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IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
1
 2017/S 022-037059 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
1
 KÉ-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
 2018/06/18 (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 eredménye
1
 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma:
2
 [1 ] Elnevezés: „Tabletek és külső háttértárak beszerzése” 1. RÉSZ: 

Tabletek 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 információ
2
 

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 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: 2 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): 

RacioNet Zrt. (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A.) Adószám: 13846606-2-44 

Alkalmasság igazolása: 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): 16.050.000,-  
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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 

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: 

RacioNet Zrt. (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A.) Adószám: 13846606-2-44 

Az ellenszolgáltatás összege:  

Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF, közbeszerzési díj nélkül): 16.050.000,- 

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 vétele
2
 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 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: 
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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: 

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
 

V. szakasz: Az eljárás eredménye
1
 

A szerződés száma: [2 ] Rész száma:
2
 [2] Elnevezés: „Tabletek és külső háttértárak beszerzése” 2. RÉSZ: Külső 

háttértárak 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 információ
2
 

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 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: 5 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): 

CTS-Informatika Kft. (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A.) Adószám: 13846606-2-44 

Infornax Számítástechnikai Szövetkezet (8200 Veszprém, József A. út 9.) Adószám: 11325682-2-19 

PROFESSIONAL COMPUTER Kft. (3100 Salgótarján, Kővár utca 1.) Adószám: 10719950-2-12 

Quality Intelligence Kft. (2083 Solymár, Szüret utca 5.) Adószám: 23313138-2-13 közös ajánlattevők 

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF, közbeszerzési díj nélkül): 67.500,- 

 

 



Nyíregyházi Szakképzési Centrum (20837) 

Verseny újranyitás tárgya: KM02SZGRK17 Tabletek és külső háttértárak beszerzése 

Verseny újranyitás azonosítója: 10493 

Aktához rendelt hivatkozási szám: 4.18.01.07.03. 

GINOP-6.2.3-17-2017-00017 

7/5 

 

*** 

Exicom Informatika Kereskedőház Kft. (1052 Budapest, Városház utca 16. félem. 2.) Adószám: 24907468-2-41 

NÁDOR Rendszerház Kft. (1152 Budapest, Telek utca 7-9.) Adószám: 10507326-2-42 

ASH Szoftverház Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.) Adószám: 23940165-2-43 

Etiam Kft. (6723 Szeged, Szakolcai utca 7.) Adószám: 24909707-2-06 közös ajánlattevők 

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF, közbeszerzési díj nélkül): 63.000,- 

*** 

PC Trade Systems Kft. (1103 Budapest, Kőér u. 2/A.) Adószám: 12937303-2-42 

Delta Informatika Zrt. (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.) Adószám: 13978767-2-41 

IMG Solution Kft.  (1036 Budapest, Lajos utca 93-99. A. lház. fszt.) Adószám: 14894262-2-41 

SERCO-SOLUTIONS Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 314) Adószám: 14098820-2-41 

simpleSoft Kft. (3530 Miskolc, Széchenyi utca 70. II. em. 205.) Adószám: 13994761-2-05 közös ajánlattevők 

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF, közbeszerzési díj nélkül): 72.000,- 

*** 

Woss  Kft. (1141 Budapest, Fogarasi út 98.) Adószám: 12021927-2-42 

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):  

Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF, közbeszerzési díj nélkül): 78.300,- 

*** 

Alkalmasság igazolása: 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.2.3) 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 

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 
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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: 

Exicom Informatika Kereskedőház Kft. (1052 Budapest, Városház utca 16. félem. 2.) Adószám: 24907468-2-41 

NÁDOR Rendszerház Kft. (1152 Budapest, Telek utca 7-9.) Adószám: 10507326-2-42 

ASH Szoftverház Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.) Adószám: 23940165-2-43 

Etiam Kft. (6723 Szeged, Szakolcai utca 7.) Adószám: 24909707-2-06 közös ajánlattevők 

Az ellenszolgáltatás összege:  

Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF, közbeszerzési díj nélkül): 63.000,- 

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 vétele
2
 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 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: 

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: (2018/07/21 / Lejárata: (2018/07/30) 
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VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/07/20) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/07/20) 

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) 

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

VI.1.10) További információk:
2
 

1
 szükség szerinti számban ismételje meg  

2
 adott esetben 

 


		2018-07-20T12:33:40+0200
	Magyar Közbeszerzési Központ Kft.




