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E50 - Bírálati szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Óbudai Egyetem részére 20 db projektor beszerzése

Ajánlatkérő
neve:

Óbudai Egyetem

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Óbudai Egyetem

EKRSZ_
76167195

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Egyéb cím adatok:

Bécsi Út 96/B

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

kozbeszerzes@ka.uni-obuda.hu

Postai irányítószám:

Kiss
Telefon:

1034

Ország:

Magyarország

Judit
+36 16665755

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Óbudai Egyetem részére 20 db projektor beszerzése

II.2) A közbeszerzés mennyisége

EKR000298322019

2019.06.04 11:54:33

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Az Óbudai Egyetem részére 20 db projektor beszerzése A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Az
eszközök felszerelését és beüzemelését Ajánlatkérő végzi, továbbá Ajánlatkérő csak „új terméket” fogad el.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
III. rész, XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt 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
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019.04.05
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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:

EKR000298322019

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

13

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, székhelye
Euro-Profil Rendszerház Kft., 1173 Budapest, Határhalom Utca 4

Adószáma
13936570242

Az ellenszolgáltatás összege (összesen 20 db projektor nettó ajánlati ára) nettó: 3 391 200,- Ft Ajánlattevő alkalmasságának
indokolása: Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelmény nem írt elő. A műszaki és
szakmai alkalmasságra, valamint a nyilvántartásban való szereplésre vonatkozó alkalmassági követelmény vonatkozásában az
ajánlattevő nyilatkozattételi és igazolási kötelezettségének eleget tett. Ajánlattevő által benyújtott ajánlat maradéktalanul
megfelel az ajánlati felhívásban és a Kbt.-ben foglalt érvényességi és alkalmassági feltételeknek.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Euro-Profil Rendszerház Kft.
Szöveges értékelés:

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:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Euro-Profil Rendszerház Kft., 1173 Budapest, Határhalom Utca 4

13936570242

Ajánlati ár (az ellenszolgáltatás összege): nettó 3 391 200,- Ft Ajánlat kiválasztásának indoka: Az ajánlat érvényes, az ajánlattevő
igazolta a kizáró okok fenn nem állását, valamint műszaki és szakmai alkalmasságát. Az ajánlattevő ajánlata tartalmazta a
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot, amely az ajánlati felhívás szerint a bírálati szempont volt. Az ajánlat megfelelt a
rendelkezésre álló fedezetnek.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
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Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Duna Elektronika Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 99

12029145243

Az érvénytelenség indoka: Ajánlattevő benyújtott ajánlatát (a felolvasólapon megadott ajánlati nettó árat) az árindoklás
keretében megadott kereskedelmi ajánlattal módosította, amely nem felel meg a Kbt. rendelkezéseinek, így a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelen.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
2019.06.05

Kezdete:

Lejárata:

2019.06.14

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.06.04

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.06.04

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
Hivatkozva az ajánlati felhívás V.2) pont 14.) alpontban megfogalmazottakra Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat
alkalmazta. A Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése alapján az alábbi ajánlattevők ajánlata nem került bírálatra: 1. IMG Solution Kft. (1023
Budapest, Lajos utca 26.) 2. Alienline Kft. (6722 Szeged, Tisza Lajos Körút 47.) 3. I-COM IRODAELLÁTÁS Kereskedelmi Kft. (1044
Budapest, Ezred utca 2.) 4. Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7451 Kaposvár, Kankalin Utca 13.) 5. Invitech ICT
Services Kft. (2040 Budaörs, Edison utca 4.) 6. NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Kft. (1152 Budapest, Telek Utca 7-9.) 7.
Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft. (5000 Szolnok, Szapáry Utca 6.) 8. Szinva Net Informatikai Zrt. (3518 Miskolc, Erenyő
Utca 1.) 9. Studiotech Hungary Kereskedelmi Kft. (1039 Budapest, Szentendrei út 283-285.) 10. M&S Informatikai Zrt. (1136
Budapest, Pannónia Utca 17/a. a. ép. fszt. 4.) 11. Lumen Multimédia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2117 Isaszeg, Nádor utca 2.
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