorzata: 

Nettó ajánlati ár: 90 10,00 900,00 
Elıírtakon túl vállalt jótállás 
mértéke 

5 10,00 50,00 

Szerviz rendelkezésre állása  
- javítás megkezdése 

2,5 10,00 25,00 

Szerviz rendelkezésre állása: 
- javítás befejezése vagy 
funkcionális csere 

2,5 10,00 25,00 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok összegei 
ajánlattevınként: 

  
1000,00 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 



2. rész: 
 
 Ajánlattevı neve: 

HOR ZRt.  
Az elbírálás részszempontjai: 
 
(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai: 

(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám: 

Értékelési pontszám 
és súlyszám szorzata: 

Nettó ajánlati ár: 90 10,00 900,00 
Elıírtakon túl vállalt jótállás 
mértéke 

5 6,67 33,35 

Szerviz rendelkezésre állása  
- javítás megkezdése 

2,5 0,21 0,52 

Szerviz rendelkezésre állása: 
- javítás befejezése vagy 
funkcionális csere 

2,5 1,43 3,57 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok összegei 
ajánlattevınként: 

  
937,44 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
 
 
 Ajánlattevı neve: 

Euro-Expert Team Kft.  
Az elbírálás részszempontjai: 
 
(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai: 

(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám: 

Értékelési pontszám 
és súlyszám szorzata: 

Nettó ajánlati ár: 90 7,29 656,10 
Elıírtakon túl vállalt jótállás 
mértéke 

5 10,00 50,00 

Szerviz rendelkezésre állása  
- javítás megkezdése 

2,5 10,00 25,00 

Szerviz rendelkezésre állása: 
- javítás befejezése vagy 
funkcionális csere 

2,5 10,00 25,00 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok összegei 
ajánlattevınként: 

  
756,10 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. rész: 
 
 Ajánlattevı neve: 

MLM 2001 Bt. 
Az elbírálás részszempontjai: 
 
(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai: 

(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám: 

Értékelési pontszám 
és súlyszám szorzata: 

Nettó ajánlati ár: 90 9,34 840,60 
Elıírtakon túl vállalt jótállás 
mértéke 

5 10,00 50,00 

Szerviz rendelkezésre állása  
- javítás megkezdése 

2,5 0,42 1,05 

Szerviz rendelkezésre állása: 
- javítás befejezése vagy 
funkcionális csere 

2,5 5,00 12,50 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok összegei 
ajánlattevınként: 

  
904,15 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
 
 Ajánlattevı neve: 

HÉV - INVEST Kft.  
Az elbírálás részszempontjai: 
 
(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai: 

(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám: 

Értékelési pontszám 
és súlyszám szorzata: 

Nettó ajánlati ár: 90 9,88 889,20 
Elıírtakon túl vállalt jótállás 
mértéke 

5 6,00 30,00 

Szerviz rendelkezésre állása  
- javítás megkezdése 

2,5 10,00 25,00 

Szerviz rendelkezésre állása: 
- javítás befejezése vagy 
funkcionális csere 

2,5 10,00 25,00 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok összegei 
ajánlattevınként: 

  
969,20 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
 
 Ajánlattevı neve: 

Euro-Expert Team Kft.  
Az elbírálás részszempontjai: 
 
(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai: 

(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám: 

Értékelési pontszám 
és súlyszám szorzata: 

Nettó ajánlati ár: 90 10,00 900,00 
Elıírtakon túl vállalt jótállás 
mértéke 

5 6,00 30,00 

Szerviz rendelkezésre állása  
- javítás megkezdése 

2,5 10,00 25,00 

Szerviz rendelkezésre állása: 
- javítás befejezése vagy 
funkcionális csere 

2,5 10,00 25,00 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok összegei 
ajánlattevınként: 

  
980,00 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 



4. rész 
 
 Ajánlattevı neve: 

Euro-Expert Team Kft.  
Az elbírálás részszempontjai: 
 
(adott esetben alszempontjai is) 

A részszempontok 
súlyszámai: 

(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai is) 

Értékelési 
pontszám: 

Értékelési pontszám 
és súlyszám szorzata: 

Nettó ajánlati ár: 90 10,00 900,00 
Elıírtakon túl vállalt jótállás 
mértéke 

5 10,00 50,00 

Szerviz rendelkezésre állása  
- javítás megkezdése 

2,5 10,00 25,00 

Szerviz rendelkezésre állása: 
- javítás befejezése vagy 
funkcionális csere 

2,5 10,00 25,00 

A súlyszámmal szorzott 
értékelési pontszámok összegei 
ajánlattevınként: 

  
1000,00 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

 
 
(A táblázatnak az ajánlattevık 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 legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása:  
0-10. 
 
d)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 

(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 
 
Nettó ajánlati ár: 
A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. (K.É.) ajánlásának III. A.1.b.ba) pontja szerint definiált 
értékarányosítással. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik. 
S = 90 (Súlyszám) 
A legjobb : a legalacsonyabb nettó ár forintban 
P max : 10 
P min: 0 
P= a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma 
A vizsgált =  a vizsgált nettó ár forintban 

( )legjobb
max min min

vizsgált

A
P P P P

A
= − +  

 Súlyozott pontszám: P x S 
 
 
Elıírtakon túl vállalt jótállási idı (hónapokban): 
A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. (K.É.) ajánlásának III. A.1.b.ba) pontja szerint definiált 
értékarányosítással. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik. 
S = 5 (Súlyszám) 
A legjobb : a leghosszabb jótállási idı hónapokban 
P max : 10 
P min: 0 
P= a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma 
A vizsgált =  a vizsgált ajánlat jótállási ideje hónapokban 

( )vizsgált
max min min

legjobb

A
P P P P

A
= − +  

 Súlyozott pontszám: P x S 
 
 
 



 

Szerviz rendelkezésre állása (óra): 
A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. (K.É.) ajánlásának III. A.1.b.ba) pontja szerint definiált 
értékarányosítással. A pontozás két tizedesjegy pontossággal történik. 
S = 5 (Súlyszám) 
    Súlyszám megoszlása: 
              - a javítás megkezdése:   2,5 
              - a javítás befejezése vagy funkcionális csere biztosítása:   2,5 

 
 A javítás megkezdése: 
A legjobb : a legrövidebb kezdési idı órában. 
P max : 10 
P min: 0 
P= a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma 
A vizsgált =  a vizsgált kezdési idı órában. 

