ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000233242018
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Szegedi Tudományegyetem

Közbeszerzés
tárgya:

Informatikai és elektronikus eszközök GINOP, EFOP

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Szegedi Tudományegyetem

EKRSZ_
95571285

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Szeged

HU333

NUTS-kód:

6720

Ország:

Magyarország

Dugonics Tér 13

Egyéb cím adatok:

Rácz

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

racz.gabriella.2@gmf.u-szeged.hu

Telefon:

Gabriella
+36 62546481

Fax:

+36 62546481

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.u-szeged.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Electool Beszerzési Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
59976703

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

Egyéb cím adatok:

NUTS-kód:

szabo.attila@electool.com

Internetcím(ek)

EKR000233242018

Postai irányítószám:

1123

Ország:

Alkotás Utca 53. MOM Park C ép. III. em.

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

HU110

Szabó
Telefon:

Attila
Fax:

Magyarország

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.u-szeged.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Informatikai és elektronikus eszközök GINOP, EFOP

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Ajánlati részek: 1. Raspberry fejlesztőkészlet 2. STM készlet 3. Szenzorok 4. BenQ MH530 hordozható projektor és hozzá tartozó táska
5. TP-LINK TL-ER5120 router 6. Apple MacBook Pro 13" MNQG2MG/A Ezüst 7. Tárgyalótermi projektor 8. Webkamera: Logitech
C930e 9. Ipari notebook: Panasonic Toughbook CF-54 10. Projektor és, interaktív tábla 11. Feleltető és szavazórendszer valamint
további eszközök 12. Projektor 13. Hordozható projektorok és további eszközök A részletes mennyiségi adatok az ajánlati részekben
kerültek meghatározásra

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Harmadik része
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018.07.10
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

1 - Raspberry fejlesztőkészlet
1.

EKR000233242018

A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság, 3518 Miskolc, Erenyő Utca 1.

24962106205

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 1 067 280,- Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt.
és a vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

15329
Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

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

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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság, 3518 Miskolc, Erenyő Utca 1.

24962106205

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 1 067 280,- Ft Indokolás: A legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot nyújtotta be.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

EKR000233242018

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

2 - STM készlet
2.
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság, 3518 Miskolc, Erenyő Utca 1.

24962106205

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 495 324,- Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt.
és a vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

18904
Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

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

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.2.6) A nyertes ajánlattevő

EKR000233242018

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság, 3518 Miskolc, Erenyő Utca 1.

24962106205

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 495 324,- Ft Indokolás: A legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot nyújtotta be.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

3 - Szenzorok

A szerződés száma:
Nem

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
Az eredménytelenség indoka:
Nem nyújtottak be ajánlatot.

Nem

A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

0

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

EKR000233242018

Adószáma

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

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

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.2.6) A nyertes ajánlattevő
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:

4 - Hordozható projektor és hozzá tartozó táska

A szerződés száma:

3.
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

EKR000233242018

Adószáma

Exicom Informatika Kereskedőház Kft., 1052 Budapest, Városház 16. félemelet 2.

24907468241

Összesített nettó ajánlati ár: 2 618 000,- Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

Visual Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 3000 Hatvan, Rákóczi Út 99.

25319721210

Összesített nettó ajánlati ár: 5 260 000,- Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság, 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.

13978774241

Összesített nettó ajánlati ár: 2 780 000,- Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

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

13470458206

Összesített nettó ajánlati ár: 3 030 000,- Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

20357
Exicom Informatika Kereskedőház Kft.
Szöveges értékelés:

17423
Visual Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

16392
Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

15030
Alienline Kft.
Szöveges értékelés:

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

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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Exicom Informatika Kereskedőház Kft., 1052 Budapest, Városház 16. félemelet 2.

24907468241

Összesített nettó ajánlati ár: 2 618 000,- Ft Indokolás: A legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot nyújtotta be.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:
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V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

10507326242

Összesített nettó ajánlati ár: 2 888 800,- Ft Indokolás: Az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt.-ben
meghatározott feltételeknek, tekintettel arra, hogy nem nyújtotta be az Ajánlatkérő által a Kbt. 72. § alapján előírt árindokolást.

