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Iktatószám:
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Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági

Ajánlatkérő:

Hivatal Magyar Honvédség Anyagellátó

Teljesítés helye:

Raktárbázis
MH Anyagellátó Raktárbázis, 1095 Budapest,
Soroksári út 152.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:

FETTI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Ajánlatkérő típusa:

Felelősségű Társaság
Központi szintű

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Honvédelem

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter főigazgató
Telefon: +36 14338012
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
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Hivatalos név: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85677203
Postai cím: Újszász Utca 37-39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kolonics Attila parancsnok
Telefon: +36 14012320
E-mail: mh.arb@hm.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Honvédelmi
Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal (adja meg ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
x Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
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Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "A Magyar Honvédség katasztrófavédelemmel összefüggő beavatkozási
képességének fejlesztése - Tábori deszant ágy beszerzése (újraindított II.)- KEHOP 1.6.0_II.
ütem"
Hivatkozási szám: EKR000959032018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

39522520-8

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megnevezés Me (db) Opció lehetősége (db)
Tábori deszant ágy beszerzése 1500 db +167 db
a) a beszerzés tárgyát meghatározó fizikai és funkcionális paraméterek:
• Alapanyag: 600D nylon, PVC-vel bevont nehéz gyöngyvászon
• Szín: fekvőfelület: RAL 6031 (bronz zöld), vagy RAL 6003 (olív zöld), váz: alumínium
• Nyitott állapotban: Hossz (fekvőfelület): 197 - 210 cm, Szélesség (fekvőfelület): 63 - 70 cm,
Magasság: 40 – 50 cm
• Zárt állapotban: Hossz: max. 105 cm, Szélesség: max. 30 cm, Magasság: max. 20 cm
• Kötelező tartozék: Hordtáska RAL 6031 (bronz zöld), vagy RAL 6003 (olív zöld) színben (fekvő
felülettel azonos anyagból, és színben)
• Váz szerkezete: min. 1,2 mm falvastagságú, négyzet keresztmetszetű alumínium zártszelvény
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idomokból, a szabad végeknél műanyag zárókupakkal
• Teherbírás: 150 kg-ig
• Súly: hordtáskával együtt max. 13 kg
• Részletes magyar nyelvű termékleírás
• Nyitott állapotban a hossz és keresztirányú merevítők valamint X alakú lábak biztosítják a fekvő
felület feszességét és rugalmasságát a teljes terhelési tartományban. Az így létrejövő feszített
fekvőfelületnek biztosítania kell a kényelmes és biztonságos alátámasztást akár 150 kg testsúlyig.
• Egy fő által szállítható, valamint összeállítható, szerszám és speciális képzettség nélkül.
b) beépítési, alkalmazási környezet: konténerek, sátrak
c) klímaállósági követelmények: korrózió álló legyen
d) biztonsági – ideértve a munka-, tűz-, környezetvédelmi – követelmények: a konténerekhez,
sátrakhoz, előírt munka-, tűz- és balesetvédelmi követelményeknek feleljen meg.
e) a minőség igazolására, tanúsítására vonatkozó követelmények: gyártói megfelelőségi nyilatkozat,
amely a termékkel együtt kerüljön átadásra.
f) a beszerzés tárgyára alkalmazott terminológiára, jelekre, vizsgálatra és vizsgálati módszerekre,
csomagolásra, jelölésre, címkézésre, használati utasításra vonatkozó követelmények: a csomagolás
sértetlen legyen (por, nedvesség kizárását biztosító), a gyártó és a termék pontos megnevezése,
feltüntetésével. A termék átlátszó lehegesztett fólia csomagolásban kerüljön leszállításra, amelyen
belül kerüljön elhelyezésre tábori ágyon kívül, a termékleírás, valamint a gyártói megfelelőségi
nyilatkozat másolata.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 27450000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben
nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1)
Elnevezés: Tábori deszant ágy beszerzése (újraindított II.)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:
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II.2.3) A teljesítés helye:
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Kiegészítő szójegyzék

NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: MH Anyagellátó Raktárbázis, 1095 Budapest, Soroksári út
152.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megnevezés Me (db) Opció lehetősége (db)
Tábori deszant ágy beszerzése 1500 db +167 db
a) a beszerzés tárgyát meghatározó fizikai és funkcionális paraméterek:
• Alapanyag: 600D nylon, PVC-vel bevont nehéz gyöngyvászon
• Szín: fekvőfelület: RAL 6031 (bronz zöld), vagy RAL 6003 (olív zöld), váz: alumínium
• Nyitott állapotban: Hossz (fekvőfelület): 197 - 210 cm, Szélesség (fekvőfelület): 63 - 70 cm,
Magasság: 40 – 50 cm
• Zárt állapotban: Hossz: max. 105 cm, Szélesség: max. 30 cm, Magasság: max. 20 cm
• Kötelező tartozék: Hordtáska RAL 6031 (bronz zöld), vagy RAL 6003 (olív zöld) színben (fekvő
felülettel azonos anyagból, és színben)
• Váz szerkezete: min. 1,2 mm falvastagságú, négyzet keresztmetszetű alumínium zártszelvény
idomokból, a szabad végeknél műanyag zárókupakkal
• Teherbírás: 150 kg-ig
• Súly: hordtáskával együtt max. 13 kg
• Részletes magyar nyelvű termékleírás
• Nyitott állapotban a hossz és keresztirányú merevítők valamint X alakú lábak biztosítják a fekvő
felület feszességét és rugalmasságát a teljes terhelési tartományban. Az így létrejövő feszített
fekvőfelületnek biztosítania kell a kényelmes és biztonságos alátámasztást akár 150 kg testsúlyig.
• Egy fő által szállítható, valamint összeállítható, szerszám és speciális képzettség nélkül.
b) beépítési, alkalmazási környezet: konténerek, sátrak
c) klímaállósági követelmények: korrózió álló legyen
d) biztonsági – ideértve a munka-, tűz-, környezetvédelmi – követelmények: a konténerekhez,
sátrakhoz, előírt munka-, tűz- és balesetvédelmi követelményeknek feleljen meg.
e) a minőség igazolására, tanúsítására vonatkozó követelmények: gyártói megfelelőségi nyilatkozat,
amely a termékkel együtt kerüljön átadásra.
f) a beszerzés tárgyára alkalmazott terminológiára, jelekre, vizsgálatra és vizsgálati módszerekre,
csomagolásra, jelölésre, címkézésre, használati utasításra vonatkozó követelmények: a csomagolás
sértetlen legyen (por, nedvesség kizárását biztosító), a gyártó és a termék pontos megnevezése,
feltüntetésével. A termék átlátszó lehegesztett fólia csomagolásban kerüljön leszállításra, amelyen
belül kerüljön elhelyezésre tábori ágyon kívül, a termékleírás, valamint a gyártói megfelelőségi
nyilatkozat másolata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többlet jótállás időtartama hónapban (a kötelező 12 hónapon felül,
min. további 0 hónap, max. további 36 hónap) 2
Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó egységár HUF) Súlyszám - 8
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
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Opciók leírása: opció mennyisége: +167 db
A nyertes ajánlattevő által tett ajánlati ár függvényében kerül meghatározásra az opció.
Ajánlatkérő az összegezés elérhetővé tételekor tájékoztatja az Ajánlattevőket az opció
mennyiségéről és így a szerződésben foglalt mennyiségről.
Ennek megfelelően az opciós tétel lehívása az összegezésben foglalt mennyiség ismeretében
Ajánlatkérő részéről egyoldalúan kerül meghatározásra, a szerződés értéke már a tényleges
mennyiségnek megfelelően alakul. Így az esetlegesen opcióval megnövelt darabszám a
szerződéskötés időpontjában realizálódik.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.6.0/15-2018-00027
II.2.9) További információ:
A szerződés 10% önrészből és 90 % vissza nem térítendő EU támogatásból szállítói finanszírozással
valósul meg az EU és a Magyar Állam társfinanszírozásában.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
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IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást
meghirdető felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 20-210/LK/KBT/HBTI/176/2018 Rész száma: Elnevezés: Tábori deszant ágy
beszerzése (újraindított II.)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
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Hivatalos név: FETTI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68641474
Postai cím: Ipar Út 5
Város: Gomba
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2217
Ország: Magyarország
E-mail: t.rita@fetti.hu
Telefon: +36 29633140
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 29633142
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11915805213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23621390
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27450000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Európai Unió
nem Európai Unió
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Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
Hivatalos név: FETTI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68641474
Postai cím: Ipar Út 5
Város: Gomba
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2217
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11915805213
Hivatalos név: Harmónia 91 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59276423
Postai cím: Széchenyi Utca 10.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10700385209
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Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34836246
Postai cím: Salgótarjáni Út 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10815135251
Hivatalos név: AN-RO Ruha Befektetési, Szervezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52935404
Postai cím: Horváth Endre Út 4.
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2660
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11202976212
Hivatalos név: Sport-Kuckó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61831850
Postai cím: Katona József Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1137
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23978964241
Hivatalos név: Milipol Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46145185
Postai cím: Moha Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23553444243
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
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VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/29 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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