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I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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Irodabútor (II.) (963)Közbeszerzés 
tárgya:
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IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2018.11.30

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

Ajánlattevő feladatát képezi az alábbi bútorok kiszállítása is a csatolt mellékletben megadott helyszínekre, melyért Ajánlattevő külön 
szállítási díjat nem számíthat fel. - íróasztal: 99 db (-29 db opciós lehetőséggel), méret: 140*70*72-77 cm (szélesség*mélység*
magasság), minimum 5*5 cm-es, fekete zártszelvény lábakkal, szín: country tölgy, asztallap laminált bútorlap 25 mm-es vastagságban, 
asztalszoknya: 18-25 mm-es laminált bútorlap (igény szerint levehető) - irodai munkaszék: 99 db (-29 db opciós lehetőséggel), 
szinkronmechanika, magas/dönthető háttámla, 5 ágú fekete vagy króm lábcsillag, állítható magasságú karfa, magasságállítás gázlifttel,
terhelhetőség: minimum110 kg, szövetkárpit: fekete, váz: fekete - konténer 99 darab opció -29 darab méret: 40-45*55-60*50-65 cm (
szélesség*mélység*magasság), kialakítás: 3 vagy 4 fiókos, központi zár (törhetetlen kulcsos szekrényzár, elhajtható tollal), szín: 
country tölgy, fogantyú: króm, szögletes, front és korpusz anyaga: laminált bútorlap minimum 18 mm-es, tetőlap minimum 25 mm-es 
vastagságban A konténernek az íróasztal alá be kell férnie. A Műszaki leírásban szereplő termék esetén esetlegesen a meghatározott 
gyártmányra való hivatkozás csak a termék jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és oda értendő a „vagy azzal 
egyenértékű” kifejezés! Az ajánlatba csatolandó az Ajánlatkérő által előírt minimum paraméterek teljesülését tartalmazó adatokkal 
feltöltött műszaki táblázat. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ajánlatkérőnek kell megítélni, amely 
eldöntéséhez minden adatot ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a 
megajánlott termék az Ajánlatkérő által meghatározott termékkel egyenértékű. Amennyiben a megajánlott termék bármely 
funkciójában vagy tulajdonságában nem felel meg a minimálisan előírt paramétereknek a megajánlott termékkel, úgy az ajánlat nem 
teljesíti a dokumentációban meghatározott feltételeket, így az a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Ajánlattevő 
köteles csatolni a műszaki paramétereket tartalmazó táblázatot cégszerűen aláírt formában, az ajánlatban. További információkat a 
Műszaki leírás tartalmaz a közbeszerzési dokumentumok részeként.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Irodabútor (II.) (963)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.oeszy.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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Szöveges értékelés:

8441.45Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az IRODA 2OOO Kft. ajánlattevő 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. 1. Nettó összár (HUF) 8 780 310 2. Környezetvédelmi besorolás minősége -Ajánlattevő által 
a szerződés teljesítés során biztosított 1db szállító-gépjármű a 6 /1990. (IV.12) KöHÉM rendelet besorolása és környezetvédelmi 
engedélyeztetés alapján mely környezetvédelmi osztályba (kód) tartozik: 14

11079130205Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 3530 Miskolc, Corvin Utca 1-3.

Az Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlati felhívásban és a dokumentációban, illetve a hiánypótlási felhívásokban és felvilágosítás kérésben, indokolás kérésben 
előírtaknak a nyilatkozati szakaszban. 1. Nettó összár (HUF) 9 473 508 2. Környezetvédelmi besorolás minősége -Ajánlattevő 
által a szerződés teljesítés során biztosított 1db szállító-gépjármű a 6 /1990. (IV.12) KöHÉM rendelet besorolása és 
környezetvédelmi engedélyeztetés alapján mely környezetvédelmi osztályba (kód) tartozik: 15

12712698208Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 9300 Csorna, Soproni Út 125

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

10A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A 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:

