
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: Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Postai cím: Egyetem tér 1-3. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1053 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  

Magyarországi kiadású, tudományos és szakmai könyvek és kiadványok beszerzése. 

1. rész: Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya Magyarországi kiadású, magyarországi kiadóktól közvetlenül 

beszerezhető, különböző oktatási és tudományos tevékenységhez kapcsolódó, tudományos és szakmai könyvek 

beszerzése és a Megrendelő egyes telephelyeire történő kiszállítása.  

2. rész: Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya Magyarországi kiadású, kiadóktól vagy a kiadóterjesztőjétől 

közvetlenül már nem beszerezhető, jellemzően antikváriumokon keresztül hozzáférhető kiadványok beszerzése és a 

Megrendelő egyes telephelyeire történő kiszállítása.. 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

1. rész: Mennyiség: 60 000 000HUF+ 20 % keretösszeg. 

2. rész: Mennyiség: 40 000 000 HUF+ 20 % keretösszeg 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

II. rész XV. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 

Nyílt eljárás 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 

IV.1.4) 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 [ 2][0][1 ][7 ]/S [ 1][ 1][ 0]–[ 2][2 ][0 ][0 ][2 ][9 ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [7][6][3 ][1 ]/[2 ][0 ][1 ][7 ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn) 

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya 

Magyarországi kiadású, magyarországi kiadóktól közvetlenül beszerezhető, különböző oktatási és 

tudományos tevékenységhez kapcsolódó, tudományos és szakmai könyvek beszerzése és a 

Megrendelő egyes telephelyeire történő kiszállítása 

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 

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.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 

tartalmi eleme(i): 

I. Ajánlattevő 

Neve: SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. 

Címe: 1135 Budapest, Mór utca 2-4. 

10815018-2-41 

1. Az ajánlattevő évente hány alkalommal bocsát az ajánlatkérő rendelkezésére a magyarországi kiadók frissen 

megjelent kiadványaiból tájékoztató jegyzéket? (min.10 alkalom)    30 alkalom 

2. A mindenkori nettó kiskereskedelmi eladási árból adott kedvezmény mértéke A csoportba tartozó könyvek esetében    

15,5 %   

3. A mindenkori nettó kiskereskedelmi eladási árból adott kedvezmény mértéke B csoportba tartozó könyvek esetében     

5 %   

4. A mindenkori nettó kiskereskedelmi eladási árból adott kedvezmény mértéke C csoportba tartozó könyvek esetében,    

5%   



5. Nettó logisztikai költségek Budapesten belüli kiszállítás esetén 

5.1. Nettó 10.000,- Ft és  az alatti összmegrendelés esetén     450,-Ft/kiszállítás 

5.2 Nettó 10.001,- Ft és 50.000,- Ft. összmegrendelés esetén     500,-Ft/kiszállítás 

5.3 Nettó 50.001,- Ft feletti összmegrendelés esetén       700,-t/kiszállítás 

6. Nettó logisztikai költségek Budapesten kívüli kiszállítás esetén 

6.1 Nettó 10.000,- Ft és az alatti összmegrendelés esetén      450,-Ft/kiszállítás 

6.2 Nettó 10.001,- Ft és 50.000,- Ft. összmegrendelés esetén      500,-Ft/kiszállítás 

6.3 Nettó 50.001,- Ft feletti összmegrendelés esetén      700,-Ft/kiszállítás 

 

II. Ajánlattevő 

Neve: Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 

Címe: 1134 Budapest, Váci út 39. 

