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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

Fax:+36 303994765Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.hungarocontrol.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax: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

„Ipari monitorok beszerzése”Közbeszerzés 
tárgya:

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Ajánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000985802018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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Igló Utca 33-35.

Kárpáti Zoltán
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Szterényi Ügyvédi Iroda EKRSZ_
39651347

Budapest HU110 1011

Fő Utca 14-18.

Magyar Szabolcs

magyar.szabolcs@szilioffice.hu
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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:

2018.11.29

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

2 db NEC UN551S monitor (referencia termék cikkszáma: 60004055) 1 db NEC SP-RM1 monitor hangszórópár (referencia termék 
cikkszáma: 100012663) 9 db NEC X464UNS-2 monitor (referencia termék cikkszáma: 60004172) 2 db NEC KT-RC2 
háttérfény-érzékelő (referencia termék cikkszáma: 100013487) A részletes műszaki feltételeket a dokumentáció részeként kiadott 
excel táblázat, mint műszaki leírás tartalmazza. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott 
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges 
hivatkozás a közbeszerzés tárgya egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, figyelemmel a közbeszerzési eljárásokban 
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra, továbbá a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést 
minden esetben érteni kell! A hivatkozott szabvány, műszaki engedély, előírás, ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű
” kifejezést szintén minden esetben érteni kell. A beárazandó költségvetésben/mennyiség-kimutatásban az ajánlatkérő által nevesített 
gyártmányok, berendezések, stb. helyett az ajánlattevőknek lehetőségük van mind műszaki paramétereiben, mind minőségben velük 
egyenértékű más gyártmányokat, berendezéseket, stb. megajánlani. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolnia. (ld. még a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-t)

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

„Ipari monitorok beszerzése”

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.hungarocontrol.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. Harmadik rész XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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Ajánlattevő adta ajánlatkérő számára a legalacsonyabb ár szempont szerinti legkedvezőbb ajánlatot.Szöveges értékelés:

AVM KONFERENCIATECHNIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság

Ajánlattevő adta ajánlatkérő számára a legalacsonyabb ár szempont szerinti második legkedvezőbb ajánlatot.Szöveges értékelés:

AVmax Rendszertechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlatuk értékelési szempont szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár (nettó HUF): 
7.836.310,- Ft

11961002241AVM KONFERENCIATECHNIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1044
Budapest, Ipari Park utca 8.

Az ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlatuk értékelési szempont szerinti tartalmi eleme: Ajánlati ár (nettó HUF): 
12.177.500,- Ft

24127848203AVmax Rendszertechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 6500 Baja, 
Szent Antal Utca 26

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

--

Igen
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Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.01.24Lejárata:2019.01.14Kezdete:

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:

Az ajánlat a Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti vizsgálat alapján érvénytelen* a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint, tekintettel 
arra, hogy egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek: * Ajánlattevő a felvilágosítás adás keretében nem tisztázta az alábbi – formainak 
nem minősülő –kérdéseket: - Felvilágosítás adás keretében kérem, tisztázzák hogy a megajánlott termék miként képes megfelelni
az ajánlatkérői előírásoknak (egyenértékűség igazolás). * Ajánlattevő nem teljesítette – a formainak nem minősülő – hiánypótlási 
kötelezettségét: - Hiánypótlás keretében nem nyújtották be az 1., 3., 4. és 5. számú mellékleteket cégszerűen aláírva. Tekintettel
a Kbt. 71. § (6) bekezdésére, az egyszer már megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók.

24909707206ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság, 6723 Szeged, Szakolcai Utca 7

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:

Az ellenszolgáltatás összege: Ajánlati ár (nettó HUF): 7.836.310,- Ft Ajánlata érvényes, maradéktalanul megfelel az ajánlati 
felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételeknek, valamint a Kbt. vonatkozó előírásainak. Ajánlattevő nyújtotta az 
ajánlatkérő számára a legalacsonyabb ár szempont szerinti legkedvezőbb ajánlatot, valamint a kizáró okok és alkalmassági 
követelmények szerinti kritériumok tekintetében a Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási 
kötelezettségének eleget tett, így ajánlata érvényes és alkalmas a szerződés teljesítésére.

11961002241AVM KONFERENCIATECHNIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1044 
Budapest, Ipari Park utca 8.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlatkérő az ajánlatokat a „legalacsonyabb ár” szempontja szerint értékelte a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint.

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:
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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: 2019.01.14

2019.01.14




