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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: Kaposvári Szakképzési Centrum 

Postai cím: Kontrássy u. 2/A. 

Város: Kaposvár Postai irányítószám: 7400 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Tabletek, notebookok és asztali számítógépek beszerzése GINOP-6-2-
3-17-2017-00005 projekt keretében KM02SZGRK17 keretmegállapodásból 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

1. részajánlati kör - Tabletek 

• 94 db tablet 
 
2. részajánlati kör – PC-k és monitorok 

• 67 db PC 

• 115 db monitor 
 
3. részajánlati kör - Perifériák 

• 19 db - Hangfal 

• 60 db - Pendrive 

• 5 db - Vezetékes billentyűzet és egér szett 
 
4. részajánlati kör - Notebookok 

• 79 db - Notebook  

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. második rész, az 
uniós értékhatárt elérő eljárás, XVI. fejezet – Sajátos beszerzési módszerek 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: verseny újranyitás, a Kbt. 105.§ (2) bekezdés b) pont alapján 
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IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: - 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: - 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2020. április 24. 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 
ismertetése: 2 - 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának 
indoka: - 

V/1. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: Tabletek  

Az eljárás eredményes volt ˇ igen ˇ nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

ˇ A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: 

ˇ A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás ˇ igen ˇ nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése: 2- 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [3] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

 

Szállító egyedi azonosítója: KM0201SZGRK17 

Konzorcium vezető cég neve: Írisz Holding Kft. 

Székhely: 1044 Budapest, Óradna u. 5. 

Adószám: 24313698-2-41 

  

Cég neve: Euro-Profil Rendszerház Kft. 

Székhely: 1173 Budapest, Határhalom u. 4. 

Adószám: 13936570-2-42 

  

Közös ajánlattevők képviseletében: Írisz Holding Kft. 

  

Nettó ajánlati ár (az ellenszolgáltatás összege)  
közbeszerzési díj és ÁFA nélkül számítva 
 

2.042.600 Ft 

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, 
ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban és a dokumentációban foglalt 
alkalmassági és egyéb követelményeknek, a 
jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel 
az ajánlat érvényes, ajánlattevő a szerződés 
teljesítésére alkalmas. 

 
 

Szállító egyedi azonosítója: KM0206SZGRK17 

Konzorcium vezető cég neve: PC Trade Systems Kft. 

Székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. 

Adószám: 12937303-2-42 

  

Cég neve: Delta Informatika Zrt. 

Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74. 

Adószám: 13978767-2-41 

  

Cég neve: IMG Solution Kft. 
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Székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 26. 

Adószám: 14894262-2-42 

  

Cég neve: Serco-Solutions Kft. 

Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 314. 

Adószám: 14098820-3-41 

  

Cég neve: simpleSoft Kft. 

Székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 70. II/205. 

Adószám: 13994761-2-05 

  

Közös ajánlattevők képviseletében: PC Trade Systems Kft. 

  

Nettó ajánlati ár (az ellenszolgáltatás összege)  
közbeszerzési díj és ÁFA nélkül számítva 
 

2.454.000 Ft 

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, 
ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban és a dokumentációban foglalt 
alkalmassági és egyéb követelményeknek, a 
jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel 
az ajánlat érvényes, ajánlattevő a szerződés 
teljesítésére alkalmas. 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára 
az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb 
oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

 

Ssz. 
 

Ajánlattevő megnevezése 
 

Nettó ajánlati ár 
közbeszerzési díj és ÁFA 

nélkül számítva 
 

1. Írisz Holding Kft.  
Euro-Profil Rendszerház Kft. 

2.042.600 Ft 

2. PC Trade Systems Kft.  
Delta Informatika Zrt. 
IMG Solution Kft. 
Serco-Solutions Kft. 
simpleSoft Kft. 
 

2.454.000 Ft 

 

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

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Szállító egyedi azonosítója: KM0201SZGRK17 

Konzorcium vezető cég neve: Írisz Holding Kft. 

Székhely: 1044 Budapest, Óradna u. 5. 

Adószám: 24313698-2-41 

  

Cég neve: Euro-Profil Rendszerház Kft. 

Székhely: 1173 Budapest, Határhalom u. 4. 

Adószám: 13936570-2-42 

  

Közös ajánlattevők képviseletében: Írisz Holding Kft. 