18066328-2-41 

1. Az ajánlattevő évente hány alkalommal bocsát az ajánlatkérő rendelkezésére a magyarországi kiadók frissen 

megjelent kiadványaiból tájékoztató jegyzéket? (min.10 alkalom)     26 alkalom 

2. A mindenkori nettó kiskereskedelmi eladási árból adott kedvezmény mértéke A csoportba tartozó könyvek esetében    

30 %   

3. A mindenkori nettó kiskereskedelmi eladási árból adott kedvezmény mértéke B csoportba tartozó könyvek esetében     

15 %   

4. A mindenkori nettó kiskereskedelmi eladási árból adott kedvezmény mértéke C csoportba tartozó könyvek esetében,    

10 %   

5. Nettó logisztikai költségek Budapesten belüli kiszállítás esetén 

5.1. Nettó 10.000,- Ft és  az alatti összmegrendelés esetén     1200,-Ft/kiszállítás 

5.2 Nettó 10.001,- Ft és 50.000,- Ft. összmegrendelés esetén    1400,-Ft/kiszállítás 

5.3 Nettó 50.001,- Ft feletti összmegrendelés esetén       1700,-t/kiszállítás 

6. Nettó logisztikai költségek Budapesten kívüli kiszállítás esetén 

6.1 Nettó 10.000,- Ft és az alatti összmegrendelés esetén      2000,-Ft/kiszállítás 

6.2 Nettó 10.001,- Ft és 50.000,- Ft. összmegrendelés esetén      2300,-Ft/kiszállítás 

6.3 Nettó 50.001,- Ft feletti összmegrendelés esetén      2500,-Ft/kiszállítás 

 

Ezek az ajánlattevők nem állnak kizáró okok hatálya alatt, megfelelnek az alkalmassági feltételeknek és egyéb tekintetben 

is teljesítik az ajánlatkérő által előírt követelményeket.  

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 ajánlattevő neve: 

Saldo Zrt 

Az ajánlattevő neve: 

Könyvtárellátó Kft 

 

 

Az értékelés A részszempontok 

    

  

 

részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 

és  

súlyszám  
szorzata 

  

 
Az ajánlattevő évente hány 

alkalommal bocsát az ajánlatkérő 

rendelkezésére a magyarországi 

kiadók frissen megjelent 

kiadványaiból tájékoztató 

jegyzéket?  

5 100,00 500,00 86,80 434,00 

  

 

A mindenkori nettó 

kiskereskedelmi eladási árból adott 

kedvezmény mértéke A csoportba 

tartozó könyvek esetében     

70 50,50 3535,00 100,00 7000,00 

  



 

A mindenkori nettó 

kiskereskedelmi eladási árból adott 

kedvezmény mértéke B csoportba 

tartozó könyvek esetében      

10 34,00 340,00 100,00 1000,00 

  

 

A mindenkori nettó 

kiskereskedelmi eladási árból adott 

kedvezmény mértéke C csoportba 

tartozó könyvek esetében 

5 50,50 252,50 100,00 500,00 

  

 Nettó logisztikai költségek 

Budapesten belüli kiszállítás esetén 

       

 

Nettó 10.000,- Ft és  az alatti 

összmegrendelés esetén 

5 100,00 500,00 38,13 190,63 

  

 

Nettó 10.001,- Ft és 50.000,- Ft. 

összmegrendelés esetén 

5 100,00 500,00 36,36 181,79 

  

 

Nettó 50.001,- Ft feletti 

összmegrendelés esetén        

5 100,00 500,00 41,76 208,82 

  

 

Nettó logisztikai költségek 

Budapesten kívüli kiszállítás esetén 

       

 

Nettó 10.000,- Ft és az alatti 

összmegrendelés esetén       

5 100,00 500,00 23,28 116,38 

  

 

Nettó 10.001,- Ft és 50.000,- Ft. 

összmegrendelés esetén       

5 100,00 500,00 22,52 112,61 

  

 Nettó 50.001,- Ft feletti 

összmegrendelés esetén       

5 100,00 500,00 28,72 143,60   

 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

  

7627,50 

 

9887,82 

  

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

1-100 

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 

1.(minőségi) részszempont és a 2-4.rész- és alszempontok esetében egyenes arányosítás, az 5-6.rész- és alszempontok 

esetében fordított arányosítás 

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

Neve: Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 

Címe: 1134 Budapest, Váci út 39. 

