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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

Fax:+36 303994765Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU110NUTS-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

„Informatikai keretszerződés - 2018/2"Közbeszerzés 
tárgya:

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Ajánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000640602018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz
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Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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79157614

Budapest HU110 1185

Igló Utca 33-35.

Kárpáti Zoltán

Zoltan.Karpati@hungarocontrol.hu +36 12934224

Szterényi Ügyvédi Iroda EKRSZ_
39651347

Budapest 1011

Fő Utca 14-18.

Magyar Szabolcs

magyar.szabolcs@szilioffice.hu
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A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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:

2018.09.20

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

A Műszaki leírásában specifikált informatikai eszközök leszállítása maximum 7.800.000 Ft + ÁFA, azaz hétmillió-nyolcszázezer Forint 
plusz ÁFA Keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem köteles. A Keretösszegből ajánlatkérő legkevesebb 
6.300.000,- Ft+ÁFA, azaz hatmillió-háromszázezer Forint + ÁFA összeget a „Beszerzendő alkatrészek listája” táblázatban szereplő 
Termékekre, míg a fennmaradó legfeljebb 1.500.000,-Ft+ÁFA, azaz egymillió-ötszázezer Forint + ÁFA összeget a táblázatban nem 
szereplő, időközben felmerült egyéb Kiegészítő termékekre (informatikai eszközökre) jogosult felhasználni. A részletes műszaki 
feltételeket a dokumentáció részeként kiadott excel táblázat, mint műszaki leírás tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

„Informatikai keretszerződés - 2018/2"

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. Harmadik rész XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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Az ellenszolgáltatás összege: A „Beszerzendő alkatrészek listája” táblázatban szereplő tételek képzett ajánlati ára (nettó Ft): 
8.883.295,- Ft Ajánlata érvényes, maradéktalanul megfelel az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételeknek, 
valamint a Kbt. vonatkozó előírásainak. Ajánlattevő nyújtotta az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ár-érték arányt megjelenítő 
szempont szerinti ajánlatot, tekintettel arra, hogy az ajánlatok elbírálása során, az értékelési részszempontonként megállapított 

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

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

A „legjobb ár-érték arány” szempontja szerinti kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, 
amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: a) az 1. és 2. részszempontok esetén fordított arányosítás 
módszerével, b) a 3. részszempont esetén pontkiosztás és egyenes arányosítás alkalmazásával.

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:

101

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

44710

Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerinti ajánlatot az ETIAM Kft. 
ajánlattevő adta.

Szöveges értékelés:

1000ETIAM 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. Ajánlata értékelési szempont szerinti tartalmi eleme: 1) A „Beszerzendő 
alkatrészek listája” táblázatban szereplő tételek képzett ajánlati ára (nettó Ft): 8.883.295,- Ft 2) A nettó 200 000 Ft-ot el nem érő
rendelések kiszállítási díja (nettó Ft): 0,- Ft 3) Ügyfélszolgálat elérhetőségi ideje: 7.00 órától 21.00 óráig Lásd továbbá a VI.1.10) 
További információk pontot.

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

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

9A 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: Igen
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I. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás 26. Egyéb információk 22. alpontjában előírta, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében 
foglalt, a bírálat és értékelés speciális sorrendjét, amely eredményeként az alábbi ajánlattevők az értékelést követően – helyezésükből 

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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.11.10Lejárata:2018.10.31Kezdete:

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:

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

NemV.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:

pont- és súlyszámok alapján a legtöbb értékelési pontszámot kapta, 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.

2018.10.31

2018.10.31
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2018.10.31 18:42:43 magyar.szabolcs

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

következően - nem kerültek a bírálatba bevonásra: 1. Nádor Rendszerház Irodaautomatizálási Kft. Székhely: 1152 Budapest Telek Utca
7-9. Adószám: 10507326-2-42 Súlyszámmal szorzott értékelési pontszáma: 722,42 2. Infopolis Kft. Székhely: 4225 Debrecen, 
Szivárvány utca 18. Adószám: 22648633-2-09 Súlyszámmal szorzott értékelési pontszáma: 923,14 3. R+R Periféria Kft. Székhely: 1106
Budapest Fehér Út 10. 12. ép. Adószám: 12221402-2-42 Súlyszámmal szorzott értékelési pontszáma: 891,46 4. Szinva Net 
Informatikai Zrt. Székhely: 3518 Miskolc Erenyő Utca 1. Adószám: 24962106-2-05 Súlyszámmal szorzott értékelési pontszáma: 965,96 
5. PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 1103 Budapest Kőér Utca 2/a Adószám: 12937303-2-42 
Súlyszámmal szorzott értékelési pontszáma: 910,96 6. WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Székhely: 1117 Budapest 
Budafoki Út 97. Adószám: 12048898-2-43 Súlyszámmal szorzott értékelési pontszáma: 824,32 7. Alienline Kft. Székhely: 6722 Szeged 
Tisza Lajos Körút 47. Adószám: 13470458-2-06 Súlyszámmal szorzott értékelési pontszáma: 980.08 8. Korion Line Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. Székhely: 1173 Budapest Vadkacsa Utca 14/c. Adószám: 12219511-2-42 Súlyszámmal szorzott értékelési pontszáma: 
972,16




