
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: Felsővezetői mobileszközök 2019 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

 

 

Tárgya: „FELSŐVEZETŐI MOBILESZKÖZÖK 2019” 

 

Műszaki leírás:  

 

Menny. 

Referencia 

termék 

cikkszám 

Referencia termék Jótállás Specifikáció 

12 mt9h2gh/a 

Apple iPhone XS 

(256GB, 

Asztroszürke) 

24 hó 

Beviteli mód: Érintőképernyő  

Szín: Asztroszürke 

Operációs rendszer: iOS  

Képernyő méret: 5,8  

Memória (háttértár): 256 GB 

Memória (RAM): 4 GB 

Super Retina HD-kijelző 

5,8 hüvelykes képátlójú, teljes előlapot kitöltő Multi-Touch OLED-

kijelző 

2436x1125képpontos felbontás, 458 ppi képpontsűrűség 

1 000 000:1 kontrasztarány (tipikus) 

True Tone kijelző 

Széles színtartományú kijelző (P3) 

3D Touch 

625 cd/m2 maximális fényerő (tipikus) 

Széles látószöget biztosító, kettős tartományú képpontok 

Ujjlenyomatok ellen védő, zsírtaszító bevonat 

 

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

tartalmazza. 

 

Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát képező eszközöket meglévő rendszerei bővítése céljából szerzi be, ezért a műszaki 

specifikációban leírt eszközöktől és elemektől eltérni csak abban az esetben lehet, ha a termék gyártója (Cisco) a teljeskörű 

funkcionális azonosságot írásban igazolja. Ajánlattevőnek az ajánlati ár részletezése táblázatban meg kell adnia, hogy a 2. számú 

mellékletben részletezett specifikációjú termékeket milyen tételek szállításával kívánja teljesíteni. Amennyiben a referenciaterméktől 

eltérőekkel, úgy a helyettesítő termékeket a 2. számú mellékletnek megfelelő részletezettséggel fel kell tüntetni az egyes 

komponenseket is, beleértve az árral nem rendelkező, bennefoglalt elemeket is. 

 



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: 1 2017/S 160-329954 

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: [ 3 ] 

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. 

 

Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) neve, címe (székhelye, lakóhelye):  

Csőkesor Kft. 

(Székhely: 1082 Budapest, Corvin sétány 1/D.) 

 

Nádor Rendszerház Kft. 

(Székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.) 

 

Ajánlati összár (nettó Ft) 3.947.520,-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. 
 

Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) neve, címe (székhelye, lakóhelye):  

Bravophone Kft.  

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

  

Ajánlati összár (nettó Ft) 4.536.000,-Ft 

 

Indoklás: 

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

tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

3)  

közös ajánlattevők. 
 

 

Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) neve, címe (székhelye, lakóhelye):  

T-Systems Magyarország Kft. 

(Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.) 

 

Ajánlati összár (nettó Ft) 4.108.512,-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. 

 

Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) neve, címe (székhelye, lakóhelye):  

Csőkesor Kft. 

(Székhely: 1082 Budapest, Corvin sétány 1/D.) 

 

Nádor Rendszerház Kft. 

(Székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.) 

 

Ajánlati összár (nettó Ft) 3.947.520,-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) igénybe vétele 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., 

Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) neve, címe (székhelye, lakóhelye):  

T-Systems Magyarország Kft. 

(Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.) 

 

Ajánlati összár (nettó Ft) 4.108.512,-Ft 

 

Indoklás: 

 

Ajánlatkérő megállapította, hogy az eljárásban a T-Systems Magyarország Kft. ajánlattevő által benyújtott ajánlat az alábbi 

indokokra tekintettel érvénytelen. 

 

Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás 11. pontjában meghatározta, hogy „Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 

71. § szerint biztosítja, azzal, hogy a be nem nyújtott „Ajánlati ár részletezése” táblázat nem pótolható.” 

 



Az ajánlat nem tartalmazott a Felolvasólapon kívül más dokumentumot, ezért olyan hiányban szenved, mely nem pótolható. 

 

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: (2019.02.23) / Lejárata: (2019.03.04) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2019.02.22) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2019.02.22) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

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 2018. november 9. napján küldte meg az ajánlattevőknek. 

______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

 

Ellenjegyzem: 
dr. Torma Judit FAKSZ lajstomszám: 00479 

 

Az ellenjegyzés a közbeszerzési dokumentum valamennyi oldalára kiterjed. 

 