18066328-2-41 

1. Az ajánlattevő évente hány alkalommal bocsát az ajánlatkérő rendelkezésére a magyarországi kiadók frissen 

megjelent kiadványaiból tájékoztató jegyzéket? (min.10 alkalom)     26 alkalom 



2. A mindenkori nettó kiskereskedelmi eladási árból adott kedvezmény mértéke A csoportba tartozó könyvek esetében    

30 %   

3. A mindenkori nettó kiskereskedelmi eladási árból adott kedvezmény mértéke B csoportba tartozó könyvek esetében     

15 %   

4. A mindenkori nettó kiskereskedelmi eladási árból adott kedvezmény mértéke C csoportba tartozó könyvek esetében,    

10 %   

5. Nettó logisztikai költségek Budapesten belüli kiszállítás esetén 

5.1. Nettó 10.000,- Ft és  az alatti összmegrendelés esetén     1200,-Ft/kiszállítás 

5.2 Nettó 10.001,- Ft és 50.000,- Ft. összmegrendelés esetén    1400,-Ft/kiszállítás 

5.3 Nettó 50.001,- Ft feletti összmegrendelés esetén       1700,-t/kiszállítás 

6. Nettó logisztikai költségek Budapesten kívüli kiszállítás esetén 

6.1 Nettó 10.000,- Ft és az alatti összmegrendelés esetén      2000,-Ft/kiszállítás 

6.2 Nettó 10.001,- Ft és 50.000,- Ft. összmegrendelés esetén      2300,-Ft/kiszállítás 

6.3 Nettó 50.001,- Ft feletti összmegrendelés esetén      2500,-Ft/kiszállítás 

Ez az ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.  

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

Neve: SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. 

Címe: 1135 Budapest, Mór utca 2-4. 

10815018-2-41 

1. Az ajánlattevő évente hány alkalommal bocsát az ajánlatkérő rendelkezésére a magyarországi kiadók frissen 

megjelent kiadványaiból tájékoztató jegyzéket? (min.10 alkalom)     30 alkalom 

2. A mindenkori nettó kiskereskedelmi eladási árból adott kedvezmény mértéke A csoportba tartozó könyvek esetében    

15,5 %   

3. A mindenkori nettó kiskereskedelmi eladási árból adott kedvezmény mértéke B csoportba tartozó könyvek esetében     

5 %   

4. A mindenkori nettó kiskereskedelmi eladási árból adott kedvezmény mértéke C csoportba tartozó könyvek esetében,    

5%   

5. Nettó logisztikai költségek Budapesten belüli kiszállítás esetén 

5.1. Nettó 10.000,- Ft és  az alatti összmegrendelés esetén     450,-Ft/kiszállítás 

5.2 Nettó 10.001,- Ft és 50.000,- Ft. összmegrendelés esetén     500,-Ft/kiszállítás 

5.3 Nettó 50.001,- Ft feletti összmegrendelés esetén       700,-t/kiszállítás 

6. Nettó logisztikai költségek Budapesten kívüli kiszállítás esetén 

6.1 Nettó 10.000,- Ft és az alatti összmegrendelés esetén      450,-Ft/kiszállítás 

6.2 Nettó 10.001,- Ft és 50.000,- Ft. összmegrendelés esetén      500,-Ft/kiszállítás 

6.3 Nettó 50.001,- Ft feletti összmegrendelés esetén      700,-Ft/kiszállítás 

 

Ez az ajánlattevő tette a második legjobb ár-érték arányú ajánlatot. 

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:  

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, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 



 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [2] Rész száma: 2 [2] Elnevezés: Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya 

Magyarországi kiadású, kiadóktól vagy a kiadóterjesztőjétől közvetlenül már nem beszerezhető, 

jellemzően antikváriumokon keresztül hozzáférhető kiadványok beszerzése és a Megrendelő egyes 

telephelyeire történő kiszállítása 

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 

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.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [1] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 

tartalmi eleme(i): 

I. Ajánlattevő 

Neve: SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. 

Címe: 1135 Budapest, Mór utca 2-4. 

10815018-2-41 

1. A beszerzés tárgyát képező kiadványokról az ajánlatkérő által kért állapotleírás során, az ajánlatkérő által megadott 

12 szempont közül az ajánlattevő hány szempont alapján vállalja a leírás elkészítését? (min. 1 szempont)  6 szempont 

