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E50 - Bírálati szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Informatikai eszközök és szoftverek beszerzése

Ajánlatkérő
neve:

Neumann János Egyetem

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Neumann János Egyetem

EKRSZ_
38535697

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Kecskemét

HU331

NUTS-kód:

6000

Ország:

Magyarország

Izsáki Út 10

Egyéb cím adatok:

Smuta

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

smuta.gergo@uni-neumann.hu

Telefon:

Gergő
+36 76516317

Fax:

+36 76501974

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

https://www.uni-neumann.hu/kezdolap

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.uni-neumann.hu/kezdolap

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Meditkonzult Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Nemzeti azonosítószám
Felelősségű Társaság

EKRSZ_
31829573

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Postai irányítószám:

Egyéb cím adatok:

Bajcsy-Zsilinszky Út 66. I. em. 5

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

kozbeszerzes.meditkonzult@
meditkonzult.hu

Kiss
Telefon:

1054

Ország:

Magyarország

Balázs
+36 17807811

Fax:

+36 17978719

Internetcím(ek)

EKR000017022019

2019.06.18 07:47:43

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

https://www.uni-neumann.hu/kezdolap
https://www.uni-neumann.hu/kezdolap

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Informatikai eszközök és szoftverek beszerzése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Számítástechnikai eszközök és szoftverek beszerzése a Neumann János Egyetem részére a GINOP-2.2.1-15-2017-00093 pályázat
keretében” - I.rész CPV-kód: 30200000-1 (számítógépek és tartozékaik) 30214000-2 (munkaállomások) MENNYISÉG: - 4 db laptop A
laptop minimumkövetelményei, jellemzői, tartozékai • laptop munkaállomás konfiguráció • 17" FHD kijelző • 512 GB SSD háttértár •
Minimum 4 fizikai maggal rendelkező, 3,1GHZ órajelű processzor • 32GB memória • Videómemória mérete minimum 8 GB, melynek
órajele min. 1200 MHz, DirectX 12.1 és OpenGL 4.5 támogatás • magyar billentyűzet • vezetéknélküli 3 gombos egér • magyar
Windows 10 Pro operációs rendszer • 3D pozícionáló eszköz (periféria) • 17 colos táska • 3 év helyszíni jótállás A felhívásban,
valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. „Számítástechnikai eszközök és szoftverek
beszerzése a Neumann János Egyetem részére a GINOP-2.2.1-15-2017-00093 pályázat keretében” – II. rész 48000000-8 (
szoftvercsomag és információs rendszerek) MENNYISÉG: 4 DB SZOFTVER - NX Mach Designer - node locked szoftvercsomag 2 db NX Total Machining floating szoftvercsomag 1 db - Simcenter Structures floating szoftvercsomag 1 db A felhívásban, valamint a
közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog
megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Második rész, XV. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós Nyílt eljárás

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
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2019/S 017-035451

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

18

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

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:
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Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

1 - Laptop beszerzése

A szerződés száma:

1
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

9

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1103
Budapest, Kőér Utca 2/a

12937303242

Bírálóbizottság a benyújtott iratok alapján megállapította, hogy a PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (1103 Budapest Kőér utca 2/a) ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és ajánlattevő nem áll kizáró okok
hatálya alatt, valamint megfelel az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek. Fentiekre tekintettel
Bírálóbizottság megállapította, hogy a PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (1103 Budapest Kőér utca 2/a) ajánlattevő ajánlata érvényes. Ajánlattevő ajánlata: 1. ajánlati ár (nettó HUF): nettó
2.651.240,- Ft 2. Többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 - max. 12 hónap): 0

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 800
Társaság
Szöveges értékelés:

Bírálati szempontok - részszempontok súlyszámai - ajánlat - pontszám/súlyozott pontszám 1. részszempont:
Ajánlati ár (nettó Ft) : 80 - nettó 2.651.240,- Ft - 10/800 2. részszempont: Többletjótállás időtartama (hónap,
min. 0 - max. 12 hónap): 20 - 0 - 0/0 Összesített pont: 800

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

EKR000017022019

0
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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:
Az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a
fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. A 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a
maximális pontszámot, a további megajánlott értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1103
Budapest, Kőér Utca 2/a

12937303242

Tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot tevő és a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot a PC Trade
Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1103 Budapest Kőér utca 2/a) ajánlattevő
nyújtotta be. Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, valamint megfelel az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági
követelményeknek. Mindezek alapján a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertese a PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1103 Budapest Kőér utca 2/a) ajánlattevő. Ajánlattevő ajánlata: 1. ajánlati ár (nettó
HUF): nettó 2.651.240,- Ft 2. Többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 - max. 12 hónap): 0
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
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:

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

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

IMG Solution Kft., 1036 Budapest, Lajos Utca 93-99. A. lház fszt.

14894262241

Ajánlatkérő 2019. március 18-án hiánypótlási felhívást küldött IMG Solution Kft. (1036 Budapest Lajos Utca 93-99. A. lház fszt.)
ajánlattevő részére. Ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást a hiánypótlásra megadott határidő lejártáig (2019. március 21.
napján 16:00 óráig), ezért Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül.