  

Nettó ajánlati ár (az ellenszolgáltatás összege)  
közbeszerzési díj és ÁFA nélkül számítva 
 

2.042.600 Ft 

Az ajánlat kiválasztásának indoka: a legalacsonyabb árú ajánlatot adta 

  

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

Szállító egyedi azonosítója: KM0206SZGRK17 

Konzorcium vezető cég neve: PC Trade Systems Kft. 

Székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. 

Adószám: 12937303-2-42 

  

Cég neve: Delta Informatika Zrt. 

Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74. 

Adószám: 13978767-2-41 

  

Cég neve: IMG Solution Kft. 

Székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 26. 

Adószám: 14894262-2-42 

  

Cég neve: Serco-Solutions Kft. 

Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 314. 

Adószám: 14098820-3-41 

  

Cég neve: simpleSoft Kft. 

Székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 70. II/205. 

Adószám: 13994761-2-05 
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Közös ajánlattevők képviseletében: PC Trade Systems Kft. 

  

Nettó ajánlati ár (az ellenszolgáltatás összege)  
közbeszerzési díj és ÁFA nélkül számítva 
 

2.454.000 Ft 

Az ajánlat kiválasztásának indoka: a második legalacsonyabb árú ajánlatot adta 
 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 ˇ igen ˇ nem 

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

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 

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: - 

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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

Szállító egyedi azonosítója: KM0208SZGRK17 

Cég neve: T-Systems Magyarország Zrt. 

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36. 

Adószám: 12928099-2-44 

  

Az érvénytelenség indoka:  
 
Ajánlata a Kbt. 73. § 1. bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, az alábbiak szerint: 
 
1. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 16.22) pontjában előírta ajánlattevők részére, hogy az 

ajánlathoz részletes ártáblázatot kell benyújtania, az ajánlati dokumentációban Ajánlatkérő 
részéről rendelkezésre bocsátott „Tételes kereskedelmi ajánlat” felhasználásával, amelyből 
megállapítható a megajánlott termék (termékek) KEF cikkszáma, megnevezése, egységára. A 
fenti adatokat tartalmazó részletes ártáblázatot tekinti Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak, 
amely megléte az érvényes ajánlat alaki kelléke. A szakmai ajánlat hiánypótlás keretében 
nem pótolható, hiánya a benyújtott ajánlat érvénytelenségét eredményezi.  
 
Ajánlattevő ajánlatában nem nyújtotta be a fentiekben ismertetett tételes kereskedelmi 
ajánlatát, így Ajánlatkérő az ilyen módon benyújtott ajánlatot, annak további értékelése 
nélkül érvénytelennek nyilvánította. 
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése: - 

 

V/2. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [2] Elnevezés: PC-k és monitorok 

Az eljárás eredményes volt ˇ igen ˇ nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

ˇ A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: 

ˇ A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás ˇ igen ˇ nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése: 2- 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [4] 
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V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

 

Szállító egyedi azonosítója: KM0202SZGRK17 

Konzorcium vezető cég neve: Szintézis Informatikai Zrt. 

Székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2. 

Adószám: 12890341-2-08 

  

Cég neve: Euro One Számítástechnikai Zrt. 

Székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 

Adószám: 10649297-2-44 

  

Cég neve: Flaxcom Holding Zrt. 

Székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi u. 53. 

Adószám: 13985677-2-42 

  

Cég neve: NETvisor Zrt. 

Székhely: 1119 Budapest, Petzvál József u. 56. 

Adószám: 14023059-2-43 

  

Cég neve: Rufusz Computer Informatikai Zrt. 

Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59. 

Adószám: 13644545-2-43 

  

Cég neve: SYSInfo Kft. 

Székhely: 5600 Békéscsaba, Jókai utca 23/6. 

Adószám: 12364769-2-04 

  

Közös ajánlattevők képviseletében: Szintézis Zrt. 

  

Nettó ajánlati ár (az ellenszolgáltatás összege)  
közbeszerzési díj és ÁFA nélkül számítva 
 

13.199.900 Ft 

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, 
ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban és a dokumentációban foglalt 
alkalmassági és egyéb követelményeknek, a 
jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel 
az ajánlat érvényes, ajánlattevő a szerződés 
teljesítésére alkalmas. 

 
 

Szállító egyedi azonosítója: KM0201SZGRK17 

Konzorcium vezető cég neve: Írisz Holding Kft. 

Székhely: 1044 Budapest, Óradna u. 5. 