2. Antikvár könyveknek az értékesítő antikvárium által megjelölt eladási árát hány %-kal növeli meg?    33 % 

3. Nettó logisztikai költségek Budapesten belüli kiszállítás esetén 

3.1 Nettó 10.000,- Ft és  azalatti összmegrendelés esetén    600,-Ft/kiszállítás 

3.2 Nettó 10.001,- Ft és  és 50.000,- Ft. összmegrendelés esetén      650,-Ft/kiszállítás 

3.3 Nettó 50.001,- Ft feletti összmegrendelés esetén        700,-Ft/kiszállítás 

4.Nettó logisztikai költségek Budapesten kívüli kiszállítás esetén 

4.1 Nettó 10.000,- Ft és  azalatti összmegrendelés esetén       600,-Ft/kiszállítás 

4.2 Nettó 10.001,- Ft és  és 50.000,- Ft. összmegrendelés esetén     650,-Ft/kiszállítás 

4.3 Nettó 50.001,- Ft feletti összmegrendelés esetén        700,-Ft/kiszállítás 

 

Ez az ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, megfelel az alkalmassági feltételeknek és egyéb tekintetben is 

teljesíti az ajánlatkérő által előírt követelményeket. 

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 ajánlattevő neve: 

Saldo Zrt 

  

 

Az értékelés A részszempontok 

   

   

 

részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

 

   

 
A beszerzés tárgyát képező kiadványokról az 

ajánlatkérő által kért állapotleírás során, az 

ajánlatkérő által megadott 12 szempont közül az 

ajánlattevő hány szempont alapján vállalja a leírás 

elkészítését? 

10 100,00 1000,00     

 
Antikvár könyveknek az értékesítő antikvárium által 

megjelölt eladási árát hány %-kal növeli meg?     
80 100,00 8000,00   

  

 Nettó logisztikai költségek Budapesten belüli 

kiszállítás esetén 

       

 

Nettó 10.000,- Ft és  az alatti összmegrendelés esetén 5 100,00 500,00   

  

 

Nettó 10.001,- Ft és 50.000,- Ft. összmegrendelés 

esetén 

5 100,00 500,00   

  

 

Nettó 50.001,- Ft feletti összmegrendelés esetén        5 100,00 500,00   

  

 

Nettó logisztikai költségek Budapesten kívüli 

kiszállítás esetén 

 

    

  

 

Nettó 10.000,- Ft és az alatti összmegrendelés esetén       5 100,00 500,00   

  

 

Nettó 10.001,- Ft és 50.000,- Ft. összmegrendelés 

esetén       

5 100,00 500,00   

  

 Nettó 50.001,- Ft feletti összmegrendelés esetén       5 100,00 500,00     

 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

 12.000,00   

  

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

1-100 

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 

2-4.részszempontok esetében fordított arányosítás, 1. (minőségi) részszempont esetében egyenes arányosítás. 



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

Neve: SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. 

Címe: 1135 Budapest, Mór utca 2-4. 

10815018-2-41 

1. A beszerzés tárgyát képező kiadványokról az ajánlatkérő által kért állapotleírás során, az ajánlatkérő által megadott 

12 szempont közül az ajánlattevő hány szempont alapján vállalja a leírás elkészítését? (min. 1 szempont)  6 szempont 

2. Antikvár könyveknek az értékesítő antikvárium által megjelölt eladási árát hány %-kal növeli meg?    33 % 

3. Nettó logisztikai költségek Budapesten belüli kiszállítás esetén 

3.1 Nettó 10.000,- Ft és  azalatti összmegrendelés esetén    600,-Ft/kiszállítás 

3.2 Nettó 10.001,- Ft és  és 50.000,- Ft. összmegrendelés esetén      650,-Ft/kiszállítás 

3.3 Nettó 50.001,- Ft feletti összmegrendelés esetén        700,-Ft/kiszállítás 

4.Nettó logisztikai költségek Budapesten kívüli kiszállítás esetén 

4.1 Nettó 10.000,- Ft és  azalatti összmegrendelés esetén       600,-Ft/kiszállítás 

4.2 Nettó 10.001,- Ft és  és 50.000,- Ft. összmegrendelés esetén     650,-Ft/kiszállítás 

4.3 Nettó 50.001,- Ft feletti összmegrendelés esetén        700,-Ft/kiszállítás 

Ez az ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, 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:  

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, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2017.09.15. / Lejárata: 2017.09.25. (a moratórium utolsó napja)  

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017.09.14. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017.09.14. 

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 

A szerződések megkötésére a moratórium lejártát követően kerül sor.  

______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 
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