
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: HungaroControl Zrt. 

Postai cím: Igló u. 33-35. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1185 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 12 db iOS Táblagép beszerzése 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

 

 

Tárgya: 12 DB IOS TÁBLAGÉP BESZERZÉSE 

 

Menny. 

Referencia 

termék 

cikkszám 

Referencia termék Jótállás Specifikáció 

12 

MR722HC/A // 

KEF: 

KM02SZGRK17 

iPad 128 GB Wi-Fi 

+ Cellular 

Asztroszürke 

12 hó 

iOS 12 

A10 processzor 

Touch ID 

A Főgombba épített ujjlenyomat-azonosító érzékelő 

9,7'' IPS érintőkijelző 2048 × 1536 képpontos felbontással 

802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 

LTE 

Bluetooth 4.2 

8 Mpixel főkamera és 1.2 Mpixel segédkamera 

Lightning csatlakozó 

nano-SIM 

2 GB RAM 

128 GB háttértár 

32 Wh akkumulátor 

1 év gyártói garancia 

 

 

A részletes műszaki dokumentációt az ajánlati dokumentáció mellékletét képező „Ajánlati ár részletezése” Excel táblázat 

tartalmazza.  

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Második rész 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 105.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti verseny újranyitásával induló 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 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 022-037059 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [ 1 ] Rész száma: 2 [ 1 ] Elnevezés: 

Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

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): 

1) 

 

közös ajánlattevők. 

 

99999 Informatika Kft. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.) 

PANNONCOM-KÁBEL Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 111-113.) 

Securicum Informatika Kft.(Székhely: 1118 Budapest, Ménesi út 24.) 

 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 1 799 880, -Ft 



 

Indoklás: 

A közös ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

2) 

 

közös ajánlattevők. 

 

Flaxcom Holding Zrt. (Székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 53.) 

Szintézis Informatika Zrt. (Székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2.) 

EuroOne Számítástechnikai Zrt. (Székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.) 

Rufusz Computer Informatikai Zrt. (Székhely: 2030 Érd, Retyezáti u. 46.) 
 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 1 589 760, -Ft 

 

Indoklás: 

A közös ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

  

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 

    

  

  

Az ajánlattevő neve: 
 

Az ajánlattevő neve: - Az ajánlattevő neve: - 

 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok súlyszámai 

is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 

 

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

   

    

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

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:2  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

közös ajánlattevők. 

 

Flaxcom Holding Zrt. (Székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 53.) 

Szintézis Informatika Zrt. (Székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2.) 

EuroOne Számítástechnikai Zrt. (Székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.) 

Rufusz Computer Informatikai Zrt. (Székhely: 2030 Érd, Retyezáti u. 46.) 
 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 1 589 760, -Ft 

 

Indoklás: 

A közös ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 



tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  

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

kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybevétele 2  igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: - 

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 2 

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

 

1. 

Nádor Rendszerház Kft. (Székhely: 1152 Budapest, Telek u. 7-9.) 

ASH Szoftverház Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.) 

Exicom Informatika Kft. (Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 16. félemelet 2.) 

Etiam Kft. (Székhely: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7.) 
 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 1 626 144, -Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő megállapította, hogy az eljárásban a Nádor Rendszerház Kft., ASH Szoftverház Kft., Exicom Informatika Kft. és Etiam 

Kft. közös ajánlattevők által benyújtott ajánlat az érvénytelen, mivel nem felel meg az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció 

követelményeinek (Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont), mivel a megajánlott táblagép nem LTE képes. 

 

2. 

PC Trade Kft. (Székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A.) 

Delta Informatika Kft. (Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.) 

IMG Solution Kft. (Székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 26.) 

Serco Solutions Kft. (Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 314.) 

SimpleSoft Kft. (Székhely: 3530 Miskolc, Széchényi utca 70. II. em. 205.) 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 1 671 300, -Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő megállapította, hogy az eljárásban a PC Trade Kft., Delta Informatika Kft., IMG Solution Kft., Serco Solutions Kft. és a 

SimpleSoft Kft. ajánlattevők által benyújtott ajánlat az érvénytelen, mivel nem felel meg az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció 

követelményeinek (Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont), mivel a megajánlott táblagép memória kapaciátsa 32 Gbyte (az elvárt 128 Gbyte 

igénnyel szemben). 

 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 



Kezdete: (2019/05/14) / Lejárata: (2019/05/23) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2019/05/13) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2019/05/13) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:  

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 Az ajánlattételi felhívást ajánlatkérő 2019. április 9. napján küldte meg az ajánlattevőknek. 

______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

 

Ellenjegyzem: 
dr. Torma Judit FAKSZ lajstromszám: 00479 

 
Az ellenjegyzés a közbeszerzési dokumentum valamennyi oldalára kiterjed. 

 