( )legjobb
max min min

vizsgált

A
P P P P

A
= − +  

 Súlyozott pontszám: P x S 
 

 A javítás befejezése vagy funkcionális csere 
biztosítása: 

A legjobb : a legrövidebb befejezési idı vagy 
               funkcionális csere órában. 
P max : 10 
P min: 0 
P= a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma 
A vizsgált =  a vizsgált befejezési idı vagy funkcionális 
                csere órában. 

( )legjobb
max min min

vizsgált

A
P P P P

A
= − +  

 Súlyozott pontszám: P x S 
 
7. Az érvénytelen ajánlatot tevık neve, címe és az érvénytelenség indoka: - 
 
8.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevı neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 
és ajánlata kiválasztásának indokai:  
 
1. rész: Az ajánlattevı neve: EURO-EXPERT TEAM Kft.  

Az ajánlattevı székhelye: 4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 22/A. 
Ellenszolgáltatás összege: nettó 10.472.000, Ft 

            Ajánlata kiválasztásának indoka: Az ajánlattevı az ajánlatkérı részére a legkedvezıbb   
          ajánlatot tette, mely megfelel az ajánlatkérı érdekének és  
          a jogszabályi elıírásoknak. 

 
2. rész: Az ajánlattevı neve: HOR ZRt.  

Az ajánlattevı székhelye: 1074 Budapest, Alsóerdısor út 32. 
 Ellenszolgáltatás összege: nettó 3.621.644, Ft 
            Ajánlata kiválasztásának indoka: Az ajánlattevı az ajánlatkérı részére a legkedvezıbb   

          ajánlatot tette, mely megfelel az ajánlatkérı érdekének és  
          a jogszabályi elıírásoknak. 

 
3. rész: Az ajánlattevı neve: EURO-EXPERT TEAM Kft.  

Az ajánlattevı székhelye: 4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 22/A. 
Ellenszolgáltatás összege: nettó 6.621.016, Ft 

            Ajánlata kiválasztásának indoka: Az ajánlattevı az ajánlatkérı részére a legkedvezıbb   
          ajánlatot tette, mely megfelel az ajánlatkérı érdekének és  
          a jogszabályi elıírásoknak. 

 
 
 



4. rész: Az ajánlattevı neve: EURO-EXPERT TEAM Kft.  
Az ajánlattevı székhelye: 4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 22/A. 
Ellenszolgáltatás összege: nettó 2.452.000, Ft. 

            Ajánlata kiválasztásának indoka: Az ajánlattevı az ajánlatkérı részére a legkedvezıbb   
          ajánlatot tette, mely megfelel az ajánlatkérı érdekének és  
          a jogszabályi elıírásoknak. 

 
b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  
 

2. rész: Az ajánlattevı neve: EURO-EXPERT TEAM Kft.  
Az ajánlattevı székhelye: 4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 22/A. 
Ellenszolgáltatás összege: nettó 4.967.000, Ft. 

            Ajánlata kiválasztásának indoka: Az ajánlattevı az ajánlatkérı részére a második   
     legkedvezıbb ajánlatot tette, mely megfelel az  
     ajánlatkérı érdekének és a jogszabályi elıírásoknak. 
 

3. rész:  Az ajánlattevı neve: HÉV-INVEST Beruházó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
 Az ajánlattevı székhelye: 8380 Hévíz, Madách utca 11/A. 
Ellenszolgáltatás összege: nettó 6.700.000, Ft. 

            Ajánlata kiválasztásának indoka: Az ajánlattevı az ajánlatkérı részére a második   
     legkedvezıbb ajánlatot tette, mely megfelel az  
     ajánlatkérı érdekének és a jogszabályi elıírásoknak. 

 
9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt 
benyújtotta-e?  
 
 1. rész: nem 
 2. rész: nem 
 3. rész: nem 
 4. rész: nem 
 
 b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı a kizáró okok igazolására 
szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e?  
 
 2. rész: nem 
 3. rész: igen 
 
10.* A szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, 
amelyben az alvállalkozó/k közremőködik/közremőködnek: 
 a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: - 
 b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában: - 
 
11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevı a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meg nem haladó mértékben szerzıdést köthet: 
 a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: - 
 b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában: - 
 
12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: - 
 
13. a) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdınapja: 2010. 08. 13. 
      b) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 2010. 08. 31. 



 
14.* Egyéb információk: - 
 
15.* Hivatkozás az elızetes összesített tájékoztatóra, illetıleg az idıszakos elızetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: - 
 
16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetıleg meghirdetı hirdetményre és 
közzétételének/megküldésének napja: Közbeszerzési Értesítıben 2010. július 29. napján 
megjelent, 18548/2010. iktatószámú hirdetmény. 
 
17. Az eredményhirdetés idıpontja: 2010. augusztus 12. napján 10.00 óra 
 
18. Az összegezés elkészítésének idıpontja: 2010.08.11. 
 
19.* Az összegezés javításának indoka: - 
 
  

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


