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IV. szakasz: Eljárás

113A 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

Nyertes Ajánlattevő feladata az Ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki leírásban specifikált mérőműszereknek, a megadott 
mennyiségben, adásvétel keretében Ajánlatkérőre történő átruházása, továbbá Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az eszközöknek a 
teljesítési helyre történő leszállítása is. 
Ajánlatkérő, a beszerezni kívánt eszközök sajátosságait figyelembe véve részajánlat tételére biztosít lehetőséget az alábbi négy rész 
tekintetében:  
 
I.        rész: Általános mérőműszerek  
1.        Többcsatornás tápegység 15 db  
2.        Asztali multiméter 15 db 
3.        Függvénygenerátor 15 db 
4.        Oszcilloszkóp 15 db 
 
II.        rész: Egyéb mérőeszközök  
1.        Kézi multiméter 15 db 
2.        Forrasztóállomás 1 db 
3.        Kiforrasztó állomás 1 db 
4.        Szabályozható toroid transzformátor 15 db 
5.        Lakatfogó 2 db 
6.        Leválasztó transzformátor 1 db 
 
III.        rész: Speciális mérőeszközök  
1.        Spektrumanalizátor 1 db 
2.        RF Szignálgenerátor 1 db 
3.        LRC mérő/ESR 1 db 
 
IV.        rész: Villamos gépek  
1.        Kefés egyfázisú szinkrongenerátor 1 db 
2.        Kétpólusú, háromfázisú aszinkron motor 1 db 
3.        Négypólusú, háromfázisú aszinkron motor 2 db 
4.        Szervo Motor 1 db 
 
•        Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell adnia az általa megajánlott termék gyártóját, gyártói azonosító számát vagy cikkszámát, 
illetve a termék típusát. 
•        Ajánlattevőnek a megajánlott eszközöket por, víz és egyéb szennyeződések ellen védő csomagolásban kell leszállítania. 
•        Ajánlattevő kizárólag gyári, új, korábban használatban nem volt eszközöket ajánlhat meg ajánlatában 
 
A további követelményeket a dokumentáció részletesen tartalmazza. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Kbt. Harmadik rész XVII. fejezete szerinti eljárás

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Dulay és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság - mint nyertes ajánlattevő - a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott értékelési szempontokra az ajánlatok bírálata során az alábbi pontszámokat 
kapta: 
Ajánlati ár (nettó Ft): 10 pont x 75 súlyszám = 750 súlyozott pontszám 
A vonatkozó jogszabály által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama egész hónapokban 
megadva: 5 pont x 5 súlyszám = 25 súlyozott pontszám 
Kedvezőbb szállítási határidő (Ajánlatkérő által előírt 3 hónapos szállítási határidőnél rövidebb határidő 
vállalása esetén az előírt határidőből nyújtott kedvezmény napok száma – egész napokban kifejezve):  10 pont 
x 10 súlyszám = 100 súlyozott pontszám 
Függvénygenerátor bővítési lehetősége:  10 pont x 5 súlyszám = 50 súlyozott pontszám

Szöveges értékelés:

925Dulay és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő a hiánypótlást követően megfelelő tartalommal igazolta a közbeszerzési dokumentumokban 
előírt műszaki illetve szakmai alkalmasságát. Az ajánlatot benyújtó ajánlattevő a benyújtott dokumentumok alapján alkalmas a 
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötni kívánt szerződés teljesítésére. 
 
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:  
Ajánlati ár (nettó Ft): 8 482 500 
A vonatkozó jogszabály által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama egész hónapokban megadva: 12 
Kedvezőbb szállítási határidő (Ajánlatkérő által előírt 3 hónapos szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az 
előírt határidőből nyújtott kedvezmény napok száma – egész napokban kifejezve): 72 
Függvénygenerátor bővítési lehetősége: igen

24585006213Dulay és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Magyarország 2600 Vác, Dr. Csányi 
László Krt. 83

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

6A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Általános mérőműszerekRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

nem releváns

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

nem releváns

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:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 8 482 500 Ft 
 
Ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az előírt 
alkalmassági feltételeknek megfelel. A fentieken túlmenően ajánlattevő ajánlata tartalmazta az ajánlatkérő számára 
legkedvezőbb ár-érték arányt tartalmazó ajánlati elemeket.