Adószám: 24313698-2-41 
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Cég neve: Euro-Profil Rendszerház Kft. 

Székhely: 1173 Budapest, Határhalom u. 4. 

Adószám: 13936570-2-42 

  

Közös ajánlattevők képviseletében: Írisz Holding Kft. 

  

Nettó ajánlati ár (az ellenszolgáltatás összege)  
közbeszerzési díj és ÁFA nélkül számítva 
 

13.207.198 Ft 

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, 
ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban és a dokumentációban foglalt 
alkalmassági és egyéb követelményeknek, a 
jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel 
az ajánlat érvényes, ajánlattevő a szerződés 
teljesítésére alkalmas. 

 
 

Szállító egyedi azonosítója: KM0203SZGRK17 

Konzorcium vezető cég neve: Nádor Rendszerház Kft. 

Székhely: 1152 Budapest, Telek u. 7-9. 

Adószám: 10507326-2-42 

  

Cég neve: ASH Szoftverház Kft. 

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97. 

Adószám: 23940165-2-43 

  

Cég neve: Exicom Informatika Kft. 

Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 16. 

Adószám: 24907468-2-41 

  

Cég neve: Etiam Kft. 

Székhely: 6723 Szeged, Szakolcai utca 7. 

Adószám: 24909707-2-06 

  

Közös ajánlattevők képviseletében 
meghatalmazással: 

Etiam Kft. 

  

Nettó ajánlati ár (az ellenszolgáltatás összege)  
közbeszerzési díj és ÁFA nélkül számítva 
 

13.563.388 Ft 

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, 
ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban és a dokumentációban foglalt 
alkalmassági és egyéb követelményeknek, a 
jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel 
az ajánlat érvényes, ajánlattevő a szerződés 
teljesítésére alkalmas. 
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára 
az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb 
oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

 

Ssz. 
 

Ajánlattevő megnevezése 
 

Nettó ajánlati ár 
közbeszerzési díj és ÁFA 

nélkül számítva 
 

1. Szintézis Informatikai Zrt.  
Euro One Számítástechnikai Zrt. 
Flaxcom Holding Zrt. 
NETvisor Zrt. 
Rufusz Computer Informatikai Zrt. 
SYSInfo Kft. 
 

13.199.900 Ft 

2. Írisz Holding Kft.  
Euro-Profil Rendszerház Kft. 
 

13.207.198 Ft 

3. Etiam Kft. 
ASH Szoftverház Kft. 
Exicom Informatika Kft. 
Nádor Rendszerház Kft. 
 

13.563.388 Ft 

 

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

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:  

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Szállító egyedi azonosítója: KM0202SZGRK17 

Konzorcium vezető cég neve: Szintézis Informatikai Zrt. 

Székhely: 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2. 

Adószám: 12890341-2-08 

  

Cég neve: Euro One Számítástechnikai Zrt. 

Székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 

Adószám: 10649297-2-44 

  

Cég neve: Flaxcom Holding Zrt. 

Székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi u. 53. 

Adószám: 13985677-2-42 
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Cég neve: NETvisor Zrt. 

Székhely: 1119 Budapest, Petzvál József u. 56. 

Adószám: 14023059-2-43 

  

Cég neve: Rufusz Computer Informatikai Zrt. 

Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59. 

Adószám: 13644545-2-43 

  

Cég neve: SYSInfo Kft. 

Székhely: 5600 Békéscsaba, Jókai utca 23/6. 

Adószám: 12364769-2-04 

  

Közös ajánlattevők képviseletében: Szintézis Zrt. 

  

Nettó ajánlati ár (az ellenszolgáltatás összege)  
közbeszerzési díj és ÁFA nélkül számítva 
 

13.199.900 Ft 

Az ajánlat kiválasztásának indoka: a legalacsonyabb árú ajánlatot adta 

  

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

Szállító egyedi azonosítója: KM0201SZGRK17 

Konzorcium vezető cég neve: Írisz Holding Kft. 

Székhely: 1044 Budapest, Óradna u. 5. 

Adószám: 24313698-2-41 

  

Cég neve: Euro-Profil Rendszerház Kft. 

Székhely: 1173 Budapest, Határhalom u. 4. 

Adószám: 13936570-2-42 

  

Közös ajánlattevők képviseletében: Írisz Holding Kft. 

