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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

IT eszközök beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Asztali számítógépek bérlésének beszerzéseRész száma, elnevezése:

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:

221A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 221-541672A 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:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az 1. részben: 14 db. számítógép bérlésének beszerzése, amelyeknek az alábbi műszaki tulajdonságoknak kell megfelelnie: • 1 db Intel
® Xeon® Processor E5-1620 v4 (4C, 3.5GHz, 3.8GHz Turbo, 2400MHz, 10MB, 140W) • 1 db AMD FirePro™ W4100 2GB (4 DP) (4 
mDP-DP adapters) • 32GB (4x8GB) 2400MHz DDR4 RDIMM ECC RMT támogatás (256GB-ig bővíthető) • Windows 10 64 bit OS 
kompatibilitás (operációs rendszer nem része az ajánlatkérésnek) • Logalyze basic client OEM licence (Academic ver.) • 16X DVD+/-
RW Drive • 2 db 1TB 3.5inch Serial ATA (7,200 Rpm) Hard Drive • Billentyűzet (magyar nyelvű) • Egér (wired) a részletes műszaki 
leírást a Dokumentáció tartalmazza. és 2 db. számítógép bérlésének beszerzése, amelyeknek az alábbi tulajdonságoknak kell 
megfelelnie: • 1 db Intel® Xeon® Processor E5-1620 v4 (4C, 3.5GHz, 3.8GHz Turbo, 2400MHz, 10MB, 140W) • 1 db AMD FirePro™ 
W4100 2GB (4 DP) (4 mDP-DP adapters) • 32GB (4x8GB) 2400MHz DDR4 RDIMM ECC, RMT támogatás (256GB-ig bővíthető) • 
Windows 10 64 bit OS kompatibilitás (operációs rendszer nem része az ajánlatkérésnek) • Logalyze basic client OEM licence (
Academic ver.) • 16X DVD+/-RW Drive • 1 db 1TB 3.5inch Serial ATA (7,200 Rpm) Hard Drive • 1 db 4TB SATA (5,400rpm) Hard 
Drive 3.5 inch • 1 db 8x Half-Height BD-RE Drive • 1 db Intel X540-T2 10GbE NIC, Dual Port, Copper • Billentyűzet (magyar nyelvű) •
Egér (wired) a részletes műszaki leírást a Dokumentáció tartalmazza. A 2. részben: 2 db. notebook, amely megfelel legalább az alábbi 
műszaki tulajdonságoknak: Kijelző mérete: legalább 13,3 col Kijelző felbontása: legalább 2560x1600pixel Memória mérete: legalább 8 
GB Memória sebessége: legalább 2133Mhz Processzor: legalább 1,4 GHz-es, négymagos Intel Core i5 processzor, legalább 4 mag, 
cache mérete: legalább 6 MB Merevlemez típusa: SSD Merevlemez kapacitása: legalább 256 GB Csatlakozás: legalább Bluetooth 5.0 
és Wlan: legalább USB 3.1, Thunderbolt 40Gb/s minimum 2 db, Display port Operációs rendszer: Telepített macOS Billentyűzet: 
Magyar Webkamera felbontása: legalább 720p Súlya legfeljebb 1,5kg Gyártói garancia hossza: legalább 12 hónap Akkumulátor 
kapacitása minimum 58Wh (LiPolimer) Ajánlatkérő elfogad a fenti műszaki tartalommal egyenértékű gyárilag macOS operációs 
rendszerű személyi számítógépet a Dokumentációban meghatározott műszaki tartalom szerint.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II. rész XV. FEJEZET

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlattevő tette az összességében legkedvezőbb ajánlatot, amely megfelel a rendelkezésre 
álló fedezetnek. Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmasságát megfelelően igazolta. Az ellenszolgáltatás összege
: nettó 950 000.- HUF/hó

26178565243DC Corner Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1117 Budapest
, Fehérvári Út 50-52.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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

Ajánlatkérő az értékelés egyedüli szempontjaként a legalacsonyabb árat határozza meg, amely alapján 
ajánlattevő tette a legkedvezőbb ajánlatot.

Szöveges értékelés:

DC Corner Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta, ajánlattevő rendelkezik a felhívásban előírt 
alkalmassági követelménynek megfelelő referenciával. Az ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme: 16 db. 
asztali számítógép bérletének ajánlati ára: nettó 950 000.- HUF/hó

26178565243DC Corner Informatikai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1117 
Budapest, Fehérvári Út 50-52.

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
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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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

NemV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - Notebookok beszerzéseRész száma, elnevezése:

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

Az érvénytelenség indoka: A megadott szakmai ajánlat nem felel meg az ajánlattevő előírásának, mivel a megajánlott eszközök 
nem tartalmazzák a Logalyze basic client OEM licencet (Academic ver.), valamint a 2 db. PC-ben nincs 1 db 8x Half-Height 
BD-RE Drive. Tekintettel arra, hogy a szakmai ajánlat hiánypótlás keretében nem módosítható, ezért a hiányosság 
vonatkozásában hiánypótlási felhívás kiadására nem volt lehetőség. A hiányosságokra figyelemmel az ajánlat szakmai 
szempontból érvénytelen, ezért az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

10507326242NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1152 
Budapest, Telek Utca 7-9.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Nem

Az egyetlen ajánlattevő az alkalmassága igazolására, valamint a kizáró okok hiányára vonatkozó nyilatkozatát felhívása ellenére nem 
nyújtotta be, ezért az ajánlatot figyelmen kívül kell hagyni, más ajánlat az eljárásban nem érkezett. Ajánlattevő neve: Alienline Kft. 
Ajánlattevő székhelye: 6729 Szeged, Szabadkai út 9. A. ép. Ajánlattevő adószáma: 13470458-2-06
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VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.04.27Lejárata:2020.04.15Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) 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.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

2020.04.15

2020.04.15
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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:




