
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: „Kliensoldali eszközök - 2019” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

 

 

Tárgya: „Kliensoldali eszközök - 2019” 

 

Műszaki leírás:  

 

1. rész 

 

Menny. 

Referencia 

termék 

cikkszám 

Referencia termék Specifikáció 

25 

SZGRK-

NSZG_H-

170322, 

SZGRK-

NSZGCPU2_H-

170322, 

SZGRK-

NSZGRAM2_H-

170322, 

SZGRK-

NSZGRAM2_H-

170322, 

SZGRK-

NSZGRAM2_H-

170322, 

SZGRK-

NSZGRAM2_H-

170322, 

SZGRK-

NSZGHDD1_H-

170322, 

SZGRK-

NSZGPS1_H-

170322, 

SZGRK-

NSZGETH1_H-

170322, 

SZGRK-

Lenovo TS P510 

konfiguráció az 

alábbi gyári 

opciókkal: 

Intel Xeon E5-1630 

CPU 

32GB DDR4 2666 

ECC RDIMM 

512GB Solid State 

Drive SATA3 Opal 

NVIDIA Quadro 

P620 2GB (4xMini 

DP) 

Lézer szenzotos 

egér (USB, 

vezetékes) 

Slim liakakítású 

magyar billentyűzet 

(USB, vezetékes) 

Windows 10 Pro 64 

(magyar) 

3 év helyszíni 

garancia 

Intel Xeon E5-1630 CPU 

Intel C422 chipset 

1TB 7200rpm HDD 

4*8GB DDR4 ECC RDIMM 

Dedikált VGA min 4 db párhuzamosan használható DP 

kimenettel(miniDP-ről átalakítva is elfogadott) 

Integrated HD audio 

Integrated Gigabit Ethernet 

Flex bay adapter 

Hátlapi 2 db USB 2.0 + 4 db USB 3.0 

Hátlapi RJ-45 csatlakozó 

Hátlapi 2 db PS/2 csatlakozó 

Hátlapi 1-1 db Line-in, Line-out, Microphone-in audio ki-

bemenet 

Előlapi 4 db USB 3.0 

Előlapi mikrofon és fejhallgató csatlakozó 

3 gombos, görgős, lézer egér (USB, vezetékes) 

Rövid billentyűutas billentyűzet (slim, USB, vezetékes) 

TPM 2.0 

Méret 460 x 165 x 440 (mm) 
900W táp 92%-os hatékonysággal 

RoHS és Energy Star 6.1 minősítés 

Windows 10 Professional 64 bit magyar operációs rendszer 

Automatizált driver-frissítési lehetőség, gyártói SCCM támogatás 

Lehetőség akár 395W fogyasztású VGA, és 4 db 3,5"-es HDD 

beszerelésére plusz alkatrész/kábel vásárlása nélkül 

3 év helyszíni, gyártói garancia 



NSZGGAR3_H-

170322, 

SZGRK-

WIN10_H-

170322 

 
3. rész 

 

Menny. 

Referencia 

termék 

cikkszám 

Referencia termék Specifikáció 

180 

SZGRK-

NBU_H-170322, 

SZGRK-

NBUCPU3_H-

170322, 

SZGRK-

NBUSSD3_H-

170322, 

SZGRK-

NBURAM2_H-

170322, 

SZGRK-

NBURAM2_H-

170322, 

SZGRK-

NBUSCR2_H-

170322, 

SZGRK-

NBUGAR3_H-

170322, 

SZGRK-

WIN10_H-

170322 

Lenovo ThinkPad 

X390 

Windows 10 Pro operációs rendszer 

Intel Core i7-8565U Processor (8MB Cache, up to 4.60GHz) 

512 Gbyte SSD 

16 Gbyte RAM 

TPM 2.0 

Intel Wi-Fi 2x2 802.11ac + Bluetooth 5.0 

13.3” FHD (1920 x 1080) IPS anti-glare kijelző 300 nit 

kamera mikrofonnal, windows hello arcfelismerő 

kompatibilitással 

sztereo hangszóró 

Minimum 1 fejhallgató jack csatlakozó, 2 USB 3.1, 2 db USB-C 

amiből az egyik Thunderbolt 3, 1 db HDMI csatlakozó 

Magyar háttérvilágításos billentyűzet 

Ujjlenyomat olvasó 

Kártyaolvasó 

Natív Gigabit Ethernet 

Slim kialakítású billentyűzet, 3 gombos görgős egér 

Min. 3 cellás akkumulátor 48Wh. Rapid Charge funkcióval 

65W AC adapter 

3 év gyártói helyszíni garancia 

Méret max 315 mm x 220 mm x 17 mm 

Súly max 1.3 kg 

180 

SZGRK-

NBUDOKK_H-

170322 

ThinkPad USB-C 

Dock Gen 2 

Kompatibilitás a fenti munkaállomással 

Win10 pro kompatibilitás 

3.5mm 4 pólusú jack csatlakozó 

3 db USB 3.1, 2 db USB 2.0, 1 db gigabit ethernet port 

Minimum 3 párhuzamosan használató HDMI/DP digitális video 

kimenet 

3 év helyszíni garancia 

 

4. rész 

 

Menny. 

