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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Ajánlatkérő 
neve:

Mobileszközök beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:
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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:

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

- 285 db mobileszköz (referenciatermék: Nokia 7.1 Dual SIM 32 GB ) 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

Mobileszközök beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.hungarocontrol.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. Harmadik rész XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (nettó HUF): 16 467 300, - Az ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

23817144215Smartsolution Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4600 Kisvárda, Mátyás király Utca
109.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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:

Szöveges értékelés:

Smartsolution Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (nettó HUF): 16 467 300, - Az ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

23817144215Smartsolution Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4600 Kisvárda, Mátyás 
király Utca 109.

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

13A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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I. Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírta, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglalt, a bírálat és értékelés speciális 
sorrendjét, amely eredményeként az alábbi ajánlattevők az értékelést követően - megajánlásaik okán - nem kerültek a bírálatba 
bevonásra: 1. Alienline Kft. (6729 Szeged, Szabadkai út 9. A. ép.), adószám: 13470458-2-06, Ajánlati ár (nettó HUF): 25.650.000, -, 2. 
Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7451 Kaposvár Kankalin Utca 13.), adószám: 24179089-2-14 ,Ajánlati ár (nettó 
HUF): 27.593.700, -, 3. DIGISTAR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7623 Pécs Szabadság Út 48.5.), adószám: 13121848-2-02,Ajánlati 
ár (nettó HUF): 26.790.000, -, 4. ETIAM Kft. (6726 Szeged, Vellay Imre utca 39.), adószám: 24909707-2-06, Ajánlati ár (nettó HUF): 
27.559.500, -, 5. Exicom Informatika Kereskedőház Kft. (1052 Budapest, Városház u. 16. félemelet 2.), adószám: 24907468-2-41,
Ajánlati ár (nettó HUF): 21.813.900, -, 6. Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft. (5000 Szolnok, Szapáry u. 6.), adószám: 
10264450-2-16, Ajánlati ár (nettó HUF): 20.574.150, -, 7. NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Kft. (1152 Budapest, Telek u. 7-9.),
adószám: 10507326-2-42, Ajánlati ár (nettó HUF): 24 498 600, -, 8. NTT-2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1103. Budapest, 
Gyömrői út 86.), adószám: 10230930-2-42, Ajánlati ár (nettó HUF): 20.303.400, -, 9. PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (1103 Budapest Kőér Utca 2/a.), adószám: 12937303-2-42, Ajánlati ár (nettó HUF): 25 288 050, -, 10. PROCOMP 
Számitástechnikai és Elektronikai Kft. (8900 Zalaegerszeg, Bozsoki út 3.), adószám: 10217472-2-20, Ajánlati ár (nettó HUF): 
22.800.000, -, 11. Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1103 Budapest X. kerület Gyömrői Út 86.), adószám: , 10900750-2-42, 
Ajánlati ár (nettó HUF): 22.771.500, -

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:

2020.02.10VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

2020.02.10VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

A Szinva Net Zrt. iratbetekintést kért a nyertes ajánlatba, melynek biztosítása során az ajánlatkérő észlelte, hogy a nyertes 
ajánlattevőt nem hívta fel a Kbt. 69.§ (4) bek. szerinti igazolások benyújtására. Ajánlatkérő visszalépett lezárt bírálati szakaszba, és az 
igazolásokat a nyertes és a második helyezett ajánlattevőtől bekérte. A nyertes ajánlattevő az igazolásokat megfelelően és határidőre 
benyújtotta, a második helyezett az igazolásokat határidőre nem nyújtotta be, ezért az ajánlata érvénytelen a Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) 
pontja alapján. Az összegezést ezért módosítani szükséges.

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:

2020.02.08Lejárata:2020.01.30Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az ajánlattevő a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti igazolásokat felhívásra nem nyújtotta be.

24962106205Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság, Magyarország 3518 Miskolc, 
Erenyő Utca 1.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

2020.01.29

2020.01.29
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.01.29 09:34:56 drtormajudit

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról módosítása
, javítása 2020.02.10 10:04:56 drtormajudit

Összesen: 2 sor (1 / 1)

 