Igen
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Nem nyújtott be hiánypótlását és felvilágosítását az előírt határidőig ezért az ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja 
alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlata vonatkozásában a hiányok és ellentmondások továbbra is fennállnak az 
alábbiak szerint: - Ajánlattevő ajánlatában nem csatolta a tartalomjegyzéket, és hiánypótlás keretében sem pótolta. - Ajánlattevő 
ajánlatában csatolta a nyilatkozat kapacitást biztosító szervezet igénybevételéről szóló nyilatkozatot, mely szerint az M.1. 
pontnak való megfelelés érdekében kapacitást nyújtó szervezetet vesz igénybe, csatolta továbbá az alkalmassági követelménynek
való megfelelésről szóló nyilatkozatot is, amely szerint ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági feltételeknek, így a két 
nyilatkozat tartalma között ellentmondás áll fenn, melyet felvilágosítás keretében sem oldott fel. Nem javította számítási hibáját 
a rendelkezésre álló határidő lejártáig, ezért az ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján és a 424/2017. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése alapján is érvénytelen. Nem nyújtott be indokolást az aránytalanul alacsony összeget 
tartalmazó az értékelési szempontként figyelembe vett ár vonatkozásában a rendelkezésre álló határidő lejártáig, nem 
állapítható meg, hogy a megajánlott ár aránytalanul alacsonynak tekinthető-e, ezért az ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) 
pontja alapján érvénytelen.

26387811203CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság, 6100 Kiskunfélegyháza, Kasza Utca 5.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az IRODA 2OOO Kft. ajánlattevő 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.Ajánlata a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
ajánlat. 1. Nettó összár (HUF) 8 780 310

11079130205Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 3530 Miskolc, Corvin Utca 1-3.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, 
amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti pontszámot: - Az 1. értékelési részszempont esetén fordított arányosítás, a 2.
értékelési részszempont pontozás.

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:

1000

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

Szöveges értékelés:

9080.00Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

szállítás, szerelés

Délity Bútor Zrt.11426460-2-03
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Nem nyújtott be felvilágosítását az előírt határidőig ezért az ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen,
tekintettel arra, hogy az ajánlata vonatkozásában az ellentmondások továbbra is fennállnak az alábbiak szerint: - Ajánlattevő 
cégkivonata szerint I. Z. E. címe (8142 Úrhida, Táncsics utca 6.) nem azonos a Gazdasági szereplőkre vonatkozó információkat 
tartalmazó EKR űrlapon szereplő címmel, mely ellentmondást ajánlattevő felvilágosítás keretében sem tisztázott. - Ajánlattevő 
ajánlatában az árazott költségvetésben Ajánlattevő által megajánlott termék műszaki adatai oszlopban szereplők alapján nem 
állapítható meg a megfelelőség, tekintettel arra, hogy nem tartalmazza • az íróasztal pontos méretének mértékegységét és a 
magasság pontos mértékét; • az íróasztal láb méretének mértékegységét; • az irodai munkaszék esetében a váz színét. 
Felvilágosítás keretében a fentieket nem pontosította. Nem javította számítási hibáját a rendelkezésre álló határidő lejártáig, 
ezért az ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. § (5) bekezdése 

13063203207Garzon Bútor Kereskedelmi Kft., 8000 Székesfehérvár, Bakony Utca 4.