Referencia 

termék 

cikkszám 

Referencia termék Specifikáció 



70 

KEF: SZGRK-

PC1_H-170322; 

SZGRK-

PC1CPU3_H-

170322; 

SZGRK-

PC1SSD2_H-

170322; 

SZGRK-

PC1SSD2_H-

170322; 

SZGRK-

PC1RAM2_H-

170322; 

SZGRK-

WIN10_H-

170322; 

SZGRK-

PC1GAR3_H-

170322; 

Lenovo 

ThinkCentre M720s 

Intel 8. generációs 

i7 processzor 

8GB DDR4 RAM 

512GB SSD 

win10 pro 32/64 bit 

(OEM) HU 

ThinkCentre 3 év 

helyszíni garancia 

(8*5*NBD) 

Intel core i7 9700 processzor 

Intel B360 chipset 

512 Gbyte NVMe SSD 

8 GB DDR4 RAM@2666 Mhz 

integrált grafika 

integrált HD audio, belső hangszóró 

Intel i219-LM vPro kompatibilis gigabit LAN 

2 db M.2 és 1 db SATA csatlakozó 

Hátlapi 2 db DisplayPort + 1 db HDMI csatlakozó 

Hátlapi 4 db USB csatlakozó 

Hátlapi RJ-45 csatlakozó 

Előlapi 5 db USB 3.1 csatlakozó 

Előlapi mikrofon és fejhallgató csatlakozó 

USB 3 gombos, görgős, lézer egér (USB, vezetékes) 

rövid billentyűutas billentyűzet (USB, vezetékes) 

TPM 2.0 

Cserélhető és mosható porszűrő 

RoHS és Energy Star 7 minősítés 

Windows 10 Professional 64 bit magyar operációs rendszer 

automatizált driver-frissítési lehetőség, gyártói SCCM támogatás 

3 év helyszíni, gyártói garancia 

 

A részletes műszaki dokumentációt az „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: TED 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: [ 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) 

 

Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.) 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 15 845 000 Ft 

 

Indoklás: 

Az 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: 



ajánlattevő: 

 

Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.) 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 15 845 000 Ft 

 

Indoklás: 

Az 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) 

 

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

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

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

Etiam Kft. (6726 Szeged, Vellay Imre utca 39.) 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 17 653 850 Ft 

 

Indoklás:  

 

Ajánlatkérő megállapította, hogy az eljárásban az Exicom Informatika Kereskedőház Kft., Nádor Rendszerház Kft., ASH 

Szoftverház Kft. és Etiam Kft. közös ajánlattevő által benyújtott ajánlat az alábbi indokokra tekintettel érvénytelen: 

 

Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig nem nyújtott be hiánypótlást. 

 

2) 

 

T-Systems Magyarország Zrt. (Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán Körút 36.) 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 17 845 750Ft 

 

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.” 

 
Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig nem nyújtott be hiánypótlást.  

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

 



V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [ 3 ] Rész száma: 2 [ 3 ] 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) 

 

Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.) 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 77 680 000 Ft 

 

Indoklás: 

Az 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: 

ajánlattevők: 

 

Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.) 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 77 680 000 Ft 

 

Indoklás: 

Az 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) 

 

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

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

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

Etiam Kft. (6726 Szeged, Vellay Imre utca 39.) 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 83 644 200 Ft 

 

Indoklás:  

 

Ajánlatkérő megállapította, hogy az eljárásban az Exicom Informatika Kereskedőház Kft., Nádor Rendszerház Kft., ASH 

Szoftverház Kft. és Etiam Kft. közös ajánlattevő által benyújtott ajánlat az alábbi indokokra tekintettel érvénytelen. 

 

Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig nem nyújtott be hiánypótlást. 

 

2) 

 

T-Systems Magyarország Zrt. (Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán Körút 36.) 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 124 361 460 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.” 

 

Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig nem nyújtott be hiánypótlást.  

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

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [ 4 ] Rész száma: 2 [ 4 ] 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) 

 

Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.) 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 16 810 000 Ft 

 

Indoklás: 

Az 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: 

ajánlattevők: 

 

Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.) 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 16 810 000 Ft 

 

Indoklás: 

Az 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) 

 

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

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

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



Etiam Kft. (6726 Szeged, Vellay Imre utca 39.) 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 14 713 300 Ft  

 

Indoklás:  

 

Ajánlatkérő megállapította, hogy az eljárásban az Exicom Informatika Kereskedőház Kft., Nádor Rendszerház Kft., ASH 

Szoftverház Kft. és Etiam Kft. közös ajánlattevő által benyújtott ajánlat az alábbi indokokra tekintettel érvénytelen. 

 

Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig nem nyújtott be hiánypótlást. 

 

2) 

 

T-Systems Magyarország Zrt. (Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán Körút 36.) 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 23 672 670 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.” 

 

Ajánlattevő a hiánypótlási határidő lejártáig nem nyújtott be hiánypótlást.  

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: (2019/12/13) / Lejárata: (2019/12/22) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2019/12/12) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2019/12/12) 

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. november 18. 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. 

 


