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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:

2019.05.20

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 24.000.000 Ft + ÁFA, azaz huszonnégymillió Forint plusz
ÁFA Keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg minimum 60 %-a, azaz Hatvan százaléka kimerítésére köteles. A Keretösszegből 
ajánlatkérő legkevesebb 19.200.000- Ft+ÁFA, azaz Tizenkilencmillió- kettőszázezer Forint + ÁFA összeget a „Beszerzendő alkatrészek
listája” táblázatban szereplő Termékekre, míg a fennmaradó legfeljebb 4.800.000,-Ft+ÁFA, azaz Négymillió-nyolcszázezer Forint + 
ÁFA összeget a táblázatban nem szereplő, időközben felmerült egyéb Kiegészítő termékekre (informatikai eszközökre) jogosult 
felhasználni. Műszaki leírás: 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 tárgyának 
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 lehetősége 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

Informatikai anyagok és kisértékű eszközök - 2019

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kbt. Harmadik rész XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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Ajánlatkérő számára a második legkedvezőbb ár-érték arányt megjelenítő szempont szerinti ajánlatot az R+R Szöveges értékelés:

939.08R+R Periféria Kft.

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): 64.682.443,-Ft 2) A nettó 200 000 Ft-ot el nem 
érő rendelések kiszállítási díja (nettó Ft): 1.500,- Ft 3) Ügyfélszolgálat elérhetőségi ideje: 8-18 óra Lásd továbbá a VI.1.10) 
További információk pontot.

12221402242R+R Periféria Kft., 1106 Budapest, Fehér Út 10. 12. ép.

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): 62.222.350,-Ft 2) A nettó 200 000 Ft-ot el nem 
érő rendelések kiszállítási díja (nettó Ft): 0,- Ft 3) Ügyfélszolgálat elérhetőségi ideje: 7-21 óra 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

10A 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:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

--

Igen
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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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

12221402242R+R Periféria Kft., 1106 Budapest, Fehér Út 10. 12. ép.

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:

Az ellenszolgáltatás összege: A „Beszerzendő alkatrészek listája” táblázatban szereplő tételek képzett ajánlati ára (nettó Ft): 
62.222.350,-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 
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.

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

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)

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:

Periféria Kft. ajánlattevő adta.
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I. Ajánlatkérő az ajánlati felhívás V.2) További információk 16. 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 
következően - nem kerültek a bírálatba bevonásra: 1. Alienline Kft. Székhely: 6722 Szeged Tisza Lajos Körút 47. Adószám: 13470458-2
-06 Helyezési száma az értékelés alapján: 3. 2. Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 7451 Kaposvár Kankalin 
Utca 13. Adószám: 24179089-2-14 Helyezési száma az értékelés alapján: 8. 3. Freedom-Tech Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. Székhely: 2724 Újlengyel Petőfi Sándor Utca 48. Adószám: 23444054-2-13 Helyezési száma az értékelés alapján: 5. 4. IMG 
Solution Kft. Székhely: 1023 Budapest Lajos Utca 26. Adószám: 14894262-2-41 Helyezési száma az értékelés alapján: 4. 5. Infopolis 
Kft. Székhely: 4225 Debrecen Szivárvány Utca 18. Adószám: 22648633-2-09 Helyezési száma az értékelés alapján: 6. 6. Macrotel 
Telefontechnikai Kft. Székhely: 8200 Veszprém Gerenda Utca 4. Adószám: 12941911-2-19 Helyezési száma az értékelés alapján: 10 7. 
PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 1103 Budapest Kőér Utca 2/a Adószám: 12937303-2-42 
Helyezési száma az értékelés alapján: 9. 8. Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 1103 Budapest X. kerület Gyömrői Út 86. 
Adószám: 10900750-2-42 Helyezési száma az értékelés alapján: 7.

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:

2019.08.05Lejárata:2019.07.27Kezdete:

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:

2019.07.26

2019.07.26




