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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
30 

 

 Óbudai Egyetem részére a 25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet alapján nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősített EFOP-4.2.1-16-2017-00020 

azonosító számú „Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban és 

Székesfehérváron” című projekt keretében „Különböző eszközök beszerzése I.2.” 

(SZGRK) 

 

Keretmegállapodás azonosító száma:  KM0201-20SZGRK17 

 

 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 
1
 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Óbudai Egyetem 

[KEF azonosító: 12233] 

Postai cím: Bécsi út 96/b. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1034 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya 

Árubeszerzés 

Keretmegállapodásban a verseny újranyitására 

(a 2015. évi CXLIII. tv. 105. § (3)-(5) bek. szerint) 

 

 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191877.340321#foot30
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II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

Óbudai Egyetem részére a 25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet alapján nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősített EFOP-4.2.1-16-2017-00020 

azonosító számú „Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban és 

Székesfehérváron” című projekt keretében „Különböző eszközök beszerzése I.2.” 

(SZGRK) 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:  

XVI. FEJEZET 

SAJÁTOS BESZERZÉSI MÓDSZEREK 

Keretmegállapodások 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 

 

Keretmegállapodásban a verseny újranyitására 

(a 2015. évi CXLIII. tv. 105. § (3)-(5) bek. szerint) 

 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását 

megalapozó körülmények ismertetése: 

nem releváns 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását 

megalapozó körülmények ismertetése: 

nem releváns 

 

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) 
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IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító 

felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 
2
 

2018/06/27 

 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett 

intézkedések ismertetése: 
2 

nem releváns 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:
 2

 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre 

bocsátásának indoka: 

nem releváns 
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
 1
 

A szerződés száma: [ 1 ] Rész száma: 
2
 [1]  

Elnevezés: Óbudai Egyetem részére a 25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet alapján 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősített EFOP-4.2.1-

16-2017-00020 azonosító számú „Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban 

és Székesfehérváron” című projekt keretében „Különböző eszközök beszerzése I.2.” 

(SZGRK) 

I. RÉSZ  50 db „Oktatói notebook” és hozzátartozó operációs rendszer 

 

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. 

Az eredménytelenség indoka: 

 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:  

[ 5 felolvasólap és 4 ajánlat ] 
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

I. RÉSZ 

TIGRA Kft., LicensePort Zrt. közös ajánlattevők ajánlata: 

Összesített nettó ajánlattételi ár:  13 941 800,00,-Ft  

2% Közbeszerzési díj  278 836,00,-Ft  

27% Áfa  3 839 571,72,-Ft  

Összesített bruttó ajánlattételi ár  18 060 207,72,-Ft  
 

TIGRA Kft.  

székhelye: 1145 Budapest, Törökőr utca 2.  

adószáma: 12218778-2-42 

 

LicensePort Zrt.  

székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 88. A-D. ép. D. lház. 5. em 1. 

adószáma: 23497454-2-43 

 
 

A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi felhívásban 

és a felhívás mellékletét képező ajánlati dokumentációban meghatározott feltételnek. 

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó ajánlattevő ajánlatát érvényesnek 

nyilvánította. 

 

 
I. RÉSZ 

Delta Systems Kft., Invitech Megoldások Zrt. közös ajánlattevők ajánlata: 

Összesített nettó ajánlattételi ár:  13 664 000,00,-Ft  

2% Közbeszerzési díj  273 280,00,-Ft  

27% Áfa  3 763 065,6,-Ft  

Összesített bruttó ajánlattételi ár  17 700 345,6,-Ft  
 

Delta Systems Kft. 

székhelye: 1134 Budapest, Róbert Király krt. 70-74.  
adószáma: 13978774-2-41 

 

Invitech Megoldások Zrt.  

székhelye: 2040 Budaörs, Edison utca 4. 

adószáma: 25568509-2-44 

 
 

A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi felhívásban 

és a felhívás mellékletét képező ajánlati dokumentációban meghatározott feltételnek. 

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó ajánlattevő ajánlatát érvényesnek 

nyilvánította. 
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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.) 

