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Értékelési szempont: Nettó ajánlati ár mindösszesen 24 hónap mennyiségre vonatkozóan (HUF): 121 417 120, Értékelési 
pontszám: 10, Súlyszám: 90, Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 900, Értékelési szempont: Valamennyi termékre vállalt 
többlet jótállás időtartama (hónap) (0 hónap - max. 6 hónap): 6, Értékelési pontszám: 10, Súlyszám: 10, Értékelési pontszám és 
súlyszám szorzata: 100. Összesen: 1000. Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata maradéktalanul megfelelt a közbeszerzési 
dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó jogszabályokban leírtaknak, továbbá a Kbt. 69. § (4) bek. szerint
igazolta alkalmasságát, valamint azt, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

21456781209RoClean Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Magyarország 4200 Hajdúszoboszló, Pávai Vajna Utca 20
.

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Kéztörlők és törlőpapírokRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

14A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 014-027719A 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

DEK-842 Debreceni Egyetem részére mosdóhigiéniai papírtermékek beszerzése

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Második Rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Értékelési szempont: Nettó ajánlati ár mindösszesen 24 hónap mennyiségre vonatkozóan (HUF): 121 417 120, Értékelési 
pontszám: 10, Súlyszám: 90, Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 900, Értékelési szempont: Valamennyi termékre vállalt 
többlet jótállás időtartama (hónap) (0 hónap - max. 6 hónap): 6, Értékelési pontszám: 10, Súlyszám: 10, Értékelési pontszám és 
súlyszám szorzata: 100. Összesen: 1000. Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja 
alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat, továbbá a Kbt. 69. § (4) bek. szerint igazolta alkalmasságát, valamint azt, 
hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A rendelkezésre álló fedezet elegendő fedezetet nyújt Ajánlattevő ajánlati árára.

21456781209RoClean Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Magyarország 4200 Hajdúszoboszló, Pávai Vajna Utca 20.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Értékelési módszerek: Nettó ajánlati ár mindösszesen 24 hónap mennyiségre vonatkozóan (HUF) – fordított arányosítás, Minőségi 
értékelési szempont – két szélső érték közötti arányosítás módszere.

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:

100

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

Értékelési szempont: Nettó ajánlati ár mindösszesen 24 hónap mennyiségre vonatkozóan (HUF): 121 417 120, 
Értékelési pontszám: 10, Súlyszám: 90, Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 900, Értékelési szempont: 
Valamennyi termékre vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (0 hónap - max. 6 hónap): 6, Értékelési 
pontszám: 10, Súlyszám: 10, Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100. Összesen: 1000. Az Ajánlati 
felhívásban meghatározott értékelési szempont (legjobb ár-érték arány) alapján ajánlattevő a legelőnyösebb 
érvényes ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

1000RoClean Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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Értékelési szempont: Nettó ajánlati ár mindösszesen 24 hónap mennyiségre vonatkozóan (HUF): 33 843 002, Értékelési 
pontszám: 8,08, Súlyszám: 90, Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 727,2, Értékelési szempont: Valamennyi termékre 
vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (0 hónap - max. 6 hónap): 6, Értékelési pontszám: 10, Súlyszám: 10, Értékelési 

21456781209RoClean Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Magyarország 4200 Hajdúszoboszló, Pávai Vajna Utca 20.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Értékelési módszerek: Nettó ajánlati ár mindösszesen 24 hónap mennyiségre vonatkozóan (HUF) – fordított arányosítás, Minőségi 
értékelési szempont – két szélső érték közötti arányosítás módszere.

