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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
1054 Budapest, Garibaldi u. 2. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala aulájának felújítása az alábbiak és a műszaki leírásban 
részletezettek szerint: 
1. rész: Építési és épületgépészeti munkák 
2. rész: Elektromos szerelési és világítástechnikai szerelési munkák 
3. rész: Beléptető rendszer bővítése és átalakítása 
4. rész: Fogadó pult és ügyfélváró kialakítása és átalakítása 
5.rész: Tájékoztató tábla építése és telepítése 
Részletes és pontos mennyiség: a költségvetésben meghatározottak szerint. 
 
3. A választott eljárás fajtája: Hirdetmény közzététele nélküli nemzeti eljárás. Ajánlatkérő a 
Kbt. 122./A § -ban foglaltak alapján folytatja le az eljárást. 
 
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: 2014. május 10. 
 
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): 1.rész: 2 
ajánlat, 2. rész: 2 ajánlat, 3. rész: 1 ajánlat, 4. rész: 1 ajánlat, 5. rész: 1 ajánlat 
 
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):  
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I. Ajánlattevő 
Neve: Átad-Lak Kft. 
Címe: 1041 Budapest, Rózsa u. 48. 
1. rész: Ajánlati ár (1_3_SZTNH_Aula_koltsegvetes főösszesítőjének nettó anyag és díj 
együttesen (A+D) sorának (H 18-as cella) értéke) (nettó HUF): 13.156.788 Ft + 5% 
tartalékkeret + ÁFA azaz összesen nettó 13.814.627 Ft + ÁFA 
2. rész: Ajánlati ár (2_3_SZTNH_Aula_kv_arazatlan ÁFA vetítési alap sorának (J 198-as 
cella) és 2_4_SZTNH_aula_vilagitastechnika ÁFA vetítési alap sorának (G 23-as cella) 
együttes értéke) (nettó HUF): 5.783.834 Ft + 5% tartalékkeret + ÁFA azaz összesen nettó 
6.073.026 Ft + ÁFA 
4. rész: Ajánlati ár (4_1_SZTNH_pult_muleiras_koltsegvetes ÁFA vetítési alap sorának (F 
24-es cella) értéke) (nettó HUF): 7.999.239 Ft + 5% tartalékkeret + ÁFA azaz összesen nettó 
8.399.201 Ft + ÁFA 
 

II. Ajánlattevő 
Neve: For-Max Kft. 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 23. 
5. rész: Ajánlati ár (5_1_SZTNH_tajekoztato_tabla_koltsegvetes ÁFA vetítési alap sorának 
(G 24-es cella) értéke) (nettó HUF): 1.172.770 Ft + 5% tartalékkeret + ÁFA azaz összesen 
nettó 1.231.409 Ft + ÁFA 
 

III. Ajánlattevő 
Neve: RAL Elektro Kft. 
Címe: 2800 Tatabánya, Tölgyfa u. 27. 
2. rész: Ajánlati ár (2_3_SZTNH_Aula_kv_arazatlan ÁFA vetítési alap sorának (J 198-as 
cella) és 2_4_SZTNH_aula_vilagitastechnika ÁFA vetítési alap sorának (G 23-as cella) 
együttes értéke) (nettó HUF): 5.977.763 Ft + 5% tartalékkeret + ÁFA azaz összesen nettó 
6.276.651 Ft + ÁFA 
 

IV. Ajánlattevő 
Neve: Seawing Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 
Címe: 8000 Székesfehérvár, Palánkai u. 5. 
3. rész: Ajánlati ár (3_2_SZTNH_Belepteto_rendszer_bovitese_koltsegvetes ÁFA vetítési 
alap sorának (G 24-es cella) értéke) (nettó HUF): 5.965.083 Ft + 5% tartalékkeret + ÁFA azaz 
összesen nettó 6.263.337 Ft + ÁFA 
 

V. Ajánlattevő 
Neve: Stégmár Róbert egyéni vállalkozó 
Címe: 2133 Sződliget, Viola u. 5. 
1. rész: Ajánlati ár (1_3_SZTNH_Aula_koltsegvetes főösszesítőjének nettó anyag és díj 
együttesen (A+D) sorának (H 18-as cella) értéke) (nettó HUF): 11.805.966 Ft + 5% 
tartalékkeret + ÁFA azaz összesen nettó 12.396.263 Ft + ÁFA 
 
Az ajánlattevők megfeleltek az előírt alkalmassági követelményeknek, és nem állnak kizáró 
okok hatálya alatt. 
 