 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
 2 

nem releváns 

 

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 

Az ajánlatok elbírálása a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja és a 76. § (5) bekezdése 

alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempont szerint történik.  

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai: 

 

I. RÉSZ 

Delta Systems Kft., Invitech Megoldások Zrt. közös ajánlattevők ajánlata: 

Összesített nettó ajánlattételi ár:  13 664 000,00,-Ft  

2% Közbeszerzési díj  273 280,00,-Ft  

27% Áfa  3 763 065,6,-Ft  

Összesített bruttó ajánlattételi ár  17 700 345,6,-Ft  
 

Delta Systems Kft. 

székhelye: 1134 Budapest, Róbert Király krt. 70-74.  
adószáma: 13978774-2-41 

 

Invitech Megoldások Zrt.  

székhelye: 2040 Budaörs, Edison utca 4. 

adószáma: 25568509-2-44 

 

A közös ajánlattevők által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata 

során ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlattevő nem áll a kizáró okok 

hatálya alatt, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban 

foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való 

tekintettel az ajánlat érvényes, ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, 

valamint a legalacsonyabb összegű ajánlatot ajánlotta. 
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V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, 

az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
 2 

nem releváns 

 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
 2
  igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 

nem vesz igénybe 

 

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 

nem releváns 

 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 
2 

a nyertes ajánlattevő ajánlatában 

nem releváns 

 

a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

nem releváns 

 

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: 

nem vesz igénybe alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet 

 

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: 

nem releváns 
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V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 
2
 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

 

(1)  

I. RÉSZ 

PC Trade Systems Kft. (Közös ajánlattevők) 

Székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. 

Adószám: 12937303-2-42 

 

Delta Informatika Zrt. 

Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74. 

Adószám: 13978767-2-41 

 

IMG Solution Kft. 

Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17.  

Adószám: 14894262-2-42 

 

Serco Solutions Kft. 

Székhely: 1034 Budapest, Lángliliom u. 3. 8/A. ép.  1.em. 8. 

Adószám: 14098820-3-41 

 

SimpleSoft Kft. 

Székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 70. II. em. 205 

Adószám: 13994761-2-05 

 Összesített nettó ajánlattételi ár:  14 078 400 Ft  

2% Közbeszerzési díj  281 568 Ft  

27% Áfa  3 877 191 Ft  

Összesített bruttó ajánlattételi ár  18 237 159 Ft  

 

Ajánlatkérő az OE-381/2018. iktatószámú, Hiánypótlási felhívás I. 

[2018.08.01.] tárgyú levélben felszólította Ajánlattevőt 

- az 5. számú mellékletet [Ajánlattevői nyilatkozatok a kizáró okokról] 

- 6. számú mellékletet, II.) rész vonatkozásában (6.2. sz.) [Ajánlattevői 

nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan] 

- 9. számú mellékletet [Műszaki leírás, szakmai ajánlat] 

- 10. sorszámú mellékletet Delta Informatika Zrt., IMG Solution Kft., 

Serco-Solutions Kft., SimpleSoft Kft. részéről [Aláírási címpéldány(ok) / 

aláírás-mintá(k) (valamennyi közös ajánlattevő részéről)]  

- 11. számú mellékletet [Együttműködési megállapodás] 

- 8. számú mellékletet I. és II. rész vonatkozásában [Ajánlattevői 

nyilatkozat az el nem bírált változás bejegyzési kérelmekről] 

 

A hiánypótlási felkérésnek Ajánlattevő benyújtotta: 

- az 5. számú mellékletet [Ajánlattevői nyilatkozatok a kizáró okokról] 

- 6. számú mellékletet, II.) rész vonatkozásában (6.2. sz.) [Ajánlattevői 
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nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan] 

- 9. számú mellékletet [Műszaki leírás, szakmai ajánlat] 

- 10. sorszámú mellékletet Delta Informatika Zrt., IMG Solution Kft., Serco-

Solutions Kft., részéről [Aláírási címpéldány(ok) / aláírás-mintá(k) 

(valamennyi közös ajánlattevő részéről)] 

- 11. számú mellékletet [Együttműködési megállapodás] 

- 8. számú mellékletet I. és II. rész vonatkozásában [Ajánlattevői nyilatkozat az 

el nem bírált változás bejegyzési kérelmekről] 

 

A hiánypótlási felkérésnek Ajánlattevő nem megfelelően tett eleget: 

- 10. sorszámú mellékletet a SzinvaNet Informatikai Zrt. Aláírási címpéldányát 

nyújtotta be a SimpleSoft Kft helyett [Aláírási címpéldány(ok) / aláírás-

mintá(k)]. 