24585006213Dulay és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Magyarország 2600 Vác, Dr. Csányi László 
Krt. 83

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)

Az Ajánlati ár értékelési szempont vonatkozásában: fordított arányosítás,  
A vonatkozó jogszabály által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama vonatkozásában: egyenes 
arányosítás, 
Kedvezőbb szállítási határidő vonatkozásában: egyenes arányosítás, 
Függvénygenerátor bővítési lehetősége vonatkozásában: egyszerű pontkiosztás módszere került alkalmazásra.

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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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)

Az Ajánlati ár értékelési szempont vonatkozásában: fordított arányosítás,  
A vonatkozó jogszabály által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama vonatkozásában: egyenes 
arányosítás, 
Kedvezőbb szállítási határidő vonatkozásában: egyenes arányosítás, 
Kézi multiméter csatlakozási lehetősége számítógéphez vonatkozásában: egyszerű pontkiosztás módszere került alkalmazásra.

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:

Dulay és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság - mint nyertes ajánlattevő - a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott értékelési szempontokra az ajánlatok bírálata során az alábbi pontszámokat 
kapta: 
Ajánlati ár (nettó Ft): 10 pont x 75 súlyszám = 750 súlyozott pontszám 
A vonatkozó jogszabály által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama egész hónapokban 
megadva: 1,67 pont x 5 súlyszám = 8,33 súlyozott pontszám 
Kedvezőbb szállítási határidő (Ajánlatkérő által előírt 3 hónapos szállítási határidőnél rövidebb határidő 
vállalása esetén az előírt határidőből nyújtott kedvezmény napok száma – egész napokban kifejezve):  10 pont 
x 10 súlyszám = 100 súlyozott pontszám 
Kézi multiméter csatlakozási lehetősége számítógéphez:  10 pont x 5 súlyszám = 50 súlyozott pontszám

Szöveges értékelés:

908Dulay és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő megfelelő tartalommal igazolta a közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki illetve 
szakmai alkalmasságát. Az ajánlatot benyújtó ajánlattevő a benyújtott dokumentumok alapján alkalmas a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötni kívánt szerződés teljesítésére. 
 
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:  
Ajánlati ár (nettó Ft): 980 500 
A vonatkozó jogszabály által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama egész hónapokban megadva: 1 
Kedvezőbb szállítási határidő (Ajánlatkérő által előírt 3 hónapos szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az 
előírt határidőből nyújtott kedvezmény napok száma – egész napokban kifejezve): 40 
Kézi multiméter csatlakozási lehetősége számítógéphez: igen

24585006213Dulay és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Magyarország 2600 Vác, Dr. Csányi 
László Krt. 83

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

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

2 - Egyéb mérőeszközökRész száma, elnevezése:

Igen
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Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő megfelelő tartalommal igazolta a közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki illetve 
szakmai alkalmasságát. Az ajánlatot benyújtó ajánlattevő a benyújtott dokumentumok alapján alkalmas a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötni kívánt szerződés teljesítésére. 
 
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:  
Ajánlati ár (nettó Ft): 5 034 400 

23327698242Radio Systems Global korlátolt felelősségű társaság, Magyarország 1142 Budapest, Kassai Tér 19

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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

3 - Speciális mérőeszközökRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

nem releváns

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:

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 980 500 Ft 
 
Ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az előírt 
alkalmassági feltételeknek megfelel. A fentieken túlmenően ajánlattevő ajánlata tartalmazta az ajánlatkérő számára 
legkedvezőbb ár-érték arányt tartalmazó ajánlati elemeket.

24585006213Dulay és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Magyarország 2600 Vác, Dr. Csányi László 
Krt. 83

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

nem releváns

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:

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 5 034 400 Ft 
 
Ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az előírt 
alkalmassági feltételeknek megfelel. A fentieken túlmenően ajánlattevő ajánlata tartalmazta az ajánlatkérő számára 
legkedvezőbb ár-érték arányt tartalmazó ajánlati elemeket.

23327698242Radio Systems Global korlátolt felelősségű társaság, Magyarország 1142 Budapest, Kassai Tér 19

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)

Az Ajánlati ár értékelési szempont vonatkozásában: fordított arányosítás,  
A vonatkozó jogszabály által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama vonatkozásában: egyenes 
arányosítás, 
Kedvezőbb szállítási határidő vonatkozásában: egyenes arányosítás, 
Spektrumanalizátor bővítési lehetősége: vonatkozásában: egyszerű pontkiosztás  
RF szignálgenerátor bővítési lehetősége vonatkozásában: egyszerű pontkiosztás módszere került alkalmazásra.