Nem nyújtott be hiánypótlását és felvilágosítását az előírt határidőig ezért az ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja 
alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlata vonatkozásában a hiányok és ellentmondások továbbra is fennállnak az 
alábbiak szerint: - Ajánlattevő ajánlatában nem csatolta a tartalomjegyzéket, és hiánypótlás keretében sem pótolta. - Ajánlattevő 
ajánlatában nem csatolta a gépjármű forgalmi engedélyének másolatát és hiánypótlás keretében sem pótolta. - Ajánlattevő 
ajánlatában nem cégszerűen aláírva csatolta az árazott költségvetést, ezt hiánypótlás keretében sem pótolta. - Ajánlattevő 
cégkivonata szerint S. A. címe (1012 Budapest, Logodi utca 25. 3.) nem azonos a Gazdasági szereplőkre vonatkozó információkat
tartalmazó EKR űrlapon szereplő címmel, mely ellentmondás felvilágosítás keretében sem került tisztázásra. - Ajánlattevő 
ajánlatában az árazott költségvetésben Ajánlattevő által megajánlott termék műszaki adatai oszlopban szereplők alapján nem 
állapítható meg a megfelelőség, tekintettel arra, hogy nem tartalmazza • az íróasztal pontos méretét; • asztalszoknya levehető-e,
vagy nem; • az irodai munkaszék esetében, hogy az magas/dönthető háttámlájú-e; • az irodai munkaszék esetében, hogy a 
lábcsillag hány ágú, fekete, vagy króm; • az irodai munkaszék esetében, hogy terhelhetősége pontosan mennyi; • az irodai 
munkaszék esetében, hogy a szövetkárpit színét; • az irodai munkaszék esetében, a váz színét; • a konténer pontos méretét; • a 
konténer laminált bútorlapjának pontos méretét. Felvilágosítás keretében a fentieket nem pontosította. Nem nyújtott be 
indokolást az aránytalanul alacsony összeget tartalmazó az értékelési szempontként figyelembe vett ár vonatkozásában a 
rendelkezésre álló határidő lejártáig, nem állapítható meg, hogy a megajánlott ár aránytalanul alacsonynak tekinthető-e, ezért az
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen.

13142122241FS Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, 1011 Budapest, Corvin Tér 10

Nem nyújtott be felvilágosítását az előírt határidőig ezért az ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen,
tekintettel arra, hogy az ajánlata vonatkozásában az ellentmondások továbbra is fennállnak az alábbiak szerint: - Ajánlattevő 
ajánlatában csatolta a gépjármű forgalmi engedélyének másolatát, melyből kiderül, hogy nem ajánlattevő a bemutatott gépjármű
tulajdonosa, csatolta továbbá az alvállalkozó igénybevételéről szóló nyilatkozatot, melyben úgy nyilatkozott, hogy alvállalkozót 
nem kíván bevonni. Az ellentmondást felvilágosítás keretében nem oldotta fel és az adott esetben szükséges dokumentumokat 
hiánypótlás keretében nem csatolta. - Ajánlattevő ajánlatában az árazott költségvetésben Ajánlattevő által megajánlott termék 
műszaki adatai oszlopban szereplők alapján nem állapítható meg a megfelelőség, tekintettel arra, hogy nem tartalmazza • az 
irodai munkaszék esetében, hogy az 5 ágú lábcsillaggal rendelkezik-e; • az irodai munkaszék esetében a szövetkárpit színét. 
Felvilágosítás keretében a fentieket nem pontosította. Nem nyújtott be indokolást az aránytalanul alacsony összeget tartalmazó 
az értékelési szempontként figyelembe vett ár vonatkozásában a rendelkezésre álló határidő lejártáig, nem állapítható meg, hogy
a megajánlott ár aránytalanul alacsonynak tekinthető-e, ezért az ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján 
érvénytelen.

11445560205PENTAMEN Bútorház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 3525 Miskolc, 
Kis-Hunyad Utca 52

Nem nyújtott be hiánypótlását és felvilágosítását az előírt határidőig ezért az ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja 
alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlata vonatkozásában a hiányok és ellentmondások továbbra is fennállnak az 
alábbiak szerint: - Ajánlattevő ajánlatában nem csatolta a tartalomjegyzéket, és hiánypótlás keretében sem pótolta. - Ajánlattevő 
ajánlatában nem csatolta a gépjármű forgalmi engedélyének másolatát és hiánypótlás keretében sem pótolta. - Ajánlattevő 
ajánlatában csatolta nyilatkozatát a kapacitást biztosító szervezet bevonásáról, de abban nem került jelölésre, hogy ajánlattevő 
kíván-e valamely szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodni vagy nem és ezt felvilágosítás keretében sem tisztázta. Nem 
nyújtott be indokolást az aránytalanul alacsony összeget tartalmazó az értékelési szempontként figyelembe vett ár 
vonatkozásában a rendelkezésre álló határidő lejártáig, nem állapítható meg, hogy a megajánlott ár aránytalanul alacsonynak 
tekinthető-e, ezért az ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen.