  

Nettó ajánlati ár (az ellenszolgáltatás összege)  
közbeszerzési díj és ÁFA nélkül számítva 
 

13.207.198 Ft 

Az ajánlat kiválasztásának indoka: a második legalacsonyabb árú ajánlatot adta 
 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 ˇ igen ˇ nem 

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

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: - 
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V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 

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: - 

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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

 

Szállító egyedi azonosítója: KM0208SZGRK17 

Cég neve: T-Systems Magyarország Zrt. 

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36. 

Adószám: 12928099-2-44 

  

Az érvénytelenség indoka:  
 
Ajánlata a Kbt. 73. § 1. bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, az alábbiak szerint: 
 
1. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 16.22) pontjában előírta ajánlattevők részére, hogy az 

ajánlathoz részletes ártáblázatot kell benyújtania, az ajánlati dokumentációban Ajánlatkérő 
részéről rendelkezésre bocsátott „Tételes kereskedelmi ajánlat” felhasználásával, amelyből 
megállapítható a megajánlott termék (termékek) KEF cikkszáma, megnevezése, egységára. A 
fenti adatokat tartalmazó részletes ártáblázatot tekinti Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak, 
amely megléte az érvényes ajánlat alaki kelléke. A szakmai ajánlat hiánypótlás keretében 
nem pótolható, hiánya a benyújtott ajánlat érvénytelenségét eredményezi.  
 
Ajánlattevő ajánlatában nem nyújtotta be a fentiekben ismertetett tételes kereskedelmi 
ajánlatát, így Ajánlatkérő az ilyen módon benyújtott ajánlatot, annak további értékelése 
nélkül érvénytelennek nyilvánította. 

 
 

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

 

V/3. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [3] Elnevezés: Perifériák 

Az eljárás eredményes volt ˇ igen ˇ nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 
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ˇ A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: 

ˇ A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás ˇ igen ˇ nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése: 2- 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [7] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

 

Szállító egyedi azonosítója: KM0203SZGRK17 

Konzorcium vezető cég neve: Nádor Rendszerház Kft. 

Székhely: 1152 Budapest, Telek u. 7-9. 

Adószám: 10507326-2-42 

  

Cég neve: ASH Szoftverház Kft. 

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97. 

Adószám: 23940165-2-43 

  

Cég neve: Exicom Informatika Kft. 

Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 16. 

Adószám: 24907468-2-41 

  

Cég neve: Etiam Kft. 

Székhely: 6723 Szeged, Szakolcai utca 7. 

Adószám: 24909707-2-06 

  

Közös ajánlattevők képviseletében 
meghatalmazással: 

Etiam Kft. 
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Nettó ajánlati ár (az ellenszolgáltatás összege)  
közbeszerzési díj és ÁFA nélkül számítva 
 

344.211 Ft 

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, 
ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban és a dokumentációban foglalt 
alkalmassági és egyéb követelményeknek, a 
jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel 
az ajánlat érvényes, ajánlattevő a szerződés 
teljesítésére alkalmas. 

 
 

Szállító egyedi azonosítója: KM0206SZGRK17 

Konzorcium vezető cég neve: PC Trade Systems Kft. 

Székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. 

Adószám: 12937303-2-42 

  

Cég neve: Delta Informatika Zrt. 

Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74. 

Adószám: 13978767-2-41 

  

Cég neve: IMG Solution Kft. 

Székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 26. 

Adószám: 14894262-2-42 

  

Cég neve: Serco-Solutions Kft. 

Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 314. 

Adószám: 14098820-3-41 

  

Cég neve: simpleSoft Kft. 

Székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 70. II/205. 

Adószám: 13994761-2-05 

  

Közös ajánlattevők képviseletében: PC Trade Systems Kft. 

  

Nettó ajánlati ár (az ellenszolgáltatás összege)  
közbeszerzési díj és ÁFA nélkül számítva 
 

387.000 Ft 

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, 
ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban és a dokumentációban foglalt 
alkalmassági és egyéb követelményeknek, a 
jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel 
az ajánlat érvényes, ajánlattevő a szerződés 
teljesítésére alkalmas. 
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Szállító egyedi azonosítója: KM0207SZGRK17 

Konzorcium vezető cég neve: Tigra Kft. 

Székhely: 1145 Budapest, Törökőr u. 2. 

Adószám: 12218778-2-42 

  

Cég neve: LicensePort Zrt. 

Székhely: 1116 Budapest, Fegyvernek u. 119. 1/8. 

