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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Óbudai EgyetemAjánlatkérő 
neve:

Projektor beszerzése az Óbudai Egyetem részéreKözbeszerzés 
tárgya:
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V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A 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:

2019.03.01

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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

Projektor 5 db Ajánlat csak a teljes mennyiségre tehető. A részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Projektor beszerzése az Óbudai Egyetem részére

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.uni-obuda.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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Ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak, és a legalacsonyabb árat ajánlotta, és a 
rendelkezésre álló fedezet mértékére is megfelelő ajánlatot adott.

12825439213Lumen Multimédia Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2117 Isaszeg, Nádor 
Utca 2

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:

Ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak. Megajánlott 
ellenszolgáltatás összege (Összesen (nettó) ár): 907 000 Ft.

Szöveges értékelés:

Euro-Profil Rendszerház Kft.

Ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak. Megajánlott 
ellenszolgáltatás összege (Összesen (nettó) ár): 875 000 Ft.

Szöveges értékelés:

Lumen Multimédia Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak. Megajánlott ellenszolgáltatás összege (
Összesen (nettó) ár): 907 000 Ft.

13936570242Euro-Profil Rendszerház Kft., 1173 Budapest, Határhalom Utca 4

Ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel a felhívás és a dokumentáció előírásainak. Megajánlott ellenszolgáltatás összege (
Összesen (nettó) ár): 875 000 Ft.

12825439213Lumen Multimédia Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2117 Isaszeg, 
Nádor Utca 2

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

9A 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:
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Az eljárást megindító felhívás V.2. További információk 8. alpontjában foglaltaknak megfelelően az alábbi ajánlattevők ajánlata 
tekintetében Ajánlatkérő nem végezte el a bírálatot: Alex Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Kft.; 2072 Zsambek, Magyar 
utca 21-23.; 11893389-2-13 Alienline Kft.; 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 47.; 13470458-2-06 Flaxcom Holding Elektronikai és 
Kereskedelmi Zrt.; 1149 Budapest, Mogyoródi út 53.; 13985677-2-42 NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű 
Társaság.; 1152 Budapest, Telek utca 7-9.; 10507326-2-42 PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségű 
Társaság; 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki út 3.; 10217472-2-20 Tekintettel arra, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlatok 

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:

2019.06.30Lejárata:2019.06.21Kezdete:

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

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

2019.06.20

2019.06.20
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.05.23 10:26:28 dr.kovacs

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

bontására 2019. március 19. napján került sor, az ajánlattevők 60 napos ajánlati kötöttsége 2019. május 18. napján lejárt. Ajánlatkérő 
az ajánlattevők részére 2019. május 23. napján megküldött az ajánlatuk további 60 napig történő fenntartására történő felhívásra az 
alábbi ajánlattevők úgy nyilatkoztak, hogy ajánlatukat további 60 napig nem kívánják fenntartani: PBS Hungária Kft.; 1116 Budapest, 
Építész utca 8-12.; 11139014-2-43 Alienline Kft.; 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 47.; 13470458-2-06