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

Rész száma, elnevezése:

2 - Szoftver beszerzése

A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:

EKR000017022019

Igen

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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:

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

GraphIT Kft., 1027 Budapest, Medve Utca 17.

12273227241

Bírálóbizottság a benyújtott iratok alapján megállapította, hogy a GraphIT Kft. (1027 Budapest Medve utca 17.) ajánlattevő
ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek és ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, valamint megfelel az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági
követelményeknek. Fentiekre tekintettel Bírálóbizottság megállapította, hogy a GraphIT Kft. (1027 Budapest Medve utca 17.)
ajánlattevő ajánlata érvényes. Ajánlattevő ajánlata: 1. ajánlati ár (nettó HUF): nettó 20.900.000,- Ft, 2. részszempont:
Többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 - max. 12 hónap): 12

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

GraphIT Kft.

1000

Szöveges értékelés:

Bírálati szempontok - részszempontok súlyszámai - ajánlat - pontszám/súlyozott pontszám 1. részszempont:
Ajánlati ár (nettó Ft) : 80 - nettó 20.900.000,- Ft - 10/800 2. részszempont: Többletjótállás időtartama (hónap,
min. 0 - max. 12 hónap): 20 - 12 - 10/200 Összesített pont: 1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0
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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:
Az 1. részszempont esetében a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a
fordított arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. A 2. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a
maximális pontszámot, a további megajánlott értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
GraphIT Kft., 1027 Budapest, Medve Utca 17.

12273227241

Tárgyi közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot tevő és a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot a GraphIT Kft. (
1027 Budapest Medve utca 17.) ajánlattevő nyújtotta be. Ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt, valamint megfelel az
ajánlati felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek. Mindezek alapján a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertese a GraphIT
Kft. (1027 Budapest Medve utca 17.) ajánlattevő. Ajánlattevő ajánlata: 1. ajánlati ár (nettó HUF): nettó 20.900.000,- Ft 2.
részszempont: Többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 - max. 12 hónap): 12
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
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:
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V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

2019.06.19

Lejárata:

2019.06.28

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.06.18
2019.06.18

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:
Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 81. § (5) bekezdését, amely alapján a beérkezett, de elbírálásra nem kerülő ajánlatok az alábbiak: 1. rész
: Alienline Kft. (6722 Szeged Tisza Lajos körút 47.) 1. részszempont: Ajánlati ár (nettó Ft) : nettó 4.145.792,- Ft - 6,4/512 2.
részszempont: Többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 - max. 12 hónap): 0 - 0/0 Összesített pont: 512 Delta Systems Korlátolt
Felelősségű Társaság (1134 Budapest Róbert Károly krt. 70-74.) 1. részszempont: Ajánlati ár (nettó Ft) : nettó 3.833.559,- Ft - 6,92/
553,6 2. részszempont: Többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 - max. 12 hónap): 0 - 0/0 Összesített pont: 553,6 ETIAM Korlátolt
Felelősségű Társaság (6723 Szeged Szakolcai utca 7.) 1. részszempont: Ajánlati ár (nettó Ft) : nettó 4.400.000,- Ft - 6,03/482,4 2.
részszempont: Többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 - max. 12 hónap): 12 - 10/200 Összesített pont: 682,4 Infopolis Korlátolt
Felelősségű Társaság (4225 Debrecen Szivárvány utca 18.) 1. részszempont: Ajánlati ár (nettó Ft) : nettó 5.933.600,- Ft - 4,47/357,6 2.
részszempont: Többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 - max. 12 hónap): 12 - 10/200 Összesített pont: 557,6 Karakter
Számítástechnikai, Elektronikai Kft. (5000 Szolnok Szapáry utca 6.) 1. részszempont: Ajánlati ár (nettó Ft) : nettó 5.515.600,- Ft - 4,81/
384,8 2. részszempont: Többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 - max. 12 hónap): 0 - 0/0 Összesített pont: 384,8 NÁDOR
Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság (1152 Budapest Telek utca 7-9.) 1. részszempont: Ajánlati ár (nettó Ft
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) : nettó 3.933.232,- Ft - 6,74/539,2 2. részszempont: Többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 - max. 12 hónap): 0 - 0/0 Összesített
pont: 539,2 PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság (8900 Zalaegerszeg Bozsoki út 3.) 1.
részszempont: Ajánlati ár (nettó Ft) : nettó 4.662.800,- Ft - 5,69/455,2 2. részszempont: Többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 max. 12 hónap): 12 - 10/200 Összesített pont: 655,2 2. rész: Enterprise Communications Magyarország Kft. (1138 Budapest Váci Út
117-119.) 1. részszempont: Ajánlati ár (nettó Ft) : nettó 21.018.000,- Ft - 9,94/795,2 2. részszempont: Többletjótállás időtartama (
hónap, min. 0 - max. 12 hónap): 6 - 5/100 Összesített pont: 895,2
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