PANOR Informatika Zártkörűen működő Részvénytársaság, 1146 Budapest, Hungária Körút 166

25119071242

Összesített nettó ajánlati ár: 2 910 600,- Ft Indokolás: Az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott feltételeknek, tekintettel arra, hogy nem nyújtotta be az előírt nyilatkozatot arról, hogy rendelkezik az általa
megajánlott termékek magyarországi forgalomba hozatalához szükséges dokumentumokkal, engedélyekkel.

Proforcom Korlátolt Felelősségű Társaság, 1194 Budapest, Varjú Kálmán Utca 45

14948794243

Összesített nettó ajánlati ár: 3 124 880,- Ft Indokolás: Az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott feltételeknek, tekintettel arra, hogy nem nyújtotta be a Kbt. 66. § (6) bekezdése, Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti
nyilatkozatokat, továbbá nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik az általa megajánlott termékek magyarországi forgalomba
hozatalhoz szükséges dokumentumokkal, engedélyekkel, valamint nem töltötte ki a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja
szerinti nyilatkozatot.

Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság, 3518 Miskolc, Erenyő Utca 1.

24962106205

Összesített nettó ajánlati ár: 2 926 800,- Ft Indokolás: Az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt.-ben
meghatározott feltételeknek, tekintettel arra, hogy nem nyújtotta be az Ajánlatkérő által a Kbt. 72. § alapján előírt árindokolást.

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

Rész száma, elnevezése:

5 - TP-LINK TL-ER5120 router

A szerződés száma:

4.

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

EKR000233242018

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Exicom Informatika Kereskedőház Kft., 1052 Budapest, Városház 16. félemelet 2.

24907468241

Összesített nettó ajánlati ár: 49 990,- Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft., 8000 Székesfehérvár, Mártírok Útja 3. B ép.

14464401207

Összesített nettó ajánlati ár: 51 200,- Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

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

13470458206

Összesített nettó ajánlati ár: 52 500,- Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

20369
Exicom Informatika Kereskedőház Kft.
Szöveges értékelés:

18973
Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Szöveges értékelés:

15031
Alienline Kft.
Szöveges értékelés:

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

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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Exicom Informatika Kereskedőház Kft., 1052 Budapest, Városház 16. félemelet 2.

24907468241

Összesített nettó ajánlati ár: 49 990,- Ft Indokolás: A legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot nyújtotta be.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:

EKR000233242018

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

PANOR Informatika Zártkörűen működő Részvénytársaság, 1146 Budapest, Hungária Körút 166

25119071242

Összesített nettó ajánlati ár: 51 010,- Ft Indokolás: Az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
feltételeknek, tekintettel arra, hogy nem nyújtotta be az előírt nyilatkozatot arról, hogy rendelkezik az általa megajánlott
termékek magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges dokumentumokkal.

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

Rész száma, elnevezése:

6 - Apple MacBook Pro 13" MNQG2MG/A Ezüst

A szerződés száma:

5.
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye
Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság, 3518 Miskolc, Erenyő Utca 1.

Adószáma
24962106205

Összesített nettó ajánlati ár: 1 796 400,-Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

Exicom Informatika Kereskedőház Kft., 1052 Budapest, Városház 16. félemelet 2.

24907468241

Összesített nettó ajánlati ár: 1 583 700,-Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

FlexiLAN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1095 Budapest, Ipar Utca 15 23963740243
-21.
Összesített nettó ajánlati ár: 1 589 850,-Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a

EKR000233242018

vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

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

13470458206

Összesített nettó ajánlati ár: 1 605 000,-Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

18913
Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

20371
Exicom Informatika Kereskedőház Kft.
Szöveges értékelés:

15080
FlexiLAN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

15035
Alienline Kft.
Szöveges értékelés:

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

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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Exicom Informatika Kereskedőház Kft., 1052 Budapest, Városház 16. félemelet 2.

24907468241

Összesített nettó ajánlati ár: 1 583 700,-Ft Indokolás: A legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot nyújtotta be.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az

EKR000233242018

ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

PANOR Informatika Zártkörűen működő Részvénytársaság, 1146 Budapest, Hungária Körút 166

25119071242

Összesített nettó ajánlati ár: 1 749 570,-Ft Indokolás: Az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott feltételeknek, tekintettel arra, hogy nem nyújtotta be az előírt nyilatkozatot arról, hogy rendelkezik az általa
megajánlott termékek magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges dokumentumokkal, engedélyekkel, továbbá a 13. ajánlati
rész tekintetében általa megajánlott termékek nem felelnek meg a műszaki leírásban előírt paramétereknek.

Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft., 8000 Székesfehérvár, Mártírok Útja 3. B ép.

14464401207

Összesített nettó ajánlati ár: 1 555 020,-Ft Indokolás: Az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott feltételeknek, tekintettel arra, hogy nem nyújtotta be Ajánlatkérő felhívására az eljárásban előírt alkalmasság
igazolásait, azaz nem igazolta megfelelően az alkalmassági követelményeknek való megfelelését, így ajánlata a Kbt. 73. § (1)
bekezdés d) pontja alapján érvénytelen.

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

Rész száma, elnevezése:

7 - Tárgyalótermi projektor

A szerződés száma:

6.
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye
Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság, 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.

Adószáma
13978774241

Összesített nettó ajánlati ár: 850 000,-Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

Exicom Informatika Kereskedőház Kft., 1052 Budapest, Városház 16. félemelet 2.

24907468241

Összesített nettó ajánlati ár: 1 140 000,-Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság, 3518 Miskolc, Erenyő Utca 1.

24962106205

Összesített nettó ajánlati ár: 552 848,-Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

EKR000233242018

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

13470458206

Összesített nettó ajánlati ár: 2 250 000,-Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

16393
Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

20376
Exicom Informatika Kereskedőház Kft.
Szöveges értékelés:

18916
Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

15037
Alienline Kft.
Szöveges értékelés:

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

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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság, 3518 Miskolc, Erenyő Utca 1.

24962106205

Összesített nettó ajánlati ár: 552 848,-Ft Indokolás: A legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot nyújtotta be.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:

EKR000233242018

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

PANOR Informatika Zártkörűen működő Részvénytársaság, 1146 Budapest, Hungária Körút 166

25119071242

Összesített nettó ajánlati ár: 611 230,-Ft Indokolás: Az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
feltételeknek, tekintettel arra, hogy nem nyújtotta be az előírt nyilatkozatot arról, hogy rendelkezik az általa megajánlott
termékek magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges dokumentumokkal, engedélyekkel.

Visual Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 3000 Hatvan, Rákóczi Út 99.

25319721210

Összesített nettó ajánlati ár: 596 000,-Ft Indokolás: Az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
feltételeknek, tekintettel arra, hogy nem nyújtotta be az Ajánlatkérő által a Kbt. 72. § alapján előírt árindokolást.

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

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

8 - Webkamera: Logitech C930e
7.
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

4

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Exicom Informatika Kereskedőház Kft., 1052 Budapest, Városház 16. félemelet 2.

24907468241

Összesített nettó ajánlati ár: 40 800,-Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság, 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.

13978774241

Összesített nettó ajánlati ár: 70 000,-Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

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

13470458206

Összesített nettó ajánlati ár: 45 000,-Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

20378

EKR000233242018

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Exicom Informatika Kereskedőház Kft.
Szöveges értékelés:

16397
Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

15038
Alienline Kft.
Szöveges értékelés:

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

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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Exicom Informatika Kereskedőház Kft., 1052 Budapest, Városház 16. félemelet 2.

24907468241

Összesített nettó ajánlati ár: 40 800,-Ft Indokolás: A legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot nyújtotta be.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft., 8000 Székesfehérvár, Mártírok Útja 3. B ép.

14464401207

Összesített nettó ajánlati ár: 41 028,-Ft Indokolás: Az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
feltételeknek, tekintettel arra, hogy nem nyújtotta be az Ajánlatkérő által a Kbt. 72. § alapján előírt árindokolást.

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

Rész száma, elnevezése:

9 - Ipari notebook: Panasonic Toughbook CF-54

A szerződés száma:

8.

EKR000233242018

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Exicom Informatika Kereskedőház Kft., 1052 Budapest, Városház 16. félemelet 2.

24907468241

Összesített nettó ajánlati ár: 689 900,-Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

20379
Exicom Informatika Kereskedőház Kft.
Szöveges értékelés:

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

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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Exicom Informatika Kereskedőház Kft., 1052 Budapest, Városház 16. félemelet 2.

24907468241

Összesített nettó ajánlati ár: 689 900,-Ft Indokolás: A legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot nyújtotta be.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

EKR000233242018

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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

Rész száma, elnevezése:
A szerződés száma:

10 - Projektor és interaktív tábla
9.
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

5

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság, 3518 Miskolc, Erenyő Utca 1.

