
ÉRTÉKELÉS 

 
„A Veszprém, Március 15. utca 5., 3057/78 hrsz. alatti ingatlanon megvalósuló Veszprém, 

Március 15. úti Sportcsarnok Sportparketta csere” tárgyú beszerzési eljárás 

 

Ajánlatkérő elkészítette az ajánlattételi felhívást, amelyet 2019. január. 15 -én közvetlenül 

küldött meg a kiválasztott 3 ajánlattevő számára és nyilvánossá is tette honlapján. 

 

Az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2019. február. 15. 1400 óráig három ajánlattevő 

nyújtott be ajánlatot. 

Az ajánlatok bontása 2019. február. 15. 1500 órakor megtörtént, melyről jegyzőkönyv készült, 

a bontás során az alábbi adatok kerültek felolvasásra: 

 

I. SZÁMÚ AJÁNLATTEVŐ: 

Ajánlattevő neve:  Paradiso 98 Kft. 

Ajánlattevő székhelyének címe:  5000 Szolnok Tószegi út 10-12. 

Nettó ajánlati ár összesen (Ft):  27 166 226,- Ft 

 

 

II. SZÁMÚ AJÁNLATTEVŐ: 

Ajánlattevő neve:  Profi Padló Veszprém Kft.  

Ajánlattevő székhelyének címe:  8200 Veszprém, Almádi u. 19. 

Nettó ajánlati ár összesen (Ft):  29 674 300,- Ft 

 

 

III. SZÁMÚ AJÁNLATTEVŐ: 

Ajánlattevő neve:  Magyar Szőnyeg Kft.  

Ajánlattevő székhelyének címe:  1085 Budapest, József körút 77. fsz. 2. 

Nettó ajánlati ár összesen (Ft):  32 059 320,- Ft 

 

Az ajánlatok bontását követően Ajánlatkérő megkezdte az ajánlatok felülvizsgálatát, melynek 

során az ajánlattételi felhívásban szereplő érvényességi szempontok szerint áttekintette a 

beérkezett ajánlatokat. 

Az Ajánlatkérő az ajánlatok felülvizsgálata során megállapította hiánypótlás biztosítására a 

benyújtott ajánlatok tekintetében nincs szükség.  

 

ÖSSZEGZÉS: 

Az ajánlatok felülvizsgálata során az alábbi, végső megállapításokat tettük: 

 

Paradiso 98 Kft. (5000 Szolnok Tószegi út 10-12) 

Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban foglalt érvényességi feltételeknek, és 

követelményeknek megfelelően nyújtotta be ajánlatát, így ajánlata érvényesnek tekinthető.  

 

Profi Padló Veszprém Kft.  (8200 Veszprém, Almádi u. 19.) 

Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban foglalt érvényességi feltételeknek, és 

követelményeknek megfelelően nyújtotta be ajánlatát, így ajánlata érvényesnek tekinthető.  

 

Magyar Szőnyeg Kft. (1085 Budapest, József körút 77. fsz. 2.) 

Ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban foglalt érvényességi feltételeknek, és 

követelményeknek megfelelően nyújtotta be ajánlatát, így ajánlata érvényesnek tekinthető.  



 

ÖSSZEFOGLALÁS: 

Az ajánlatok elbírálásának szempontja az ajánlattételi felhívás 11. pontja alapján a 

legalacsonyabb ajánlati ár. 

 

Az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők a végleges ajánlati árakkal az alábbiak: 

 

 Paradiso 98 Kft. Profi Padló 

Veszprém Kft. 

Magyar Szőnyeg Kft. 

Nettó ajánlati ár (Ft) : 27 166 226,- Ft 29 674 300,- Ft 32 059 320,- Ft 

 

 

A fentiek alapján nyertes ajánlattevőként Ajánlatkérő a Paradiso 98 Kft.-t jelölte meg, mivel 

ő tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot.  

 

 

Herend, 2019. február 15. 

 

 

 

 

 

         Rajki Tamás 

           ügyvezető 