 

A fentiekre való tekintettel Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés 

e) pontja alapján érvénytelen [egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt 

formai követelményeit;]. 

 

(2) 

I. RÉSZ 

RacioNet Zrt. 

Székhely 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/A. 

Adószám: 01-10-045565 

Összesített nettó ajánlattételi ár3:  19 798 950,-Ft  

2% Közbeszerzési díj  395 979,- Ft  

27% Áfa  5 452 630,83,- Ft  

Összesített bruttó ajánlattételi ár  25 647 560,-Ft  

 

Ajánlatkérő az OE-381/2018. iktatószámú, Hiánypótlási felhívás I. 

[2018.08.01.] tárgyú levélben felszólította Ajánlattevőt 

- az 5. számú mellékletet [Ajánlattevői nyilatkozatok a kizáró okokról] 

- 10. számú mellékletet [Műszaki leírás, szakmai ajánlat] 

- 8. számú mellékletet [Ajánlattevői nyilatkozat az el nem bírált változás 

bejegyzési kérelmekről (nemleges tartalommal is kötelező a benyújtása)] 

- 9. számú mellékletet [Műszaki leírás, szakmai ajánlat] 

- 11. számú mellékletet [Együttműködési megállapodás] 

- 3. számú mellékletet [Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) 

bekezdésben foglaltakra vonatkozóan] 

 

A hiánypótlási felkérésnek Ajánlattevő benyújtotta: 

- az 5. számú mellékletet [Ajánlattevői nyilatkozatok a kizáró okokról] 

- 8. számú mellékletet [Ajánlattevői nyilatkozat az el nem bírált változás 

bejegyzési kérelmekről (nemleges tartalommal is kötelező a benyújtása)]. 
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A hiánypótlási felkérésnek Ajánlattevő nem nyújtotta be: 

- 10. számú mellékletet [Műszaki leírás, szakmai ajánlat] 

- 9. számú mellékletet [Műszaki leírás, szakmai ajánlat] 

- 11. számú mellékletet [Együttműködési megállapodás] 

- 3. számú mellékletet [Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésben 

foglaltakra vonatkozóan] 

 

A fentiekre való tekintettel Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés 

e) pontja alapján érvénytelen [egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt 

formai követelményeit;]. 

 

(3) 

 

I. RÉSZ 

T-Systems Magyarország Zrt. 

Székhely 1117 Budapest, Budafoki út 56. 

Adószám: 12928099-2-44 

Összesített nettó ajánlattételi ár:  20 545 200,-Ft  

2% Közbeszerzési díj 410 904,-Ft  

27% Áfa 5 658 148,-Ft  

Összesített bruttó ajánlattételi ár  26 614 252,-Ft  

 

Ajánlatkérő az OE-381/2018. iktatószámú, Hiánypótlási felhívás I. 

[2018.08.01.] tárgyú levélben felszólította Ajánlattevőt 

- a teljes ajánlatra és a nyilatkozatokra 

 

A hiánypótlási felkérésnek Ajánlattevő nem tett eleget, melyre való 

tekintettel ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen  

[egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 

ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;], 

 

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

intézkedések ismertetése: 
2 

nem releváns 
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
 1
 

A szerződés száma: [ 1 ] Rész száma: 
2
 [2]  

Elnevezés: Óbudai Egyetem részére a 25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet alapján 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősített EFOP-4.2.1-

16-2017-00020 azonosító számú „Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése Salgótarjánban 

és Székesfehérváron” című projekt keretében „Különböző eszközök beszerzése I.2.” 

(SZGRK)  

II. RÉSZ  50 db „Könyvtári notebook” és hozzátartozó operációs rendszer 

 

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. 