Adószám: 23497454-2-43 

  

Közös ajánlattevők képviseletében: Tigra Kft. 

  

Nettó ajánlati ár (az ellenszolgáltatás összege)  
közbeszerzési díj és ÁFA nélkül számítva 
 

391.597 Ft 

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, 
ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban és a dokumentációban foglalt 
alkalmassági és egyéb követelményeknek, a 
jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel 
az ajánlat érvényes, ajánlattevő a szerződés 
teljesítésére alkalmas. 

 
 

Szállító egyedi azonosítója: KM0214SZGRK17 

Konzorcium vezető cég neve: Kventa Kft. 

Székhely: 2040 Budaörs, Vasút utca 15. 

Adószám: 10329102-2-13 

  

Cég neve: Invigor Informatika Kft. 

Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15. d. ép. 

Adószám: 14757671-2-43 

  

Cég neve: Atos Magyarország Kft. 

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 121-127. Váci Greens D. 
ép. 4. em. 

Adószám: 10378144-2-41 

  

Közös ajánlattevők képviseletében: Kventa Kft. 

  

Nettó ajánlati ár (az ellenszolgáltatás összege)  
közbeszerzési díj és ÁFA nélkül számítva 
 

426.345 Ft 

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, 
ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban és a dokumentációban foglalt 
alkalmassági és egyéb követelményeknek, a 
jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel 
az ajánlat érvényes, ajánlattevő a szerződés 
teljesítésére alkalmas. 
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Szállító egyedi azonosítója: KM0217SZGRK17 

Cég neve: Woss Kereskedelmi Kft. 

Székhely: 1141 Budapest, Fogarasi út 98. 

Adószám: 12021927-2-42 

  

Nettó ajánlati ár (az ellenszolgáltatás összege)  
közbeszerzési díj és ÁFA nélkül számítva 
 

452.400 Ft 

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, 
ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban és a dokumentációban foglalt 
alkalmassági és egyéb követelményeknek, a 
jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel 
az ajánlat érvényes, ajánlattevő a szerződés 
teljesítésére alkalmas. 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára 
az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb 
oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

 

Ssz. 
 

Ajánlattevő megnevezése 
 

Nettó ajánlati ár 
közbeszerzési díj és ÁFA 

nélkül számítva 
 

1. Etiam Kft. 
ASH Szoftverház Kft. 
Exicom Informatika Kft. 
Nádor Rendszerház Kft. 
 

344.211 Ft 

2. PC Trade Systems Kft.  
Delta Informatika Zrt. 
IMG Solution Kft. 
Serco-Solutions Kft. 
simpleSoft Kft. 
 

387.000 Ft 

3. Tigra Kft. 
LicensePort Zrt. 
 

391.597 Ft 

4. Kventa Kft. 
Invigor Informatika Kft. 
Atos Magyarország Kft. 
 

426.345 Ft 

5. Woss Kereskedelmi Kft. 
 

452.400 Ft 

 

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

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Szállító egyedi azonosítója: KM0203SZGRK17 

Konzorcium vezető cég neve: Nádor Rendszerház Kft. 

Székhely: 1152 Budapest, Telek u. 7-9. 

Adószám: 10507326-2-42 

  

Cég neve: ASH Szoftverház Kft. 

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97. 

Adószám: 23940165-2-43 

  

Cég neve: Exicom Informatika Kft. 

Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 16. 

Adószám: 24907468-2-41 

  

Cég neve: Etiam Kft. 

Székhely: 6723 Szeged, Szakolcai utca 7. 

Adószám: 24909707-2-06 

  

Közös ajánlattevők képviseletében 
meghatalmazással: 

Etiam Kft. 

  

Nettó ajánlati ár (az ellenszolgáltatás összege)  
közbeszerzési díj és ÁFA nélkül számítva 
 

344.211 Ft 

Az ajánlat kiválasztásának indoka: a legalacsonyabb árú ajánlatot adta 

  

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

Szállító egyedi azonosítója: KM0206SZGRK17 

Konzorcium vezető cég neve: PC Trade Systems Kft. 

Székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. 

Adószám: 12937303-2-42 

  

Cég neve: Delta Informatika Zrt. 

Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74. 

Adószám: 13978767-2-41 

  

Cég neve: IMG Solution Kft. 

Székhely: 1023 Budapest, Lajos u. 26. 

Adószám: 14894262-2-42 
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Cég neve: Serco-Solutions Kft. 

Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 314. 

Adószám: 14098820-3-41 

  

Cég neve: simpleSoft Kft. 

Székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 70. II/205. 

Adószám: 13994761-2-05 

  

Közös ajánlattevők képviseletében: PC Trade Systems Kft. 

  

Nettó ajánlati ár (az ellenszolgáltatás összege)  
közbeszerzési díj és ÁFA nélkül számítva 
 

387.000 Ft 

Az ajánlat kiválasztásának indoka: a legalacsonyabb árú ajánlatot adta 
 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 ˇ igen ˇ nem 

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

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 

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: - 

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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

 

Szállító egyedi azonosítója: KM0208SZGRK17 

Cég neve: T-Systems Magyarország Zrt. 

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36. 

Adószám: 12928099-2-44 

  

Az érvénytelenség indoka:  
 
Ajánlata a Kbt. 73. § 1. bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, az alábbiak szerint: 
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1. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 16.22) pontjában előírta ajánlattevők részére, hogy az 
ajánlathoz részletes ártáblázatot kell benyújtania, az ajánlati dokumentációban Ajánlatkérő 
részéről rendelkezésre bocsátott „Tételes kereskedelmi ajánlat” felhasználásával, amelyből 
megállapítható a megajánlott termék (termékek) KEF cikkszáma, megnevezése, egységára. A 
fenti adatokat tartalmazó részletes ártáblázatot tekinti Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak, 
amely megléte az érvényes ajánlat alaki kelléke. A szakmai ajánlat hiánypótlás keretében 
nem pótolható, hiánya a benyújtott ajánlat érvénytelenségét eredményezi.  
 
Ajánlattevő ajánlatában nem nyújtotta be a fentiekben ismertetett tételes kereskedelmi 
ajánlatát, így Ajánlatkérő az ilyen módon benyújtott ajánlatot, annak további értékelése 
nélkül érvénytelennek nyilvánította. 

 

 

Szállító egyedi azonosítója: KM0215SZGRK17 

Cég neve: 4iG Nyrt. 

Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. 

Adószám: 12011069-2-41 

  

Az érvénytelenség indoka:  
 
Ajánlattevő nem teljesítette az 1. számú hiánypótlási felhívásban részére előírtakat, így ajánlatának 
értékelése a benyújtott ajánlatában foglaltak alapján történik. 
 
Ajánlata a Kbt. 73. § 1. bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, az alábbiak szerint: 
 
1. Benyújtott ajánlata nem tartalmazza az ajánlattevői nyilatkozatot a KKV státuszról. 

 
2. Benyújtott ajánlata nem tartalmazza a kizáró okok hatálya alatt nem állásról szóló 

nyilatkozatot. 
 

3. Benyújtott ajánlata nem tartalmazza a konzorciumi megállapodásra vonatkozó 
nyilatkozatot.  

 
4. Benyújtott ajánlata nem tartalmazza a megpályázott 3. részajánlati kör vonatkozásában az 

ajánlati dokumentáció IV. részben meghatározottaknak megfelelően, a benyújtott ajánlat 
részeként benyújtandó nyomtatott, cégszerűen elektronikusan aláírt formában a tételes 
kereskedelmi ajánlatát (ártáblázatát).  

 
 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése: - 
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V/4. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [4] Elnevezés: Notebookok 

Az eljárás eredményes volt ˇ igen ˇ nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

ˇ A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: 

ˇ A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás ˇ igen ˇ nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése: 2- 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [6] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

 

Szállító egyedi azonosítója: KM0201SZGRK17 

Konzorcium vezető cég neve: Írisz Holding Kft. 

Székhely: 1044 Budapest, Óradna u. 5. 

Adószám: 24313698-2-41 

  

Cég neve: Euro-Profil Rendszerház Kft. 

Székhely: 1173 Budapest, Határhalom u. 4. 

Adószám: 13936570-2-42 

  

Közös ajánlattevők képviseletében: Írisz Holding Kft. 

  



Iktatószám: HKT-028-K/2020. 

 

                                                                                     
                             

  MAGYAR KÖZBESZERZÉSI ÉS ELEKTRONIKUS BESZERZÉSI ZRT.  21 

 

Nettó ajánlati ár (az ellenszolgáltatás összege)  
közbeszerzési díj és ÁFA nélkül számítva 
 

15.352.711 Ft 

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, 
ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban és a dokumentációban foglalt 
alkalmassági és egyéb követelményeknek, a 
jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel 
az ajánlat érvényes, ajánlattevő a szerződés 
teljesítésére alkalmas. 

