
EKR000800022018

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

+00 000000000Fax:+36 304566086Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU11NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

http://www.ttk.mta.huA felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.ttk.mta.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+00 000000000Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Többféle informatikai eszköz beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi KutatóközpontAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000800022018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Magyar Tudományos Akadémia 
Természettudományi Kutatóközpont

EKRSZ_
30537497

Budapest HU110 1117

Magyar tudósok Körútja 2

Törcsváry Zsuzsanna

kozbeszerzes@ttk.mta.hu +36 304980914

Ikerné dr. Sarkadi Zsuzsanna EKRSZ_
68291857

Budapest 1048

Tófalva U. 2. Fszt.1.

Sarkadi Zsuzsanna

drsarkadizsuzsa@gmail.com
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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:

2018.10.26

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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

1 db Bluetooth egér, 1 db Adapter mini displayport 1.2 -> HDMI átalakító, 2 db OS operációs rendszer futtatására alkalmas 
hordozható számítógép (pl: MacBook Air mnyl2mg és MacBook Air mqd32mg, vagy azzal egyenértékű), 1 db Windows operációs 
rendszer futtatására alkalmas hordozható számítógép (pl: Asus Zenbook Pro UX580GE vagy azzal egyenértékű), 1 db USB 3.0 - 
Ethernet átalakító 2 db USB hosszabbító kábel, 3 db HDMI kábel (pl. Thonet & Vander Pro 1.4 3D, vagy azzal egyenértékű), 1 db 
presenter (pl. Logitech wireless R400, vagy azzal egyenértékű), 1 db vízálló hangszóró Bluetooth kapcsolattal (pl. JBL Flip3, vagy azzal
egyenértékű), 1 db 250 Gb kapacitású külső tárolóegység titkosítást biztosító házban (pl. Samsung 860 Evo MZ-76E250B és EW7040, 
vagy azzal egyenértékű), Ethernet patch kábel tartozékokkal (100 db UTP RJ45 törésgátló, 100 db UTP RJ45 szerelhető dugó, 305 m 
Cat5e UTP patch kábel)

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Többféle informatikai eszköz beszerzése adásvételi szerződés alapján

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

http://www.ttk.mta.huA felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.ttk.mta.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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56737

Kbt. 76. § (2) a) pont legalacsonyabb árSzöveges értékelés:

Nádor Rendszerház Irodaautomatizálási Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

ajánlati ár: 1 570 702,- HUF Ajánlattevő ajánlata érvényes, a Kbt.69. § (1)-(2) bekezdés szerinti előzetes vizsgálata alapján 
megfelel a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok 
előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a 
benyújtott nyilatkozatai/ igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé 
nyilvánítható.

12941911219Macrotel Telefontechnikai Kft, 8200 Veszprém, Victor Hugo Utca 23

ajánlati ár: 1 549 800,- HUF Ajánlattevő ajánlata érvényes, a Kbt.69. § (1)-(2) bekezdés szerinti előzetes vizsgálata alapján 
megfelel a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok 
előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a 
benyújtott nyilatkozatai/ igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé 
nyilvánítható.

23444054213Freedom-Tech Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2724 
Újlengyel, Petőfi Sándor Utca 48.

ajánlati ár: 1 547 800,- HUF Ajánlattevő ajánlata a Kbt.69. § (1)-(2) bekezdés és (4) bekezdés szerinti vizsgálat alapján megfelel a
felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, 
ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott 
nyilatkozatai/ igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható.

10507326242Nádor Rendszerház Irodaautomatizálási Kft, 1152 Budapest, Telek Utca 7-9.

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

6A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

Igen
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Ajánlattevő nem teljesítette a hiánypótlást, a Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján ebben az esetben kizárólag az eredeti ajánlati 
vagy részvételi jelentkezési példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során. Az eredeti ajánlatból nem állapítható meg, a 
műszaki leírásban meghatározott minimum követelményeknek való megfelelés a 3. és 5. tétel esetén a műszaki tartalom 
tekintetében. Az ajánlatból nem állapítható meg egyértelműen a 3. és 5. tétel esetében a megajánlott készülék pontos típusa. 
Ajánlatkérő ajánlatából a 4. tétel esetében nem állapítható meg a műszaki leírás szerinti extra tápegység pontos gyártmánya és 
típusa. Az ajánlatból nem állapítható meg teljesül a műszaki leírás szerinti előírás a jótállás tekintetében az 1-5, 9-11. tételeke 
tekintetében, különös figyelemmel az 5. tétel esetében előírt 3 éves kiterjesztett jótállásra. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja (egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat 
ajánlatkérő által előírt formai követelményeit) alapján érvénytelen, mert nem felel meg a műszaki leírásban előírt 
minimumkövetelményeknek.

13470458206Alienline Kft., 6722 Szeged, Tisza Lajos Körút 47.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

ajánlati ár: 1 547 800,- HUF Ajánlattevő ajánlata a Kbt.69. § (1)-(2) bekezdés és (4) bekezdés szerinti vizsgálat alapján megfelel a
felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, 
ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott 
nyilatkozatai/ igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata érvényes, a Kbt. 
76-78. §-a szerinti értékelésnek megfelelően a rendelkezésre álló fedezeten belül az Ajánlatkérő részére legkedvezőbb érvényes 
ajánlatot tette.

10507326242Nádor Rendszerház Irodaautomatizálási Kft, 1152 Budapest, Telek Utca 7-9.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Kbt. 76. § (2) a) pont legalacsonyabb ár

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:

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

56814

Kbt. 76. § (2) a) pont legalacsonyabb árSzöveges értékelés:

Macrotel Telefontechnikai Kft

59103

Kbt. 76. § (2) a) pont legalacsonyabb árSzöveges értékelés:

Freedom-Tech Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2018.12.04 15:10:51 sarkadizs

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Azon ajánlattevők, akik még ajánlatot tettek, de a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő ajánlatukat nem vizsgálta: Etiam Kft. (
6723 Szeged, Szakolcai utca 7., adószám: 24909707-2-06) ajánlati ár: 1 601 100,- HUF PC Trade Systems Kft. (1103 Budapest, Kőér 
utca 2/A., adószám: 12937303-2-42) ajánlati ár: 1 639 400,- HUF

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:

2018.12.18Lejárata:2018.12.08Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2018.12.07

2018.12.07