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:

Radio Systems Global korlátolt felelősségű társaság - mint nyertes ajánlattevő - a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott értékelési szempontokra az ajánlatok bírálata során az alábbi pontszámokat 
kapta: 
Ajánlati ár (nettó Ft): 10 pont x 75 súlyszám = 750 súlyozott pontszám 
A vonatkozó jogszabály által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama egész hónapokban 
megadva: 10 pont x 5 súlyszám = 50 súlyozott pontszám 
Kedvezőbb szállítási határidő (Ajánlatkérő által előírt 6 hónapos szállítási határidőnél rövidebb határidő 
vállalása esetén az előírt határidőből nyújtott kedvezmény napok száma – egész napokban kifejezve):  6,92 
pont x 10 súlyszám = 69,2 súlyozott pontszám 
Spektrumanalizátor bővítési lehetősége:  10 pont x 5 súlyszám = 50 súlyozott pontszám 
RF szignálgenerátor bővítési lehetősége: 10 pont x 5 súlyszám = 50 súlyozott pontszám

Szöveges értékelés:

969Radio Systems Global korlátolt felelősségű társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A vonatkozó jogszabály által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama egész hónapokban megadva: 24 
Kedvezőbb szállítási határidő (Ajánlatkérő által előírt 6 hónapos szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az 
előírt határidőből nyújtott kedvezmény napok száma – egész napokban kifejezve): 90 
Spektrumanalizátor bővítési lehetősége: igen 
RF szignálgenerátor bővítési lehetősége: igen
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Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb
● Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) pont: az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

Érvénytelenítés jogcíme:

12304727241FOLDER TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1021 
Budapest, Heinrich István Utca 9

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

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:

0A szerződés száma:

4 - Villamos gépekRész száma, elnevezése:

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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:

Nem



EKR000790712022

VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

2022.07.24Lejárata:2022.07.14Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

A FOLDER TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ajánlata tekintetében az alábbiak szerint került sor hiánypótlás 
kibocsátására:  
1.)        Az ajánlati felhívás VI.3.9.) pontjában előírásra került, hogy „Csatolni kell az ajánlattevő képviseletében az ajánlatot, 
illetve nyilatkozatokat aláíró személy(ek) a 2006. évi V. törvény 9. § (1), (2), (3) és (3a) bekezdéseinek megfelelő aláírási 
címpéldányát, vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját. Amennyiben ajánlattevő személyes joga 
szerint nincsenek ezen okiratok vagy ezen okiratokkal egyenértékű okiratok, akkor ajánlattevőnek ajánlatában erről kell 
nyilatkoznia.” 
Ajánlattevő nem nyújtotta be az ajánlatot, nyilatkozatot aláíró, a cég képviseletére jogosult személy F.B.J.- a fenti jogszabálynak 
megfelelő - aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját Ajánlatkérő kérte 
annak benyújtását. 
2.) A felhívás III.1.3) pontjában a műszaki és szakmai alkalmasság minimumkövetelménye az alábbiak szerint került előírásra:  
„A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő, ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 év alatt 
befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett és szerződésszerűen teljesített, összesen legalább nettó 700 000 Ft értékű 
villamos gép vagy mérőműszer vagy mérőeszköz szállítására vonatkozó referenciával”. Ajánlatkérő definiálta, hogy mit ért és 
mit fogad el villamos gép; mérőműszer, valamint mérőeszköz alatt. 
A dokumentációban előírásra került „A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből az 
alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.” 
a)        A benyújtott nyilatkozatban a referenciamunka tárgyaként „Autóipari mérőműszer rendszer” feltüntetett megnevezésből 
nem állapítható meg egyértelműen, hogy a referencia tárgya az ajánlatkérő által definiált mérőműszer, mérőeszköz vagy 
villamos gép kategóriák valamelyike szerint értelmezhető-e. 
A fentiekre tekintettel ajánlatkérő felhívta ajánlattevőt az „Autóipari mérőműszer rendszer” tárgyú teljesítéseinek olyan 
részletezettséggel történő bemutatására, amelyből egyértelműen megállapítható a műszaki, szakmai alkalmasság megléte.  
b)        A benyújtott referencianyilatkozat Euro pénznemben határozta meg a referenciamunka ellenszolgáltatásnak összegét. Az 
ajánlati felhívás III.1.3) „Műszaki, illetve szakmai alkalmasság” pontjában Ajánlatkérő a referencia értékét nettó 700.000 
forintban határozta meg. A benyújtott nyilatkozat alapján nem állapítható meg az alkalmassági feltételnek való megfelelés, 
mivel az nem tartalmazza Forint pénznemben a referenciák értékét. 
Ajánlatkérő kérte, a feltüntetett referenciamunkák ellenértékének forint (HUF) pénznemben történő feltüntetését, a műszaki és 
szakmai alkalmassági feltételnek való megfelelés megítélése céljából. 
3.) Ajánlatkérő a felhívás VI.3.9) „További információk” körében előírta, hogy a rendelkezésre bocsátott „Ár részletező táblázat”-
ot – mint az egyes tételek egységárait is tartalmazó - szakmai ajánlatot hiánytalanul kitöltve, cégszerű aláírással ellátva kell 
benyújtani.  
A Dokumentáció I. fejezet 4.3. pontja szerint „Az ajánlathoz csatolt minden – nem elektronikus űrlapként kitöltött – 
dokumentumot (nyilatkozatot) annak végén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy 
olyan személynek, aki erre a jogosult személytől írásos felhatalmazást kaptak.” 
Az „Ár részletező táblázat”, valamint a referencia nyilatkozat nincs cégszerűen aláírva, azok csupán beszúrt kép formátumban 
tartalmaz aláírást. 
Ajánlatkérő kérte a megnevezett dokumentumoknak cégszerűen aláírt formában történő benyújtását. 
Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 73. § (1) bek e) és d) pontjára.  
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásra nem válaszolt, a fentiekben megjelölt hiányok egyikét sem pótolta. A Kbt. 71. § (6) bek. 
értelmében a korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. 