24962106205

Összesített nettó ajánlati ár: 586 811,-Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

Exicom Informatika Kereskedőház Kft., 1052 Budapest, Városház 16. félemelet 2.

24907468241

Összesített nettó ajánlati ár: 579 600,-Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

18919
Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

20384
Exicom Informatika Kereskedőház Kft.
Szöveges értékelés:

EKR000233242018

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

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

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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Exicom Informatika Kereskedőház Kft., 1052 Budapest, Városház 16. félemelet 2.

24907468241

Összesített nettó ajánlati ár: 579 600,-Ft Indokolás: A legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot nyújtotta be.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

PANOR Informatika Zártkörűen működő Részvénytársaság, 1146 Budapest, Hungária Körút 166

25119071242

Összesített nettó ajánlati ár: 570 612,-Ft Indokolás: Az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
feltételeknek, tekintettel arra, hogy nem nyújtotta be az előírt nyilatkozatot arról, hogy rendelkezik az általa megajánlott
termékek magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges dokumentumokkal, engedélyekkel.

Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság, 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.

13978774241

Összesített nettó ajánlati ár: 489 000,-Ft Indokolás: Az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt.-ben
meghatározott feltételeknek, tekintettel arra, hogy nem nyújtotta be az Ajánlatkérő által a Kbt. 72. § alapján előírt árindokolást.

Stiefel Eurocart Kft., 2100 Gödöllő, Búzavirág Utca 26

10730904213

Összesített nettó ajánlati ár: 295 290,-Ft Indokolás: Az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban és a Kbt.-ben
meghatározott feltételeknek, tekintettel arra, hogy nem nyújtotta be az Ajánlatkérő által a Kbt. 72. § alapján előírt árindokolást.

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

Rész száma, elnevezése:

11 - Feleltető és szavazórendszer és további eszközök

A szerződés száma:

10.

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

EKR000233242018

Igen

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

5

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság, 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.

13978774241

Összesített nettó ajánlati ár: 9 032 000,-Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

Exicom Informatika Kereskedőház Kft., 1052 Budapest, Városház 16. félemelet 2.

24907468241

Összesített nettó ajánlati ár: 13 139 500,-Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság, 3518 Miskolc, Erenyő Utca 1.

24962106205

Összesített nettó ajánlati ár: 9 446 719,-Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

Stiefel Eurocart Kft., 2100 Gödöllő, Búzavirág Utca 26

10730904213

Összesített nettó ajánlati ár: 12 254 284,-Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

16404
Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

20385
Exicom Informatika Kereskedőház Kft.
Szöveges értékelés:

18921
Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

15920
Stiefel Eurocart Kft.
Szöveges értékelés:

EKR000233242018

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

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

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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság, 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.

13978774241

Összesített nettó ajánlati ár: 9 032 000,- Ft Indokolás: A legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot nyújtotta be.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

PANOR Informatika Zártkörűen működő Részvénytársaság, 1146 Budapest, Hungária Körút 166

25119071242

Összesített nettó ajánlati ár: 9 705 381,- Ft Indokolás: Az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott feltételeknek, tekintettel arra, hogy nem nyújtotta be az előírt nyilatkozatot arról, hogy rendelkezik az általa
megajánlott termékek magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges dokumentumokkal, engedélyekkel.

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

Rész száma, elnevezése:

12 - Projektorok

A szerződés száma:

11.

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

EKR000233242018

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság, 3518 Miskolc, Erenyő Utca 1.

24962106205

Összesített nettó ajánlati ár: 776 445,-Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság, 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.

13978774241

Összesített nettó ajánlati ár: 960 000,-Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

FlexiLAN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1095 Budapest, Ipar Utca 15 23963740243
-21.
Összesített nettó ajánlati ár: 784 950,-Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft., 8000 Székesfehérvár, Mártírok Útja 3. B ép.

14464401207

Összesített nettó ajánlati ár: 863 210,-Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

Exicom Informatika Kereskedőház Kft., 1052 Budapest, Városház 16. félemelet 2.

24907468241

Összesített nettó ajánlati ár: 830 000,-Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

Visual Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 3000 Hatvan, Rákóczi Út 99.