11893389213Alex Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Kft, 2072 Zsambek, Magyar Utca 21-23.

Nem nyújtott be felvilágosítását az előírt határidőig ezért az ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen,
tekintettel arra, hogy az ajánlata vonatkozásában az ellentmondások továbbra is fennállnak az alábbiak szerint: - Ajánlattevő 
ajánlatában az árazott költségvetésben Ajánlattevő által megajánlott termék műszaki adatai oszlopban szereplők alapján nem 
állapítható meg a megfelelőség, tekintettel arra, hogy nem tartalmazza • állítható magasságú-e a karfa; • a terhelhetőség pontos
mértékét. - Vélhetően nem megfelelő mértékegységben került megadásra a konténer mérete. Felvilágosítás keretében a 
fentieket nem pontosította.

10693818208Falco Sopron Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, 9400 Sopron, Bánfalvi Út 27
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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:

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:

2019.04.25Lejárata:2019.04.16Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének a) pontja alapján érvénytelen figyelemmel arra, hogy ajánlatát az ajánlattételi határidő 
lejárta után nyújtotta be.

14146253209Kiss-Iskolabútor Kft., 4130 Derecske, Batthyány Utca 11.

Nem nyújtott be hiánypótlását és felvilágosítását az előírt határidőig ezért az ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja 
alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlata vonatkozásában a hiányok és ellentmondások továbbra is fennállnak az 
alábbiak szerint: - Ajánlattevő ajánlatában csatolta a gépjármű forgalmi engedélyének másolatát, melyből kiderül, hogy nem 
ajánlattevő a bemutatott gépjármű tulajdonosa, csatolta továbbá az alvállalkozó igénybevételéről szóló nyilatkozatot, melyben 
úgy nyilatkozott, hogy alvállalkozót nem kíván bevonni. Az ellentmondást felvilágosítás keretében nem oldotta fel és az adott 
esetben szükséges dokumentumokat hiánypótlás keretében nem csatolta. - Ajánlattevő ajánlatában csatolta a kiegészítő 
tájékoztatásról szóló nyilatkozatot, de annak dátuma korábbi, mint a legutolsó kiegészítő tájékoztatás kiküldése, felvilágosítás 
keretében Ajánlattevő nem tisztázta, megkapta-e valamennyi kiegészítő tájékoztatást és azokat figyelembe vette-e. - Ajánlattevő 
ajánlatában az árazott költségvetésben Ajánlattevő által megajánlott termék műszaki adatai oszlopban szereplők alapján nem 
állapítható meg a megfelelőség, tekintettel arra, hogy nem tartalmazza • az íróasztal pontos méretét; • az asztalszoknya pontos 
méretét; • az irodai munkaszék esetében, hogy terhelhetősége pontosan mennyi; • az irodai munkaszék esetében, hogy a 
lábcsillag fekete, vagy króm; • a konténer pontos méretét; • a konténer fiókjainak pontos számát; • a konténer esetében a 
laminált bútorlap pontos vastagságát; • a konténer tetőlapjának pontos vastagságát. Felvilágosítás keretében a fentieket nem 
pontosította. - Ajánlattevő ajánlatában csatolta az áradótáblát, de abban az összesen bruttó összár nem megfelelően lett 
megadva, melyet hiánypótlás keretében nem pontosított. Nem nyújtott be indokolást az aránytalanul alacsony összeget 
tartalmazó az értékelési szempontként figyelembe vett ár vonatkozásában a rendelkezésre álló határidő lejártáig, nem 
állapítható meg, hogy a megajánlott ár aránytalanul alacsonynak tekinthető-e, ezért az ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) 
pontja alapján érvénytelen.

12933086205PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 
3531 Miskolc, Kiss Ernő Út 35/A.

alapján érvénytelen. Nem nyújtott be indokolást az aránytalanul alacsony összeget tartalmazó az értékelési szempontként 
figyelembe vett ár vonatkozásában a rendelkezésre álló határidő lejártáig, nem állapítható meg, hogy a megajánlott ár 
aránytalanul alacsonynak tekinthető-e, ezért az ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen.
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