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:

100

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

Értékelési szempont: Nettó ajánlati ár mindösszesen 24 hónap mennyiségre vonatkozóan (HUF): 33 843 002, 
Értékelési pontszám: 8,08, Súlyszám: 90, Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 727,2, Értékelési 
szempont: Valamennyi termékre vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (0 hónap - max. 6 hónap): 6, 
Értékelési pontszám: 10, Súlyszám: 10, Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100. Összesen: 827,2. Az 
Ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont (legjobb ár-érték arány) alapján ajánlattevő a 
legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

827.2RoClean Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Értékelési szempont: Nettó ajánlati ár mindösszesen 24 hónap mennyiségre vonatkozóan (HUF): 33 843 002, Értékelési 
pontszám: 8,08, Súlyszám: 90, Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 727,2, Értékelési szempont: Valamennyi termékre 
vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (0 hónap - max. 6 hónap): 6, Értékelési pontszám: 10, Súlyszám: 10, Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 100. Összesen: 827,2. Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata maradéktalanul megfelelt a 
közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó jogszabályokban leírtaknak, továbbá a Kbt. 69. § (
4) bek. szerint igazolta alkalmasságát, valamint azt, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

21456781209RoClean Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Magyarország 4200 Hajdúszoboszló, Pávai Vajna Utca 20
.

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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - Toalett papírokRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Igen
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21456781209RoClean Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Magyarország 4200 Hajdúszoboszló, Pávai Vajna Utca 20
.

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

3A szerződés száma:

3 - PapírlepedőkRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

A REIN No.I. Kft. ajánlattevő 2. részben benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert az 
ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, mivel a 2. részben az ajánlat részeként benyújtott Ártáblázat 1., 4.
, 6. és 7. sorában megajánlott termékek esetén ajánlatában nem megfelelő terméket ajánlott meg, valamint az Ártáblázat 2., 3., 5
. és 8. sorában megajánlott termékek esetén a hiánypótlást követően sem nem csatolta a termékleírást, ez alapján Ajánlatkérő 
nem tudta megállapítani, hogy a megajánlott termékek megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
műszaki elvárásoknak, jellemzőknek.

12405866243REIN No.I. Kft., Magyarország 1201 Budapest, Helsinki Út 76

A YES-PONT Kft. - PEPPY-TRADE Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők ajánlatukat a 2. rész vonatkozásában
2020. március 24-én visszavonták, erre tekintettel a 2. részben benyújtott ajánlatuk a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen, mert az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, figyelemmel a Kbt. 73. § (6) a) pontjára.

14927166241Yes-Pont Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1047 Budapest, Fóti Út 56.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

pontszám és súlyszám szorzata: 100. Összesen: 827,2. Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 76. § (2) 
bek. c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat, továbbá a Kbt. 69. § (4) bek. szerint igazolta alkalmasságát, 
valamint azt, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A rendelkezésre álló fedezet elegendő fedezetet nyújt Ajánlattevő 
ajánlati árára.

Igen
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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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Értékelési szempont: Nettó ajánlati ár mindösszesen 24 hónap mennyiségre vonatkozóan (HUF): 29 280 050, Értékelési 
pontszám: 9,977, Súlyszám: 90, Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 897,968, Értékelési szempont: Valamennyi termékre 
vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (0 hónap - max. 6 hónap): 6, Értékelési pontszám: 10, Súlyszám: 10, Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 100. Összesen: 997,968. Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 76. § (2) 
bek. c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat, továbbá a Kbt. 69. § (4) bek. szerint igazolta alkalmasságát, 
valamint azt, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A rendelkezésre álló fedezet elegendő fedezetet nyújt Ajánlattevő 
ajánlati árára.

21456781209RoClean Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Magyarország 4200 Hajdúszoboszló, Pávai Vajna Utca 20.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Értékelési módszerek: Nettó ajánlati ár mindösszesen 24 hónap mennyiségre vonatkozóan (HUF) – fordított arányosítás, Minőségi 
értékelési szempont – két szélső érték közötti arányosítás módszere.

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:

100

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

Értékelési szempont: Nettó ajánlati ár mindösszesen 24 hónap mennyiségre vonatkozóan (HUF): 29 280 050, 
Értékelési pontszám: 9,977, Súlyszám: 90, Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 897,968, Értékelési 
szempont: Valamennyi termékre vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (0 hónap - max. 6 hónap): 6, 
Értékelési pontszám: 10, Súlyszám: 10, Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100. Összesen: 997,968. Az 
Ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont (legjobb ár-érték arány) alapján ajánlattevő a 
legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette.