25319721210

Összesített nettó ajánlati ár: 1 140 000,-Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

15312
Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

14908
Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

16240
FlexiLAN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

14951
Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.
Szöveges értékelés:
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

14988
Exicom Informatika Kereskedőház Kft.
Szöveges értékelés:

15429
Visual Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

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

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.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság, 3518 Miskolc, Erenyő Utca 1.

24962106205

Összesített nettó ajánlati ár: 776 445,-Ft Indokolás: A legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot nyújtotta be.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Proforcom Korlátolt Felelősségű Társaság, 1194 Budapest, Varjú Kálmán Utca 45

14948794243

Összesített nettó ajánlati ár: 776 445,-Ft Indokolás: Az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
feltételeknek, tekintettel arra, hogy nem nyújtotta be a Kbt. 66. § (6) bekezdése, Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatokat,
továbbá nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik az általa megajánlott termékek magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges
dokumentumokkal, engedélyekkel, valamint nem töltötte ki a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozatot.

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

Rész száma, elnevezése:

13 - Hordozható projektorok és további eszközök

A szerződés száma:

12.

Az eljárás eredményes volt:

EKR000233242018

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

5

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság, 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.

13978774241

Összesített nettó ajánlati ár: 1 296 200,-Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

Exicom Informatika Kereskedőház Kft., 1052 Budapest, Városház 16. félemelet 2.

24907468241

Összesített nettó ajánlati ár: 1 319 260,-Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

Visual Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 3000 Hatvan, Rákóczi Út 99.

25319721210

Összesített nettó ajánlati ár: 1 492 000,-Ft Indokolás: Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumok, továbbá a Kbt. és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Az ajánlattevő nem áll az előírt kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

16405
Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

20386
Exicom Informatika Kereskedőház Kft.
Szöveges értékelés:

15431
Visual Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Szöveges értékelés:

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

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.2.6) A nyertes ajánlattevő

EKR000233242018

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság, 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.

13978774241

Összesített nettó ajánlati ár: 1 296 200,-Ft Indokolás: A legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot nyújtotta be.
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

PANOR Informatika Zártkörűen működő Részvénytársaság, 1146 Budapest, Hungária Körút 166

25119071242

Összesített nettó ajánlati ár: 925 040,-Ft Indokolás: Az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
feltételeknek, tekintettel arra, hogy nem nyújtotta be az előírt nyilatkozatot arról, hogy rendelkezik az általa megajánlott
termékek magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges dokumentumokkal, engedélyekkel, továbbá a 13. ajánlati rész
tekintetében általa megajánlott termékek nem felelnek meg a műszaki leírásban előírt paramétereknek.

Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság, 3518 Miskolc, Erenyő Utca 1.

24962106205

Összesített nettó ajánlati ár: 1 195 165,-Ft Indokolás: Az ajánlat nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban
meghatározott feltételeknek, tekintettel arra, hogy nem nyújtotta be Ajánlatkérő felhívására az eljárásban előírt alkalmasság
igazolásait, azaz nem igazolta megfelelően az alkalmassági követelményeknek való megfelelését, így ajánlata a Kbt. 73. § (1)
bekezdés d) pontja alapján érvénytelen.

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2018.10.03

Lejárata:

2018.10.12

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
Ajánlatkérő az eljárás 13. ajánlati része tekintetében módosította az összegezést.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2018.09.12
2018.09.12

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
Az eljárás 13. ajánlati részében a szerződéskötés előkészítésének körében, a nyertes ajánlattevő ajánlatában számítási hibát fedezett
fel az Ajánlatkérő, amelynek alapján az ajánlati rész tekintetében visszatérve a bírálati szakaszba, elvégezte a számítási hiba javítását,
majd pedig a rangsorban első helyezett Szinva Net Informatikai Zrt-t felkérte a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások
benyújtására, amelyet az ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem teljesített. A rangsorban következő ajánlattevő (a számítási
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hiba javítás előtt nyertesnek nyilvánított Delta Systems Kft.) részéről az alkalmassági igazolások már korábban benyújtásra kerültek,
ezért az Ajánlatkérő ezt az ajánlattevőt nyilvánította nyertesnek a 13. ajánlati részben.
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

2018.10.02
2018.10.02

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2018.09.12 15:14:41

szaboati

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2018.10.02 15:20:34

szaboati

Összesen: 2 sor (1 / 1)
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