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

I. Ajánlattevő 
Neve: Átad-Lak Kft. 
Címe: 1041 Budapest, Rózsa u. 48. 
2. rész: Ajánlati ár (2_3_SZTNH_Aula_kv_arazatlan ÁFA vetítési alap sorának (J 198-as 
cella) és 2_4_SZTNH_aula_vilagitastechnika ÁFA vetítési alap sorának (G 23-as cella) 
együttes értéke) (nettó HUF): 5.783.834 Ft + 5% tartalékkeret + ÁFA azaz összesen nettó 
6.073.026 Ft + ÁFA 
4. rész: Ajánlati ár (4_1_SZTNH_pult_muleiras_koltsegvetes ÁFA vetítési alap sorának (F 
24-es cella) értéke) (nettó HUF): 7.999.239 Ft + 5% tartalékkeret + ÁFA azaz összesen nettó 
8.399.201 Ft + ÁFA 
 

II. Ajánlattevő 
Neve: For-Max Kft. 
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 23. 
5. rész: Ajánlati ár (5_1_SZTNH_tajekoztato_tabla_koltsegvetes ÁFA vetítési alap sorának 
(G 24-es cella) értéke) (nettó HUF): 1.172.770 Ft + 5% tartalékkeret + ÁFA azaz összesen 
nettó 1.231.409 Ft + ÁFA 
 

III. Ajánlattevő 
Neve: Seawing Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 
Címe: 8000 Székesfehérvár, Palánkai u. 5. 
3. rész: Ajánlati ár (3_2_SZTNH_Belepteto_rendszer_bovitese_koltsegvetes ÁFA vetítési 
alap sorának (G 24-es cella) értéke) (nettó HUF): 5.965.083 Ft + 5% tartalékkeret + ÁFA azaz 
összesen nettó 6.263.337 Ft + ÁFA 
 

IV. Ajánlattevő 
Neve: Stégmár Róbert egyéni vállalkozó 
Címe: 2133 Sződliget, Viola u. 5. 
1. rész: Ajánlati ár (1_3_SZTNH_Aula_koltsegvetes főösszesítőjének nettó anyag és díj 
együttesen (A+D) sorának (H 18-as cella) értéke) (nettó HUF): 11.805.966 Ft + 5% 
tartalékkeret + ÁFA azaz összesen nettó 12.396.263 Ft + ÁFA 
 

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: 4. rész: Átad-Lak Kft. – pult és ügyfélváró 
kialakítása 
 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 
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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: 4. rész: Átad-Lak Kft. – Liracon Kft. (6640 
Csongrád, Tanya 832.) – pult és ügyfélváró kialakítása – 12%, Zsolnay Porcelnmanufaktúra 
Zrt. (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 37. - pult és ügyfélváró kialakítása, dekor burkolat – 22%, 
Betonicons Kft. (2040 Budaörs, Törökbálinti u. 21.) - pult és ügyfélváró kialakítása – 22% 
 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: 1. rész: Stégmár Róbert egyéni vállalkozó – Malom Pub 
Kft. (1211 Budapest, Ady Endre u. 13-15. 6./59. – M1 műszaki alkalmasság, 2. rész: Átad-
Lak Kft. – KESZ-F Company Kft. (1037 Budapest, Bokor u. 9-11.) - M1 műszaki 
alkalmasság, 4. rész: Átad-Lak Kft. – Ezüst Kaméleon Kft. (1163 Budapest, Bem apó u. 9.) - 
M1 műszaki alkalmasság 
 
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 
 
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: az 1. és 2. 
részek tekintetében 2014. 06. 11. 
      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: az 1. és 2. 
részek tekintetében 2014. 06. 20. 
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. 06. 03. 
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. 06. 10. 
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 szerződések megkötésére az előírt 10 napos moratóriumot 
követően, de 30 napon belül kerül sor az 1. és 2. részek tekintetében. A 3., 4., 5. részek 
tekintetében ajánlatkérő a Kbt. 124. § (8) bek. f) pontja alapján köti meg a szerződést. 


