AAM Tanácsadó 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Postai cím: Szent-Györgyi Albert u. 4.
Város: Gödöllő

Postai irányítószám: 2100

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Notebookok beszerzése a - KEHOP-4.3.0-15-2016-00001 azonosító
számú projekt keretében
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
KEF cikkszámok

Mennyiség

SZGRK-NB2_H-170322
SZGRK-WIN10_H-170322
SZGRK-NB2CPU3_H-190801
SZGRK-NB2SCR2_H-170322
SZGRK-NB2HDD1_H-190801
SZGRK-NB2ODD_H-170322
SZGRK-NB2HDD2_H-170322
SZGRK-NB2RAM2_H-170322
SZGRK-NB2RAM2_H-170322
SZGRK-NB2DOKK_H-170322
SZGRK-NB2TAS_H-170322
SZGRK-NB2GAR3_H-170322

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: III. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) XVI. fejezete
szerinti keretmegállapodásos eljárás 2. része Kbt. 105. § (2) bekezdés b.) pontja alapján verseny újra
nyitásával indult eljárás
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények 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 közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2019.11.22.
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:
Az eljárás eredményes volt X igen nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen 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: 3
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve és székhelye

Nettó ajánlati ár (Ft)

EURO ONE Számítástechnikai Zrt. 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 106492972-44
FLAXCOM HOLDING Zrt. 1149 Budapest, Mogyoródi út 53. 13985677-2-42
NETvisor Zrt. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 56. 14023059-2-43
R+R Periféria Kft. 1106 Budapest, Fehér út 10. 12. ép. 12221402-2-42.
Rufusz Computer Informatika Zrt. 2030 Érd, Retyezáti u. 46. 13644545-2-43
Szintézis Zrt. 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2. 12890341-2-08
TIGRA Kft. 1145 Budapest, Törökőr u. 2. 12218778-2-42

1 307 385,- Ft.

Az ajánlatok megfelelnek a közbeszerzési eljárásban előírt feltételeknek.

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.)
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 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: A legalacsonabb összegű ellenszolgáltatás
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
EURO ONE Számítástechnikai Zrt. 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 10649297-2-44
FLAXCOM HOLDING Zrt. 1149 Budapest, Mogyoródi út 53. 13985677-2-42
NETvisor Zrt. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 56. 14023059-2-43
R+R Periféria Kft. 1106 Budapest, Fehér út 10. 12. ép. 12221402-2-42.
Rufusz Computer Informatika Zrt. 2030 Érd, Retyezáti u. 46. 13644545-2-43
Szintézis Zrt. 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2. 12890341-2-08
TIGRA Kft. 1145 Budapest, Törökőr u. 2. 12218778-2-42 közös ajánlattevő, mert a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást vállalta nettó 1 307 385,- Ft. összegben.
A nyertes ajánlattevő ajánlata érvényes, a szerződés teljesítésére alkalmas és az ajánlati ár a fedezet
összegére tekintettel is megfelelő.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 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:
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:
IMG Solution Kft. (1023 Budapest, Lajos u. 26. 14894262-2-41) és a TRACO Zrt. (1095 Budapest,
Máriássy u. 7. 11856403-2-43) közös ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e.) pontja alapján
érvénytelen, mert az ajánlata szerinti Intel UHD Graphics 620 eszköz egy integrált videokártya,
amely nem felel meg a műszaki leírásban előírt dedikált videokártya követelménynek, mellyel
ajánlata nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban, a műszaki leírásban meghatározott
feltételeknek. A hiánypótlás keretében benyújtott nyilatkozatában Dedikált, AMD Radeon™ 540X
videokártyára módosította az ajánlatát, amellyel egy más műszaki tartalmú terméket ajánlott meg.
A gyártó által elérhetővé tett, Ajánlattevő által megajánlott termékre vonatkozó konkrét műszaki
adatok és részletes műszaki specifikáció alapján a termék két teljesen eltérő tulajdonságú és
teljesítményű videokártya konfigurációval szállítható, a két eltérő konfiguráció egyike az Ajánlatevő
által ajánlatában benyújtott Intel UHD Graphics 620 integrált videokártya megoldás, a másik pedig
az Ajánlattevő által a hiánypótlás keretében módosított műszaki tartalmú AMD Radeon™ 540X
dedikált videokártya megoldás, amely az Ajánlatkérő által elvárt a NÖSZTÉP projekt feladatainak
végrehajtásához szükséges és elégséges grafikus teljesítményt nyújtani képes.
Fentiekre tekintettel Ajánlattevő hiánypótlása nem felel meg a Kbt. 71. § (8) bekezdésében előírt
követelménynek, amely szerint a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses
kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum
tekintetében csak nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható.
Azzal, hogy ajánlattevő a hiánypótlásában a megajánlott terméket egy teljesen másik termékre
cserélte, a hiánypótlása ellentétes a hivatkozott jogszabályi előírásnak. A Kbt. 71. § (10) bekezdés
szerint a (8) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet
figyelembe venni az elbírálás során.
A T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán Körút 36. 12928099-2-44)
ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e.) pontja alapján érvénytelen, mert hiánypótlási
felhívás ellenére nem csatolta
- a dokumentáció 1. számú melléklete szerinti felolvasólapot kitöltve, cégszerűen aláírva.
- aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát,
- a dokumentáció 2. számú melléklete szerinti ajánlattételi táblázatot kitöltve, cégszerű
aláírással ellátva,
- a dokumentáció 3. számú melléklete szerinti ajánlati nyilatkozatot,
- a dokumentáció 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot a kizáró okok fenn nem állásáról,
- a dokumentáció 5. számú melléklete szerinti nyilatkozatot a Kbt. 66. § (6) bekezdésalapján,
- DKÜ exel sablon táblát,
- nem ajánlotta meg valamennyi előírt terméket.
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: 2019/12/09 Lejárata: 2019/12/19
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2019/12/09
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2019/12/09
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2
VI.1.10) További információk: 2
______________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

