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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

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - 1 db. nagyteljesítményű projektor bérléseRész 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:

Előzetes piackutatás a beszerzendő termékről.

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:

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

I. részben: 1 db. nagyteljesítményű előadótermi projektor bérlésének beszerzése a Műszaki leírásban szereplő szállítandó 
tartozékokkal együtt II. részben: 20 db. előadótermi projektor bérlésének beszerzése

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

III.rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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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:

Szöveges értékelés:

Advanced Network Technologies Műszaki, Szolgáltató, Termelési, Kereskedelmi 
és Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

Euro-Profil Rendszerház Kft.

Szöveges értékelés:

ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

Delta Services Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó, valamint nyilvántartásban való szereplésre 
vonatkozó alkalmassági követelményt nem írt elő. A műszaki és szakmai alkalmasságra való vonatkozó alkalmassági követelmény
vonatkozásában az ajánlattevő előzetes nyilatkozattételi kötelezettségének eleget tett.

10452714242Advanced Network Technologies Műszaki, Szolgáltató, Termelési, Kereskedelmi és Fejlesztési 
Korlátolt Felelősségű Társaság, 1064 Budapest, Izabella Utca 88.

Alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó, valamint nyilvántartásban való szereplésre 
vonatkozó alkalmassági követelményt nem írt elő. A műszaki és szakmai alkalmasságra való vonatkozó alkalmassági követelmény
vonatkozásában az ajánlattevő előzetes nyilatkozattételi kötelezettségének eleget tett.

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

Alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó, valamint nyilvántartásban való szereplésre 
vonatkozó alkalmassági követelményt nem írt elő. A műszaki és szakmai alkalmasságra való vonatkozó alkalmassági követelmény
vonatkozásában az ajánlattevő előzetes nyilatkozattételi kötelezettségének eleget tett.

24909707206ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság, 6723 Szeged, Szakolcai Utca 7

Alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó, valamint nyilvántartásban való szereplésre 
vonatkozó alkalmassági követelményt nem írt elő. A műszaki és szakmai alkalmasságra való vonatkozó alkalmassági követelmény
vonatkozásában az ajánlattevő előzetes nyilatkozattételi kötelezettségének eleget tett.

13978798241Delta Services Korlátolt Felelősségű Társaság, 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.

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

5A 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:
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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

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - 20 db. előadótermi projektor bérlésének beszerzéseRész száma, elnevezése:

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

Az érvénytelenség indoka: Exicom Kft. benyújtott ajánlatában a felolvasólapon nem tüntette fel a megajánlott eszköz típusát, 
valamint szakmai ajánlatot sem nyújtott be.

24907468241Exicom Informatika Kereskedőház Kft., 1052 Budapest, Városház 16. félemelet 2.

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.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A kiválasztás indokai: Az ajánlat érvényes, az ajánlattevő igazolta a kizáró okok fenn nem állását, valamint műszaki és szakmai 
alkalmasságát. Az eljárás során ajánlattevő adta a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot. Az ajánlat megfelelt a rendelkezésre
álló fedezetnek.

13978798241Delta Services Korlátolt Felelősségű Társaság, 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

• Részvétel a projektor felszerelésében • Részvétel a projektor beüzemelésében

INTERTON Elektroakusztikai Kft. 10448962-2-43

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

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:

Szöveges értékelés:

Euro-Profil Rendszerház Kft.

Szöveges értékelés:

Advanced Network Technologies Műszaki, Szolgáltató, Termelési, Kereskedelmi 
és Fejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó, valamint nyilvántartásban való szereplésre 
vonatkozó alkalmassági követelményt nem írt elő. A műszaki és szakmai alkalmasságra való vonatkozó alkalmassági követelmény
vonatkozásában az ajánlattevő előzetes nyilatkozattételi kötelezettségének eleget tett.

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

Alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó, valamint nyilvántartásban való szereplésre 
vonatkozó alkalmassági követelményt nem írt elő. A műszaki és szakmai alkalmasságra való vonatkozó alkalmassági követelmény
vonatkozásában az ajánlattevő előzetes nyilatkozattételi kötelezettségének eleget tett.

10452714242Advanced Network Technologies Műszaki, Szolgáltató, Termelési, Kereskedelmi és Fejlesztési 
Korlátolt Felelősségű Társaság, 1064 Budapest, Izabella Utca 88.

Alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó, valamint nyilvántartásban való szereplésre 
vonatkozó alkalmassági követelményt nem írt elő. A műszaki és szakmai alkalmasságra való vonatkozó alkalmassági követelmény
vonatkozásában az ajánlattevő előzetes nyilatkozattételi kötelezettségének eleget tett.

24909707206ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság, 6723 Szeged, Szakolcai Utca 7

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

5A 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
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Benyújtott ajánlat, melyet Ajánlatkérő figyelmen kívül hagyott az értékelés során: Ajánlattevő neve: Delta Services Kft. Székhelye: 

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:

2018.11.09Lejárata:2018.10.31Kezdete:

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:

Az érvénytelenség indoka: Exicom Kft. benyújtott ajánlatában a felolvasólapon nem tüntette fel a megajánlott eszköz típusát, 
valamint szakmai ajánlatot sem nyújtott be.

24907468241Exicom Informatika Kereskedőház Kft., 1052 Budapest, Városház 16. félemelet 2.

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:

A kiválasztás indokai: Az ajánlat érvényes, az ajánlattevő igazolta a kizáró okok fenn nem állását, valamint műszaki és szakmai 
alkalmasságát. Az eljárás során ajánlattevő adta a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot. Az ajánlat megfelelt a rendelkezésre
álló fedezetnek.

2018.10.30

2018.10.30
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2018.10.30 12:57:50 szabadine

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról módosítása
, javítása 2018.10.30 14:50:57 szabadine

Összesen: 2 sor (1 / 1)

 

1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74. Ajánlati ár: 270.000 Ft/hó Indoklás: Delta Services Kft. ajánlattevő az ajánlati kötöttség 
fenntartására irányuló felkérésre a 2. részben nyilatkozatot nyújtott be, miszerint ajánlatát 2018. október 31. napjáig nem kívánja 
fenntartani a 2. rész - "20 db. előadótermi projektor bérlésének beszerzése" vonatkozásában