Szöveges értékelés:

997.968RoClean Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Értékelési szempont: Nettó ajánlati ár mindösszesen 24 hónap mennyiségre vonatkozóan (HUF): 29 280 050, Értékelési 
pontszám: 9,977, Súlyszám: 90, Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 897,968, Értékelési szempont: Valamennyi termékre 
vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (0 hónap - max. 6 hónap): 6, Értékelési pontszám: 10, Súlyszám: 10, Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 100. Összesen: 997,968. Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata maradéktalanul megfelelt 
a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó jogszabályokban leírtaknak, továbbá a Kbt. 69. 
§ (4) bek. szerint igazolta alkalmasságát, valamint azt, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
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Az alábbi ajánlattevők ajánlatának bírálatát Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése alapján nem végezte el, így annak érvényessége 
nem állapítható meg: 1. rész tekintetében: REIN No.I. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1201 Budapest, Helsinki út 76. Adószám: 
12405866-2-43 Értékelési szempont: Nettó ajánlati ár mindösszesen 24 hónap mennyiségre vonatkozóan (HUF): 121 882 952, 
Értékelési pontszám: 9,96, Súlyszám: 90, Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 896,4, Értékelési szempont: Valamennyi termékre
vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (0 hónap - max. 6 hónap): 6, Értékelési pontszám: 10, Súlyszám: 10, Értékelési pontszám és 
súlyszám szorzata: 100. Összesen: 996,4. Gladiolus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6041 Kerekegyháza, külterület 0182/182. 
Adószám: 12871296-2-03 Értékelési szempont: Nettó ajánlati ár mindösszesen 24 hónap mennyiségre vonatkozóan (HUF): 127 941 
622, Értékelési pontszám: 9,49, Súlyszám: 90, Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 854,1, Értékelési szempont: Valamennyi 
termékre vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (0 hónap - max. 6 hónap): 6, Értékelési pontszám: 10, Súlyszám: 10, Értékelési 
pontszám és súlyszám szorzata: 100. Összesen: 954,1. 2. rész tekintetében: Gladiolus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6041 
Kerekegyháza, külterület 0182/182. Adószám: 12871296-2-03 Értékelési szempont: Nettó ajánlati ár mindösszesen 24 hónap 
mennyiségre vonatkozóan (HUF): 48 689 716, Értékelési pontszám: 5,62, Súlyszám: 90, Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 
505,8, Értékelési szempont: Valamennyi termékre vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (0 hónap - max. 6 hónap): 6, Értékelési 
pontszám: 10, Súlyszám: 10, Értékelési pontszám és súlyszám szorzata: 100. Összesen: 605,8.

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:

2020.07.13Lejárata:2020.07.02Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

A REIN No.I. Kft. ajánlattevő 3. részben benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert az 
ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, mivel a 3. részben az ajánlat részeként benyújtott Ártáblázat 1. 
sorában megajánlott termék esetén ajánlatában nem megfelelő terméket ajánlott meg, valamint az Ártáblázat 3. sorában 
megajánlott termékek esetén a hiánypótlást követően sem csatolta a termékleírást, ez alapján Ajánlatkérő nem tudta 
megállapítani, hogy a megajánlott termék megfelel-e a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki elvárásoknak, 
jellemzőknek.

12405866243REIN No.I. Kft., Magyarország 1201 Budapest, Helsinki Út 76

A YES-PONT Kft. - PEPPY-TRADE Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők ajánlatukat a 3. rész vonatkozásában
2020. március 24-én visszavonták, erre tekintettel a 3. részben benyújtott ajánlatuk a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen, mert az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint 
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, figyelemmel a Kbt. 73. § (6) a) pontjára.

14927166241Yes-Pont Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1047 Budapest, Fóti Út 56.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2020.07.01

2020.07.01
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