2022.07.14

2022.07.14
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További ajánlattevők valamint az ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei, akiknek az ajánlata az értékelést 
követően nem került bírálat alá a felhívás VI.3.7. pontjában előírt a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerint: 
 
I. Rész tekintetében:  
 
Ajánlattevő neve: Radio Systems Global Kft.,  
Székhelye: Magyarország 1142 Budapest, Kassai Tér 19.  
Ajánlati ár (nettó Ft): 8 701 500 
A vonatkozó jogszabály által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama egész hónapokban megadva: 24 
Kedvezőbb szállítási határidő (Ajánlatkérő által előírt 3 hónapos szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt 
határidőből nyújtott kedvezmény napok száma – egész napokban kifejezve): 0 
Függvénygenerátor bővítési lehetősége: nem 
 
Ajánlattevő neve: Global Focus Kereskedelmi Kft.,  
Székhelye: Magyarország 1155 Budapest, Kazán Utca 5 10. em. 28. 
Ajánlati ár (nettó Ft): 19 863 450 
A vonatkozó jogszabály által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama egész hónapokban megadva: 6 
Kedvezőbb szállítási határidő (Ajánlatkérő által előírt 3 hónapos szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt 
határidőből nyújtott kedvezmény napok száma – egész napokban kifejezve): 0 
Függvénygenerátor bővítési lehetősége: nem 
 
Ajánlattevő neve: FOLDER TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
Székhelye: Magyarország 1021 Budapest, Heinrich István Utca 9. 
Ajánlati ár (nettó Ft): 10 359 000 
A vonatkozó jogszabály által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama egész hónapokban megadva: 0 
Kedvezőbb szállítási határidő (Ajánlatkérő által előírt 3 hónapos szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt 
határidőből nyújtott kedvezmény napok száma – egész napokban kifejezve): 0 
Függvénygenerátor bővítési lehetősége: nem 
 
Ajánlattevő neve: Gilux Hungary Kft.,  
Székhelye: Magyarország 1101 Budapest, Kőbányai Út 49.A.ép.1.em. 
Ajánlati ár (nettó Ft): 13 059 810 
A vonatkozó jogszabály által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama egész hónapokban megadva: 0 
Kedvezőbb szállítási határidő (Ajánlatkérő által előírt 3 hónapos szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt 
határidőből nyújtott kedvezmény napok száma – egész napokban kifejezve): 0 
Függvénygenerátor bővítési lehetősége: nem 
 
Ajánlattevő neve: AGETA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
Székhelye: Magyarország 1074 Budapest, Dohány Utca 57. 
Ajánlati ár (nettó Ft): 9 019 755 
A vonatkozó jogszabály által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama egész hónapokban megadva: 0 
Kedvezőbb szállítási határidő (Ajánlatkérő által előírt 3 hónapos szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt 
határidőből nyújtott kedvezmény napok száma – egész napokban kifejezve): 65 
Függvénygenerátor bővítési lehetősége: igen 
 
