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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

Fax:+36 301578878Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 703262584Fax:Telefon:E-mail:

EszterDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Óbudai EgyetemAjánlatkérő 
neve:

ICT HEROS informatikai beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001047262020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Óbudai Egyetem EKRSZ_7616719
5

Bécsi Út 96/B

Budapest HU110 1034

Kiss Judit

kiss.juditeszter@uni-obuda.hu +36 703262584

http://www.uni-obuda.hu

Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

EKRSZ_4489991
4

Váci Út 37.

Budapest HU110 1134

Domokos Janka

domokos.janka@dkuzrt.hu
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IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A beszerzés tárgya két darab egységes, katasztrófa- és veszélyhelyzetekben alkalmazandó konténer kifejlesztéséhez szükséges 
infokommunikációs eszközpark. A beszerzendő eszközöket Ajánlatkérő K+F projektben kívánja felhasználni és szabványos 20’ ISO 
konténerbe kívánja beépíteni. 
 
A beszerzés tárgyát ICM „A” és ICM „B” konténer prototípus megvalósításához szükséges ICT eszközök képezik a műszaki leírásban 
részletezettek szerint:  
 
•        5 db Mobil hálózati kommunikációs eszközök  
•        Szerverek 
o        4 db – „"A" SRV_nagy” típusú szerver 
o        2 db – „"A" SRV_kicsi” típusú szerver 
o        2 db – „"B" SRV” típusú szerver 
 
•        2 db Virtualizáció management 
 
•        1 db FC Storage 
 
•        2 db SAN switch 
 
•        2 db Fejlesztői PC  
 
•        2 db ToRswitch  
 
•        3 db OoB Management switch  
 
•        2 db Infrastruktúra switchPoE támogatással  
 
•        3 db Tűzfal  
 
•        1 db Wi-Fi rendszer  
 
•        1 db Router  
 
A szállítandó eszközök, berendezések részletes műszaki paramétereit a műszaki leírás tartalmazza. 
Ajánlatkérő a megjelölt termékekkel – a műszaki leírásban megadott paraméterek tekintetében - egyenértékű terméket is elfogad. 
Amennyiben ajánlattevő a műszaki leírásban szereplő referencia-eszköztől eltérő, egyenértékű terméket kíván megajánlani, úgy 
ajánlattevőnek igazolnia kell ajánlatában, hogy a termék minden vonatkozásában megfelel az ajánlatkérő által a Műszaki leírásban 
meghatározott paramétereknek. Az egyenértékűség igazolására csatolandó a termék műszaki dokumentációja. 
Ajánlatkérő az egyenértékűség körében kizárólag egységes eszközt fogad el, tehát a műszaki tartalomnak meg nem felelő eszközhöz 
csatlakoztatható periféria vagy más tartozékkal az egyenértékűség nem igazolható. Egységes eszköz alatt ajánlatkérő periféria és 
tartozék nélküli eszközt ért. 
Ajánlattevőnek minden megajánlott berendezésre 36 hónap (3 év) gyártói támogatást kell biztosítania. 
Ajánlatkérő a műszaki leírásban meghatározottak szerinti partneri és gyártói integrációs támogatást vár el az alábbi mennyiségben: 
Partneri integrációs támogatás: 2000        óra 
Gyártói integrációs támogatás: 480 óra

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

ICT HEROS informatikai beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) https://dkuzrt.hu/
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1.        részszempont [Ajánlati ár (nettó Ft)]: 10 pont  
Súlyszámmal (80) felszorzott pontszám: 800 pont 
2.        részszempont [Jótállás időtartama (min. 36 hónap, max. 60 hónap)]: 10 pont 
 Súlyszámmal (20) felszorzott pontszám: 200 pont 

Szöveges értékelés:

1000Networker Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
1. Ajánlat ár (nettó Ft): 152 375 014 
2. Jótállás időtartama hónapokban (min. 36 hó, max. 60. hó): 60 
 
Ajánlattevő megfelelően igazolta, hogy megfelel az ajánlati felhívás III.1.2) és  III.1.3) pontjában előírt alkalmassági 
minimumkövetelményeknek.

25112737213Networker Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1125 
Budapest, Béla király Út 13/A B. ép. fszt. 3.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

235A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 235-579511A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

Második rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlat ár (nettó Ft): 152 375 014 
Ajánlattevő ajánlata az egyedüli érvényes ajánlat, mindenben megfelel az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a 
vonatkozó jogszabályok előírásainak, Ajánlattevő kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő megfelelően igazolta, hogy 
megfelel az ajánlati felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjaiban előírt alkalmassági 
minimumkövetelményeknek. Az ajánlat a rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel is megfelelő.

25112737213Networker Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1125 Budapest, 
Béla király Út 13/A B. ép. fszt. 3.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Értékelés módszere:  
1. részszempont: fordított arányosítás 
2. részszempont: egyenes arányosítás

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:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

2021.02.11

2021.02.11
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