Az eredménytelenség indoka: 

 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:  

[ 4 felolvasólap és 3 ajánlat ] 
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

II. RÉSZ 

TIGRA Kft., LicensePort Zrt. közös ajánlattevők ajánlata: 

Összesített nettó ajánlattételi ár:  9 992 050,00,-Ft 

2% Közbeszerzési díj  199 841,00,-Ft 

27% Áfa  2 751 810,57,-Ft 

Összesített bruttó ajánlattételi ár  12 943 701,57,-Ft 
 

TIGRA Kft.  

székhelye: 1145 Budapest, Törökőr utca 2.  
adószáma: 12218778-2-42 

 

LicensePort Zrt.  

székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 88. A-D. ép. D. lház. 5. em 1. 

adószáma: 23497454-2-43 
 

A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi felhívásban 

és a felhívás mellékletét képező ajánlati dokumentációban meghatározott feltételnek. 

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó ajánlattevő ajánlatát érvényesnek 

nyilvánította. 

 
 

II. RÉSZ 

Delta Systems Kft., Invitech Megoldások Zrt. közös ajánlattevők ajánlata: 

Összesített nettó ajánlattételi ár:  9 721 800,00,-Ft 

2% Közbeszerzési díj  194 436,00,-Ft 

27% Áfa  2 677 383,72,-Ft 

Összesített bruttó ajánlattételi ár  12 593 619,72,-Ft 
 

Delta Systems Kft. 

székhelye: 1134 Budapest, Róbert Király krt. 70-74.  
adószáma: 13978774-2-41 

 

Invitech Megoldások Zrt.  

székhelye: 2040 Budaörs, Edison utca 4. 

adószáma: 25568509-2-44 
 

A beérkezett ajánlat formailag és tartalmilag is megfelel az ajánlattételi felhívásban 

és a felhívás mellékletét képező ajánlati dokumentációban meghatározott feltételnek. 

A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Döntéshozó ajánlattevő ajánlatát érvényesnek 

nyilvánította. 
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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.) 

 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
 2 

nem releváns 

 

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 

Az ajánlatok elbírálása a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja és a 76. § (5) bekezdése 

alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempont szerint történik.  

 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai: 

 

II. RÉSZ 

Delta Systems Kft., Invitech Megoldások Zrt. közös ajánlattevők ajánlata: 

Összesített nettó ajánlattételi ár:  9 721 800,00,-Ft 

2% Közbeszerzési díj  194 436,00,-Ft 

27% Áfa  2 677 383,72,-Ft 

Összesített bruttó ajánlattételi ár  12 593 619,72,-Ft 
 

Delta Systems Kft. 

székhelye: 1134 Budapest, Róbert Király krt. 70-74.  
adószáma: 13978774-2-41 

 

Invitech Megoldások Zrt.  

székhelye: 2040 Budaörs, Edison utca 4. 

adószáma: 25568509-2-44 

 

A közös ajánlattevők által benyújtott ajánlati dokumentumok, iratok vizsgálata 

során ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlattevő nem áll a kizáró okok 

hatálya alatt, ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban 

foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályi feltételeknek, melyre való 

tekintettel az ajánlat érvényes, ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, 

valamint a legalacsonyabb összegű ajánlatot ajánlotta. 
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V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, 

az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
 2 

nem releváns 

 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
 2
  igen  nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 

nem vesz igénybe 

 

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 

nem releváns 

 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 
2 

a nyertes ajánlattevő ajánlatában 

nem releváns 

 

a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

nem releváns 

 

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: 

nem vesz igénybe alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet 

 

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: 

nem releváns 
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V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 
2
 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

 

(1)  

II. RÉSZ 

 

PC Trade Systems Kft. (Közös ajánlattevők) 

Székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. 

Adószám: 12937303-2-42 

 

Delta Informatika Zrt. 

Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74. 

Adószám: 13978767-2-41 

 

IMG Solution Kft. 

Székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17.  

Adószám: 14894262-2-42 

 

Serco Solutions Kft. 

Székhely: 1034 Budapest, Lángliliom u. 3. 8/A. ép.  1.em. 8. 

