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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.2) A közbeszerzés mennyisége

PXI konfiguráció beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.uni-obuda.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.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:

PXI konfiguráció beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:
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Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta, ajánlattevő rendelkezik a felhívásban előírt 
alkalmassági követelménynek megfelelő referenciával. Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Ajánlati ár: nettó 20 

14347289242H-Didakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1162 Budapest, Délceg Utca 32

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:

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:

2019.10.10

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

1 db. PXI konfiguráció amely az alábbi műszaki tulajdonságokkal rendelkezik: - Windows alapú, nagy sebességű, moduláris mérő és 
tároló egység. A hozzá tartozó feldolgozó szoftverrel, ami a feldolgozott adatokat táblázatos és grafikonos formában meg tudja 
jeleníteni. - Mérni tudja a gépjárművekben használt adatátviteli rendszereket (CAN, LIN, FlaxRay, stb.) - 2 portos CAN Interface 
Modul flexibilis mintavételezéssel; - 2 portos LIN interface; - 2 portos FlaxRay interface. - Mérni tudja a busz rendszerekben terjedő 
jelek tulajdonságait (nagyságát, jelalakját) - Digitális multiméter, minimum 2 analóg csatorna, minimum 16 bites felbontás, minimum 
40 kS/s mintavételezési sebességgel, és 4 digitális csatorna minimum 5 kS/s mintavételezéssel. - Legyen kompatibilis a National 
Instrument LabView programjával. - Mobil mérésekhez a fenti elvárásokat teljesítő USB-s eszközök: - 5 db Multifunkciós I/O vezérlő - 1
-1 db CAN, CAN-OBD-II, LIN, FlaxRay eszköz. A további részletes műszaki leírást a Dokumentáció tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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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:

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 20 884 200.- HUF Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlattevő tette az egyetlen ajánlatot, 
amely megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek. Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, alkalmasságát megfelelően 
igazolta.

14347289242H-Didakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1162 Budapest, Délceg Utca 32

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)

1. Az 1. szempont (ajánlati ár) értékelési módszere: A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyik a legalacsonyabb értéket tartalmazza. A 
pontszámok kiszámításának képlete: P= Alegkedvezőbb Avizsgált X (Pmax – Pmin) + Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, Pmin: a pontskála alsó határa, Alegkedvezőbb: a legelőnyösebb 
ajánlat tartalmi eleme, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Az adható pontszám: 0-10 pont. 2. A 2. szempont (controller 
maximális sávszélessége) értékelési módszere: A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyik a legmagasabb értéket tartalmazza. A 
pontszámok kiszámításának képlete: P= Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb X (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, Pmin: a pontskála alsó határa, 
Alegkedvezőbb: ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot 
adja (10 Gb/s) Alegkedvezőtlenebb: ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire 
a minimális pontszámot adja (2 Gb/s) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Az adható pontszám: 0-10 pont. 3. A 3. szempont (slot
maximális sávszélessége) értékelési módszere: A legkedvezőbb ajánlati elem az, amelyik a legmagasabb értéket tartalmazza. A 
pontszámok kiszámításának képlete: P= Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb X (Pmax – Pmin) + Pmin
ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma, Pmax: a pontskála felső határa, Pmin: a pontskála alsó határa, 
Alegkedvezőbb: ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot 
adja (4 Gb/s) Alegkedvezőtlenebb: ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a 
minimális pontszámot adja (1 Gb/s) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Az adható pontszám: 0-10 pont.

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:

Az ajánlati árra ajánlattevő 10 pontot kapott ami a 70-es súlyszámmal szorozva 700 pont. Ajánlattevő a 
controller maximális sávszélességére 7,5 pontot kapott, ami a 15-as súlyszámmal szorozva 112,5 pont. 
Ajánlattevő a slot maximális sávszélességére 3,3 pontot kapott, ami a 15-as súlyszámmal szorozva 49,5 pont.

Szöveges értékelés:

862H-Didakt Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

884 200.- HUF ajánlati árral, 8 Gigabyte/s controller maximális sávszélesség 2 Gigabyte/s slot maximális sávszélesség
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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:

Tekintettel arra, hogy az eljárásban kizárólag egy ajánlatot nyújtottak be, ezért a Kbt. 131. § (8) bekezdése alapján nincs 
szerződéskötési moratórium.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

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:

2019.11.05

2019.11.05




