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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 közzététel2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 2017/S022-037059 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 1405/2017 (KÉ-szám/évszám) 
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, 
illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:2 2018/04/27 (verseny újranyitás napja) 

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 eredménye1 

A szerződés száma: [1] Rész száma:2 [ ] Elnevezés: „Informatikai eszközök beszerzése” A 
keretmegállapodásos eljárás második részében – a verseny újbóli megnyitása eredményeképpen – 
megkötendő egyedi szerződés (adásvétel) 
Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 
Az eredménytelenség indoka: 
o A szerződés megkötését megtagadták 
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi 
eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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 eredménye2 
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): 
*** 
Sysman Informatikai Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 10.) Adószám: 12948901-2-41 és 
Delta Informatika Zrt. (1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.) Adószám: 13978767-2-41 közös ajánlattevők 
Alkalmasság indokolása: ajánlattevő ajánlata megfelelő, tartalmazza a jogszabályokban, a kapcsolódó 
felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi nyilatkozatot, dokumentumot, 
és azok megfelelnek mind a tartalmi, mind a formai előírásoknak, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére 
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alkalmas. 
Ajánlattevő szakmai ajánlata teljes körűen megfelelő, az eljárást megindító felhívással és a közbeszerzési 
dokumentumokkal összhangban van, azzal szemben szakmai kifogás nem merült fel. 
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF, közbeszerzési díj nélkül): 48 736 250,- 
*** 
Invigor Informatika Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 15. d. ép.) Adószám: 14757671-2-43 és 
Duna Elektronika Kft. (1183 Budapest, Gyömrői út 99.) Adószám: 12029145-2-43 és 
Írisz Holding Kft. (1044 Budapest, Óradna u. 5.) Adószám: 24313698-2-41 és 
Italent Services Kft. (2090 Remeteszőlős, Keszeg utca 10.) Adószám: 24082864-2-13 közös ajánlattevők 
Alkalmasság indokolása: ajánlattevő ajánlata megfelelő, tartalmazza a jogszabályokban, a kapcsolódó 
felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi nyilatkozatot, dokumentumot, 
és azok megfelelnek mind a tartalmi, mind a formai előírásoknak, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére 
alkalmas. 
Ajánlattevő szakmai ajánlata teljes körűen megfelelő, az eljárást megindító felhívással és a közbeszerzési 
dokumentumokkal összhangban van, azzal szemben szakmai kifogás nem merült fel. 
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF, közbeszerzési díj nélkül): 40 929 920,- 
*** 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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 
részszempontjai 
(adott esetben 
alszempontjai is) 

A 
részszempontok 
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: 
Invigor Informatika Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 15. d. ép.) Adószám: 14757671-2-43 és 
Duna Elektronika Kft. (1183 Budapest, Gyömrői út 99.) Adószám: 12029145-2-43 és 
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Írisz Holding Kft. (1044 Budapest, Óradna u. 5.) Adószám: 24313698-2-41 és 
Italent Services Kft. (2090 Remeteszőlős, Keszeg utca 10.) Adószám: 24082864-2-13 közös ajánlattevők 
Az ellenszolgáltatás összege:  
Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF, közbeszerzési díj nélkül): 40 929 920,- 
Ajánlata kiválasztásának indokai: ajánlattevő ajánlata megfelelő, tartalmazza a jogszabályokban, a 
kapcsolódó felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott valamennyi nyilatkozatot, 
dokumentumot, és azok megfelelnek mind a tartalmi, mind a formai előírásoknak, az ajánlattevő a szerződés 
teljesítésére alkalmas. 
Ajánlattevő szakmai ajánlata teljes körűen megfelelő, az eljárást megindító felhívással és a közbeszerzési 
dokumentumokkal összhangban van, azzal szemben szakmai kifogás nem merült fel. 
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 vétele2 o igen X 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 szervezetek2 

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 tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 
T-Systems Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56.) Adószám: 12928099-2-44 
Az érvénytelenség indoka: felolvasó lapot csatolt, ellenben ajánlatot nem csatolt (semmilyen dokumentum 
nem került csatolásra). A tárgyi esetben hiánypótlás elrendelésére lehetőség nincsen a Kbt. 71. §. (8) bek. b. 
pontjának rendelkezéseire figyelemmel (a szakmai ajánlat, költségvetés teljes hiánya nem pótolható). 
Érvénytelenség jogcíme: Kbt. 73. § (1) bek. e) pont. 
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: 2018/06/07 / Lejárata: 2018/06/18 
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/06/06 
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/06/06 

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) 
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VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk:2 

1.) A következő ajánlattevők írásban jelezték, hogy nem tesznek ajánlatot, így tárgyi eljárásban nem 
minősülnek ajánlattevőnek: 
*** 
Aloha Informatika Kft. (1117 Budapest, Alíz utca 1. 7. emelet) Adószám: 12147784-2-43 és 
Alphanet Informatikai Zrt. (1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52.) Adószám:14153833-2-41 és 
Digital Számítástechnikai Kft. (6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.) Adószám: 10406115-2-06 és 
INTER-COMPUTER-INFORMATIKA Zrt (1118 Budapest, Gombócz Zoltán utca 12. fsz. 1.) Adószám: 12857074-
2-43 és 
Inventa Kereskedelmi és Számítástechnikai Kft. (2040 Budaörs, Budapesti út 70.) Adószám: 13662675-2-13 és 
MMATT Kft. (6782 Mórahalom, Röszkei út 43.) Adószám: 23737664-2-06 és 
Poli Computer PC Kft. (2071 Páty, Fazekas utca 17.) Adószám: 11820534-2-13 és 
SMP Solutions Kft. (1139 Budapest, Fiastyúk u. 71/b.) Adószám: 10242395-2-41 és 
VRS Magyarország Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 83.) Adószám: 25176670-2-41 és 
Soloron 40 Kft. (1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.) Adószám: 25811852-2-41 közös ajánlattevők 
*** 
EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.) Adószám: 10649297-2-44 és 
Flaxcom Holding Zrt. (1149 Budapest, Mogyoródi út 53.) Adószám: 13985677-2-42 és 
NETvisor Zrt. (1119 Budapest, Petzvál J. u. 56.) Adószám: 14023059-2-43 és 
R+R Periféria Kft. (1106 Budapest, Fehér út 10. 12. épület) Adószám: 12221402-2-42 és 
Rufusz Computer Informatika Zrt. (2030 Érd, Retyezáti u. 46.) Adószám: 13644545-2-13 és 
Szintézis Zrt. (9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2.) Adószám: 12890341-2-08 és 
Tigra Kft. (1145 Budapest, Törökőr u. 2.) Adószám: 12218778-2-42 közös ajánlattevők 
*** 
  1 szükség szerinti számban ismételje meg  
2 adott esetben 
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