II. Rész tekintetében:  
 
Ajánlattevő neve: Gilux Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság,Kft.  
Székhelye: Magyarország 1101 Budapest, Kőbányai Út 49.A.ép.1.em. 
Ajánlati ár (nettó Ft): 1 601 440  
A vonatkozó jogszabály által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama egész hónapokban megadva: 0 
Kedvezőbb szállítási határidő (Ajánlatkérő által előírt 3 hónapos szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt 
határidőből nyújtott kedvezmény napok száma – egész napokban kifejezve): 0 
Kézi multiméter csatlakozási lehetősége számítógéphez: igen 
 
Ajánlattevő neve: Global Focus Kereskedelmi Kft,  
Székhelye: Magyarország 1155 Budapest,, Kazán Utca 5 10. em. 28  
Ajánlati ár (nettó Ft): 1 708 445 
A vonatkozó jogszabály által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama egész hónapokban megadva: 6 
Kedvezőbb szállítási határidő (Ajánlatkérő által előírt 3 hónapos szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt 
határidőből nyújtott kedvezmény napok száma – egész napokban kifejezve): 0 
Kézi multiméter csatlakozási lehetősége számítógéphez: nem 
 
Ajánlattevő neve: FOLDER TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  

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:
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

Székhelye: Magyarország 1021 Budapest, Heinrich István Utca 9. 
Ajánlati ár (nettó Ft): 1 374 800 
A vonatkozó jogszabály által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama egész hónapokban megadva: 0 
Kedvezőbb szállítási határidő (Ajánlatkérő által előírt 3 hónapos szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt 
határidőből nyújtott kedvezmény napok száma – egész napokban kifejezve): 0 
Kézi multiméter csatlakozási lehetősége számítógéphez: nem 
 
III. Rész tekintetében:  
 
Ajánlattevő neve: Gilux Hungary Kft.,  
Székhelye: Magyarország 1101 Budapest, Kőbányai Út 49.A.ép.1.em. 
Ajánlati ár (nettó Ft): 7 442 870  
A vonatkozó jogszabály által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama egész hónapokban megadva: 0 
Kedvezőbb szállítási határidő (Ajánlatkérő által előírt 6 hónapos szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt 
határidőből nyújtott kedvezmény napok száma – egész napokban kifejezve): 0 
Spektrumanalizátor bővítési lehetősége: nem 
RF szignálgenerátor bővítési lehetősége: nem 
 
Ajánlattevő neve: AGETA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,  
Székhelye: Magyarország 1074 Budapest, Dohány Utca 57. 
Ajánlati ár (nettó Ft): 6 942 958 
A vonatkozó jogszabály által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama egész hónapokban megadva: 0 
Kedvezőbb szállítási határidő (Ajánlatkérő által előírt 6 hónapos szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt 
határidőből nyújtott kedvezmény napok száma – egész napokban kifejezve): 130 
Spektrumanalizátor bővítési lehetősége: igen 
RF szignálgenerátor bővítési lehetősége: igen 
 
Ajánlattevő neve: FOLDER TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
Székhelye: Magyarország 1021 Budapest, Heinrich István Utca 9. 
Ajánlati ár (nettó Ft): 5 390 000 
A vonatkozó jogszabály által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama egész hónapokban megadva: 0 
Kedvezőbb szállítási határidő (Ajánlatkérő által előírt 6 hónapos szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt 
határidőből nyújtott kedvezmény napok száma – egész napokban kifejezve): 0 
Spektrumanalizátor bővítési lehetősége: igen 
RF szignálgenerátor bővítési lehetősége: igen 
 
Ajánlattevő neve: Dulay és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
Székhelye: Magyarország 2600 Vác, Dr. Csányi László Krt. 83. 
Ajánlati ár (nettó Ft): 5 992 000 
A vonatkozó jogszabály által előírt kötelező jótállási időn felül vállalt jótállás időtartama egész hónapokban megadva: 0 
Kedvezőbb szállítási határidő (Ajánlatkérő által előírt 6 hónapos szállítási határidőnél rövidebb határidő vállalása esetén az előírt 
határidőből nyújtott kedvezmény napok száma – egész napokban kifejezve): 48 
Spektrumanalizátor bővítési lehetősége: igen 
RF szignálgenerátor bővítési lehetősége: igen 
 
IV. Rész tekintetében: - 
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