Adószám: 14098820-3-41 

 

SimpleSoft Kft. 

Székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi utca 70. II. em. 205 

Adószám: 13994761-2-05 

 Összesített nettó ajánlattételi ár:  9 882 500,Ft  

2% Közbeszerzési díj  197 650,-Ft  

27% Áfa  2 721 641,-Ft  

Összesített bruttó ajánlattételi ár  12 801 791,-Ft  

 

 

Ajánlatkérő az OE-381/2018. iktatószámú, Hiánypótlási felhívás I. 

[2018.08.01.] tárgyú levélben felszólította Ajánlattevőt 

- az 5. számú mellékletet [Ajánlattevői nyilatkozatok a kizáró okokról] 

- 6. számú mellékletet, II.) rész vonatkozásában (6.2. sz.) [Ajánlattevői 

nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan] 

- 9. számú mellékletet [Műszaki leírás, szakmai ajánlat] 

- 10. sorszámú mellékletet Delta Informatika Zrt., IMG Solution Kft., 

Serco-Solutions Kft., SimpleSoft Kft. részéről [Aláírási címpéldány(ok) / 

aláírás-mintá(k) (valamennyi közös ajánlattevő részéről)]  

- 11. számú mellékletet [Együttműködési megállapodás] 

- 8. számú mellékletet I. és II. rész vonatkozásában [Ajánlattevői 

nyilatkozat az el nem bírált változás bejegyzési kérelmekről] 

 

A hiánypótlási felkérésnek Ajánlattevő benyújtotta: 



16 

 

- az 5. számú mellékletet [Ajánlattevői nyilatkozatok a kizáró okokról] 

- 6. számú mellékletet, II.) rész vonatkozásában (6.2. sz.) [Ajánlattevői 

nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan] 

- 9. számú mellékletet [Műszaki leírás, szakmai ajánlat] 

- 10. sorszámú mellékletet Delta Informatika Zrt., IMG Solution Kft., Serco-

Solutions Kft., részéről [Aláírási címpéldány(ok) / aláírás-mintá(k) 

(valamennyi közös ajánlattevő részéről)] 

- 11. számú mellékletet [Együttműködési megállapodás] 

- 8. számú mellékletet I. és II. rész vonatkozásában [Ajánlattevői nyilatkozat az 

el nem bírált változás bejegyzési kérelmekről] 

 

A hiánypótlási felkérésnek Ajánlattevő nem megfelelően tett eleget: 

- 10. sorszámú mellékletet a SzinvaNet Informatikai Zrt. Aláírási címpéldányát 

nyújtotta be a SimpleSoft Kft helyett [Aláírási címpéldány(ok) / aláírás-

mintá(k)]. 

 

A fentiekre való tekintettel Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés 

e) pontja alapján érvénytelen [egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt 

formai követelményeit;]. 

 

(2) 

 

II. RÉSZ 

T-Systems Magyarország Zrt. 

Székhely 1117 Budapest, Budafoki út 56. 

Adószám: 12928099-2-44 

Összesített nettó ajánlattételi ár:  9 842 100,-Ft 

2% Közbeszerzési díj  196 842,-Ft 

27% Áfa  2 710 541,-Ft 

Összesített bruttó ajánlattételi ár  12 749 456,-Ft 

 

Ajánlatkérő az OE-381/2018. iktatószámú, Hiánypótlási felhívás I. 

[2018.08.01.] tárgyú levélben felszólította Ajánlattevőt 

- a teljes ajánlatra és a nyilatkozatokra 

 

A hiánypótlási felkérésnek Ajánlattevő nem tett eleget, melyre való 

tekintettel ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen  
[egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 

ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;], 

 

 



17 

 

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

intézkedések ismertetése: 
2 

nem releváns 

 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 
2
 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (2018/08/09) / Lejárata: (2018/08/18)  

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/08/08)  

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/08/08)  

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: 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 
2
 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
 
 

VI.1.10) További információk: 
2
 

__________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    
adott esetben 

 

 

Szolnok, 2018. augusztus 08. 
 

 
 

 
   

Tóth Róbert Miklós 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
lajstromszám: 00046 
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