 

Szállító egyedi azonosítója: KM0220SZGRK17 

Cég neve: RacioNet Zrt. 

Székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A. 

Adószám: 13846606-2-43 

  

Nettó ajánlati ár (az ellenszolgáltatás összege)  
közbeszerzési díj és ÁFA nélkül számítva 
 

16.847.477 Ft 

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, 
ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban és a dokumentációban foglalt 
alkalmassági és egyéb követelményeknek, a 
jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel 
az ajánlat érvényes, ajánlattevő a szerződés 
teljesítésére alkalmas. 

 
 

Szállító egyedi azonosítója: KM0211SZGRK17 

Konzorcium vezető cég neve: M&S Informatikai Zrt. 

Székhely: 1136 Budapest, Pannónia u 17/A. A. ép. fszt. 4. 

Adószám: 14409471-2-41 

  

Cég neve: Digital Számítástechnikai Kereskedelmi- és 
Szolgáltató Kft. 

Székhely: 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83. 

Adószám: 10406115-2-06 

  

Közös ajánlattevők képviseletében: M&S Informatikai Zrt. 

  

Nettó ajánlati ár (az ellenszolgáltatás összege)  
közbeszerzési díj és ÁFA nélkül számítva 
 

18.314.800 Ft 

Alkalmasság indoklása: Ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt, 
ajánlata megfelel az eljárást megindító 
felhívásban és a dokumentációban foglalt 
alkalmassági és egyéb követelményeknek, a 
jogszabályi feltételeknek, melyre való tekintettel 
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az ajánlat érvényes, ajánlattevő a szerződés 
teljesítésére alkalmas. 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára 
az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb 
oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

 

Ssz. 
 

Ajánlattevő megnevezése 
 

Nettó ajánlati ár 
közbeszerzési díj és ÁFA 

nélkül számítva 
 

1. Írisz Holding Kft.  
Euro-Profil Rendszerház Kft. 
 

15.352.711 Ft 

2. RacioNet Zrt. 
 

16.847.477 Ft 

3. M&S Informatikai Zrt. 
Digital Számítástechnikai Kereskedelmi- és Szolgáltató Kft. 
 

18.314.800 Ft 

 

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

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:  

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Szállító egyedi azonosítója: KM0201SZGRK17 

Konzorcium vezető cég neve: Írisz Holding Kft. 

Székhely: 1044 Budapest, Óradna u. 5. 

Adószám: 24313698-2-41 

  

Cég neve: Euro-Profil Rendszerház Kft. 

Székhely: 1173 Budapest, Határhalom u. 4. 

Adószám: 13936570-2-42 

  

Közös ajánlattevők képviseletében: Írisz Holding Kft. 

  

Nettó ajánlati ár (az ellenszolgáltatás összege)  
közbeszerzési díj és ÁFA nélkül számítva 
 

15.352.711 Ft 
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Az ajánlat kiválasztásának indoka: a legalacsonyabb árú ajánlatot adta 
 

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

Szállító egyedi azonosítója: KM0220SZGRK17 

Cég neve: RacioNet Zrt. 

Székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A. 

Adószám: 13846606-2-43 

  

Nettó ajánlati ár (az ellenszolgáltatás összege)  
közbeszerzési díj és ÁFA nélkül számítva 
 

16.847.477 Ft 

Az ajánlat kiválasztásának indoka: a második legalacsonyabb árú ajánlatot adta 
 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 ˇ igen ˇ nem 

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

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a 
része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 

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: - 

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: - 
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V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

 

Szállító egyedi azonosítója: KM0208SZGRK17 

Cég neve: T-Systems Magyarország Zrt. 

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36. 

Adószám: 12928099-2-44 

  

Az érvénytelenség indoka:  
 
Ajánlata a Kbt. 73. § 1. bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, az alábbiak szerint: 
 
1. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 16.22) pontjában előírta ajánlattevők részére, hogy az 

ajánlathoz részletes ártáblázatot kell benyújtania, az ajánlati dokumentációban Ajánlatkérő 
részéről rendelkezésre bocsátott „Tételes kereskedelmi ajánlat” felhasználásával, amelyből 
megállapítható a megajánlott termék (termékek) KEF cikkszáma, megnevezése, egységára. A 
fenti adatokat tartalmazó részletes ártáblázatot tekinti Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak, 
amely megléte az érvényes ajánlat alaki kelléke. A szakmai ajánlat hiánypótlás keretében 
nem pótolható, hiánya a benyújtott ajánlat érvénytelenségét eredményezi.  
 
