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ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

1 Az ajánlatkérő neve és címe:

Oktatási Hivatal

1055 Budapest, Szalayu. 10-14.

2 A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Tárgya:

“PC-k és monitorok beszerzése ”

Mennyisége:

Az eljárás során rész-aiánlattétel lehetősége megengedett az Ajánlattevők számára.

L közbeszerzési rész: PC

A versenyújranyitás eredményeképpen kötendő szerződés tárgya 40db beszerzése, melyek az 
alábbi, vagy ezekkel egyenértékű paraméterekkel rendelkeznek:

Minitorony kivitelű számítógépház
Intel H81 chipset
Intel i5-4440s processzor
4GB DDR3 1600MHz memória
500GB 7200RPM SATA merevlemez
Integrált video. Integrált Audio, Integrált gigabit ethemet
DVD író/újraíró
Alaplap: Idb PCIe x ló  3.0 ( legalább 60w táp ellátással), 2db PCIe x l, minimum 3db SATA 
port (ebből 2db 6Gb/s sebességű legyen)
Külső csatlakozók: Legalább 6db USB (ebből 2db az előlapon és 2db USB 3.0 legyen), 
Mikorofon és Fejhallgató csatlakozó az előlapon és a hátoldalon, 2db video kimenet (ebből 
Idb DisplayPort), 2db PS/2, Idb RJ45 gigabites ethemet csatlakozó, Idb Soros port a 
hátoldalon
magyar kiosztású billentyűzet és optikai egér 
Minimum 280w táp
Biztonság: Lakatszem, Kensingtonzár rögzítőhely 
3 év helyszíni garancia 
Operációs rendszer nélkül

1. közbeszerzési rész: Monitor

A versenyújranyitás eredményeképpen kötendő szerződés tárgya 40db monitor beszerzése, 
melyek az alábbi, vagy ezekkel egyenértékű paraméterekkel rendelkeznek:

- 21,5” LED 
16:9 wide

- SC300
- 1920x1080
- MEGA DCR 

250cd/m2
- 5ms, 1707160°
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DVI/analóg
slim
külső vagy belső táp 
Eco Saving
Multi Screen, MagicBright3, MagicAngle, Magic Upscale

3 A választott eljárás fajtája:

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: Beszerző) és az Önök között létrejött 
“Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú KM0201- 
0219SZGR13 számú keretmegállapodás (a továbbiakban: keretmegállapodás) 4. pontjában 
foglaltaknak megfelelően verseny újranyitás a Kbt. 110. § (5)-(7) bekezdése alapján

4 Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése:

5 Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja:

6 Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napj a:

Ajánlatkérő az eljárást megindító ajánlattételi felhívást 2015. január 6-án küldte meg 
aj ánlattevőknek.

7 a) Eredményes volt-e az eljárás:

Igen.

b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet 
összege, és annak megadása, hogy az mikor és mUyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:

c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:

8 A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

7 db

9 a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 
értékelési szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 
részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén 
részenként):



Az alábbi ajánlattevők az alkalmasságukat a felhívásban előírtaknak mindenben megfelelően 
igazolták.

1. Ajánlattevő neve: Sysman Informatikai Zrt.
Székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7

2. Ajánlattevő neve: R+R Periféria Kft.
Székhelye: 1071 Budapest, Peterdy u. 35.

b) Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi 
lehetőség esetén részenként):

1. Ajánlattevő neve: Sysman Informatikai Zrt.
Székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7. 
Ajánlati ár:

1. közbeszerzési rész: PC nettó ajánlati ár (Ft/ db)

143 616
2. közbeszerzési rész: M onitor nettó ajánlati (Ft/db)

32 912

2. Ajánlattevő neve: R+R Periféria Kft.
Székhelye: 1071 Budapest, Peterdy u. 35. 
Ajánlati ár:

1. közbeszerzési rész: PC nettó ajánlati ár (Ft/ db)

130 500
2. közbeszerzési rész: M onitor nettó ajánlati ár (Ft/ db)

33 050

c) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 
pontszám alsó és felső határának megadása:

d) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti 
pontszámot:

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

1. Ajánlattevő neve: Serco Kft. 
Székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 314.



A Serco Kft. ajánlata vonatkozásában Ajánlatkérő hiánypótlást kezdeményezett, 
Ajánlattevőt felhívta, hogy nyilatkozzon az Ajánlattételi felhívásban előírt tápegységről 
(az ajánlattételi felhívásban az elvárt teljesítmény minimum 280 W), hogy az általa 
megajánlott termék megfelel-e ennek az előírásnak. Ajánlattevő hiánypótlásában úgy 
nyilatkozott, hogy a megajánlott termék „képes a 280 W-os teljesítményre”, ez azonban 
nem megfelelő, tekintettel arra, hogy a 280 W-os teljesítmény csak egy minimum 
teljesítmény, annál magasabb teljesítményre is képesnek kell lennie a megajánlott 
terméknek, az nem elegendő, ha a 280 W-os teljesítményre képes.
Minderre tekintettel a Kbt. 74 § (1) e) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, mivel a
benyújtott ajánlat nem felel meg maradéktalanul az ajánlattételi felhívásban
meghatározott műszaki paramétereknek.

2. Ajánlattevő neve: Poli Computer PC Kft.
Székhelye: 2071 Páty, Fazekas M. u. 17.

A Poli Computer PC Kft. ajánlata vonatkozásában Ajánlatkérő hiánypótlást
kezdeményezett, azonban Ajánlattevő a hiánypótlási határidőig hiánypótlását nem 
nyújtotta be, így az ajánlat Kbt. 74 § (1) e) pontja alapján érvénytelen.

3. Ajánlattevő neve: Bull Magyarország Kft.
Székhelye: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 43.

A Bull Magyarország Kft. ajánlata vonatkozásában Ajánlatkérő hiánypótlást
kezdeményezett, azonban Ajánlattevő a hiánypótlási határidőig hiánypótlását nem 
nyújtotta be, így az ajánlat Kbt. 74 § (1) e) pontja alapján érvénytelen.

4. Ajánlattevő neve: TIGRA Kft.
Székhelye: 1145 Budapest, Törökőr u. 2.

A TIGRA Kft. ajánlata vonatkozásában Ajánlatkérő hiánypótlást kezdeményezett, 
azonban Ajánlattevő a hiánypótlási határidőig hiánypótlását nem nyújtotta be, így az 
ajánlat Kbt. 74 § (1) e) pontja alapján érvénytelen.

5. Ajánlattevő neve: Radonét Zrt.
Székhelye: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.

A Radonét Zrt. ajánlata vonatkozásában Ajánlatkérő hiánypótlást kezdeményezett, 
azonban Ajánlattevő a hiánypótlási határidőig hiánypótlását nem nyújtotta be, így az 
ajánlat Kbt. 74 § (1) e) pontja alapján érvénytelen.



a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
A Sysman Informatikai Zrt. ajánlata az Ajánlattételi felhívásban előirt műszaki 
paramétereknek megfelelt és az érvényes ajánlattevők közül az értékelési 
szempontnak megfelelő legalacsonyabb ellenszolgáltatást adta az 1. Közbeszerzési 
rész tekintetében.

Ajánlattevő neve; Sysman Informatikai Zrt.
Székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7. 
Ajánlati ár:

3. közbeszerzési rész: PC nettó ajánlati ár (Ft/ db)

143 616
4. közbeszerzési rész: M onitor nettó ajánlati (Ft/db)

32 912

Az R+R Periféria Kft. ajánlata az Ajánlattételi felhívásban előirt műszaki 
paramétereknek megfelelt és az érvényes ajánlattevők közül az értékelési 
szempontnak megfelelő legalacsonyabb ellenszolgáltatást adta a 2. Közbeszerzési 
rész tekintetében.

Ajánlattevő neve: R+R Periféria Kft.
Székhelye: 1071 Budapest, Peterdy u. 35.
Ajánlati ár:

1. közbeszerzési rész: PC nettó ajánlati ár (Ft/ db)

130 500
2. közbeszerzési rész: Monitor nettó ajánlati ár (Ft/ db)

32 100

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

11. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:

Az írásbeli összegezés megküldését követő nap azzal, hogy a szerződés az összegezés 
megküldésének napján sem köthető meg.

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:

Az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártának napja.

12. Az összegezés elkészítésének időpontja:

2015.02. 17.



13. Az összegezés megküldésének időpontja:

2015.02. 17.

14. Az összegezés módosításának indoka: -

15. Az összegezés módosításának időpontja: -

16. A módosított összegezés megküldésének időpontja:

17. Az összegezés javításának indoka: -

18. Az összegezés javításának időpontja: -

19. A javított összegezés megküldésének időpontja: -

20. Egyéb információk: -

Kelt: Budapest, 2015. . 3 í  f  M A f -  1 V

Emese PhD 
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