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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
Gyula Város Önkormányzata 
 5700 Gyula, Petőfi tér 3.  
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Szállítási szerződés keretében Gyula Város Önkormányzata részére közfoglalkoztatottak 
munkaruházattal történő ellátása érdekében munkaruházati szabott alap- és 
kellékanyagok beszerzése. 
Mennyiség: 
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás keretében a közfoglalkoztatottak részére az alábbi 
munkaruházati termékek előállításához szükséges munkaruházati szabott alap- és 
kellékanyagokat kíván beszerezni: 
3.555 db kertész nadrág 
3.555 db kabát. 
A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő 
feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket az 
Ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 
Árubeszerzés 
CPV: 19200000-8 

 
3. A választott eljárás fajtája:  
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény a 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás, 
mivel az árubeszerzés becsült értéke nem éri el a nettó huszonöt millió forintot. 
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: -- 
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:  
2015.10.02. 
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): 
három 
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): 
1. Ajánlattevő: 
Név: „Pro-Team” Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.   
Cím: 4400 Nyíregyháza, Lujza u. 4. 



 
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazolta. 
Nettó ajánlati ár: 14.148.900,- Ft +ÁFA 
 
2. Ajánlattevő: 
Név: CM-TEXT Kft.   
Cím: 4450 Tiszalök, Bercsényi u. 1/a. 
 
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést igazolta. 
Nettó ajánlati ár:  14.771.025,- Ft +ÁFA 
 

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

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

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:-- 
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
1. Ajánlattevő: 
Név: Könye Textil Kft.   
Cím: 1186 Budapest, Ipacsfa utca 6. 
Érvénytelenség indoka: Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás 13.1 Gazdasági és pénzügyi 
alkalmasság, az alkalmasság minimumkövetelménye(i) P1. pontban előírta, hogy alkalmatlan 
az ajánlattevő, amennyiben a mérleg szerinti eredménye az ajánlattételi felhívás 
megküldésének napját megelőző kettő lezárt üzleti évben egynél több alkalommal negatív 
volt.  
Ajánlatkérő a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható, számviteli jogszabályok 
szerinti beszámoló adataiból az alkalmassági követelmények ellenőrzése során megállapította, 
hogy Ajánlattevő mérleg szerinti eredménye az ajánlattételi felhívás megküldésének napját 
megelőző kettő lezárt üzleti évben mindkét alkalommal negatív volt.  
A Kbt. 74. § (1) bekezdés d) pontja alapján - mivel Ajánlattevő nem felel meg a szerződés 
teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek - az ajánlat érvénytelen. 
 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
Név:   „Pro-Team” Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.   
Cím:   4400 Nyíregyháza, Lujza u. 4. 
Nettó ajánlati ár:  14.148.900,- Ft +ÁFA 
Kiválasztás indoka: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
 

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:  
2015.10.29. 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 
2015.11.07. 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015.10.28. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015.10.28. 
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: Ajánlatkérő a becsült értékhez viszonyított hiányzó fedezetet 

biztosította. 
 

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. 
 