Ajánlattevő ajánlatában nem nyújtotta be a fentiekben ismertetett tételes kereskedelmi 
ajánlatát, így Ajánlatkérő az ilyen módon benyújtott ajánlatot, annak további értékelése 
nélkül érvénytelennek nyilvánította. 

 

 

Szállító egyedi azonosítója: KM0219SZGRK17 

Cég neve: Sysman Informatikai Zrt. 

Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em. 

Adószám: 12948901-2-41 

  

Az érvénytelenség indoka:  
 
Ajánlattevő nem teljesítette az 1. számú hiánypótlási felhívásban részére előírtakat, így ajánlatának 
értékelése a benyújtott ajánlatában foglaltak alapján történik. 
 
Ajánlata a Kbt. 73. § 1. bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, az alábbiak szerint: 
 
1. Benyújtott ajánlata nem tartalmazza a megpályázott 4. részajánlati kör vonatkozásában az 

ajánlati dokumentáció IV. részben meghatározottaknak megfelelően, a benyújtott ajánlat 
részeként benyújtandó nyomtatott, cégszerűen elektronikusan aláírt formában a tételes 
kereskedelmi ajánlatát (ártáblázatát). 
 

2. Ajánlata nem tartalmazza az ajánlati dokumentáció IV. részben meghatározottaknak 
megfelelően előírt, a benyújtott ajánlat részeként benyújtandó műszaki specifikációs 
adatlapot a megpályázott 4. részajánlati kör vonatkozásában. 
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3. Az elektronikus rendszerben a versenyújranyitás dokumentumainál a Felolvasólap menüben 
feltöltött Felolvasólap nem tartalmaz elektronikus aláírást. 

 
4. Az elektronikus rendszerben a versenyújranyitás dokumentumainál az ajánlatok menüben 

feltöltött Ajánlata nem tartalmaz elektronikus aláírást.  
 

 

Szállító egyedi azonosítója: KM0203SZGRK17 

Konzorcium vezető cég 
neve: 

Nádor Rendszerház Kft. 

Székhely: 1152 Budapest, Telek u. 7-9. 

Adószám: 10507326-2-42 

  

Cég neve: ASH Szoftverház Kft. 

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97. 

Adószám: 23940165-2-43 

  

Cég neve: Exicom Informatika Kft. 

Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 16. 

Adószám: 24907468-2-41 

  

Cég neve: Etiam Kft. 

Székhely: 6723 Szeged, Szakolcai utca 7. 

Adószám: 24909707-2-06 

  

Közös ajánlattevők 
képviseletében 
meghatalmazással: 

Etiam Kft. 

  

Az érvénytelenség indoka:  
 
Ajánlata a Kbt. 73. § 1. bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, az alábbiak szerint: 
 
1. A szakmai ajánlatként benyújtott tételes kereskedelmi ajánlatában a 4. részajánlati kör 1/3; 

2/4; 4/4; 5/3; 6/4; 8/4. tételek vonatkozásában megajánlott termékek esetében nem az 
előírt műszaki tartalomra tett ajánlatot, figyelemmel arra, hogy az ajánlati felhívásban 
megadott cikkszámhoz előírt műszaki paraméterek HDD termékre vonatkoztak, nem SSD 
termékre. Ajánlatkérő az 1. számú kiegészítő tájékoztatásban megadott válaszban külön 
felhívta ajánlattevők figyelmét arra, hogy nem tekinti egyenértékű terméknek a két 
kategóriát, figyelemmel arra, hogy a különböző műszaki tulajdonságaikra tekintettel egyik 
nem váltható ki a másikra. 

 
 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése: - 
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VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2020. június 3. / Lejárata: 2020. június 12. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2020. június 2. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2020. június 2. 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:  - 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: - 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: - 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:  - 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: - 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: - 

VI.1.10) További információk: - 

 

Kaposvár, 2020. június 2. 

 

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM 

rendelet 6. § (4) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve az összegezést ellenjegyzem: 

 

 

 

                                                ______________________________ 
                                                Dr. Schablauer Péter 

                                                felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
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