
1

Eszközbeszerzés oktatási intézmények 2020 TEE

Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/188
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.09.28.
Iktatószám: 16889/2020
CPV Kód: 30200000-1

Ajánlatkérő:
Mezőkövesdi Tankerületi Központ Kazincbarcikai
Tankerületi Központ;Sárospataki Tankerületi
Központ

Teljesítés helye:

3600 Ózd, 48-as út 26. 3950 Sárospatak, Nagy
Lajos u. 10. 3980 Sátoraljaújhely, Deák út 31. 3578
Girincs, Rákóczi u. 1. 3732 Kurityán, Kossuth u. 130.
3425 Sály, Gárdonyi út 18. 3767 Tornanádaska,
Kossuth út 1. 3910 Tokaj, Bethlen Gábor út 36.;3600
Ózd, 48-as út 26. 3950 Sárospatak, Nagy Lajos u.
10. 3980 Sátoraljaújhely, Deák út 31. 3578 Girincs,
Rákóczi u. 1. 3732 Kurityán, Kossuth u. 130. 3425
Sály, Gárdonyi út 18. 3767 Tornanádaska, Kossuth
út 1. 3885 Boldogkőváralja, Kossuth utca 2. 3910
Tokaj, Bethlen Gábor út 36.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Balázs-Diák Kft.;Balázs-Diák Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Mezőkövesdi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83310843
Postai cím: Mátyás Király Út 223
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gál János
Telefon: +36 49795205
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E-mail: jozsef.gyongyosi@kk.gov.hu
Fax: +36 49795203
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/mezokovesd
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/mezokovesd

Hivatalos név: Kazincbarcikai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80941604
Postai cím: Eszperantó Utca 2.
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markovicsné Demeter Edina
Telefon: +36 48795230
E-mail: kazincbarcika@kk.gov.hu
Fax: +36 48795206
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Sárospataki Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23527421
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 44.
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Donkó József
Telefon: +36 47795214
E-mail: sarospatak@kk.gov.hu
Fax: +36 47795214
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Mezőkövesdi
Tankerületi Központ (adja meg ajánlatkérő nevét)
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Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:

I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
Egyéb tevékenység:

I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)

Elnevezés: Eszközbeszerzés oktatási intézmények számára 2020.
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Hivatkozási szám: EKR000215112020
II.1.2) Fő CPV-kód:

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Különböző informatikai eszközök (Szoftver 6 db, Egyéb informatikai eszközök 20 db, Tantermi
csomag 21 db, Hang- és képrögzítő, megjelenítő eszközök 21 db). Összesen 68 db
2. rész: Különböző fejlesztő eszközök (Készségfejlesztő eszközök 226 db, Oktatást segítő eszközök
196 db, Mozgásfejlesztő eszközök 438 db, Idegrendszeri fejlesztést elősegítő eszközök 53 db, Kognitív
funkciók fejlesztésére szolgáló eszköz 335 db). Összesen 1248 db
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása, össze-, be-, és
felszerelése, telepítése, beüzemelése, megfelelőségi tanúsítvány kiállítása és a használat
betanítása, valamint az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák
elvégzése.
Ajánlatkérő kizárólag új eszközök szállítását fogadja el. Használt vagy bemutató darabként
funkcionáló terméket ajánlatkérő nem tekinti egyenértékű terméknek.
A műszaki leírásban meghatározott terméktulajdonságok minimális követelmények. A megajánlott
termékeknek rendelkezniük kell legalább az ajánlatkérő által az adott termék tekintetében előírt
minimum terméktulajdonságokkal. Abban az esetben, ha a termék nem beszerezhető, kifutó termék,
forgalmazása/gyártása időközben megszűnt az ajánlatkérő helyettesítő terméket is elfogad, amely
műszaki tartalmát tekintve legalább 80%-ban megegyezik az eredetileg tervezett eszközzel. Kérjük
ajánlattevőt ennek igazolására. Ajánlatkérő a minimum terméktulajdonságokkal egyenértékű, vagy
attól kedvezőbb terméktulajdonságú eszközöket is elfogad.További részletek a Közbeszerzési
dokumentumokban.
II.1.5) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: 42929363 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben
nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) A közbeszerzés mennyisége
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II.2.1)
Elnevezés: Informatikai eszközök beszerzése
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 30236000-2
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3600 Ózd, 48-as út 26.
3950 Sárospatak, Nagy Lajos u. 10.
3980 Sátoraljaújhely, Deák út 31.
3578 Girincs, Rákóczi u. 1.
3732 Kurityán, Kossuth u. 130.
3425 Sály, Gárdonyi út 18.
3767 Tornanádaska, Kossuth út 1.
3910 Tokaj, Bethlen Gábor út 36.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Különböző informatikai eszközök (Szoftver 6 db, Egyéb informatikai eszközök 20 db, Tantermi
csomag 21 db, Hang- és képrögzítő, megjelenítő eszközök 21 db). Összesen 68 db
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása, össze-, be-, és
felszerelése, telepítése, beüzemelése, megfelelőségi tanúsítvány kiállítása és a használat
betanítása, valamint az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák
elvégzése.
Ajánlatkérő kizárólag új eszközök szállítását fogadja el. Használt vagy bemutató darabként
funkcionáló terméket ajánlatkérő nem tekinti egyenértékű terméknek.
A műszaki leírásban meghatározott terméktulajdonságok minimális követelmények. A megajánlott
termékeknek rendelkezniük kell legalább az ajánlatkérő által az adott termék tekintetében előírt
minimum terméktulajdonságokkal. Abban az esetben, ha a termék nem beszerezhető, kifutó termék,
forgalmazása/gyártása időközben megszűnt az ajánlatkérő helyettesítő terméket is elfogad, amely
műszaki tartalmát tekintve legalább 80%-ban megegyezik az eredetileg tervezett eszközzel. Kérjük
ajánlattevőt ennek igazolására. Ajánlatkérő a minimum terméktulajdonságokkal egyenértékű, vagy
attól kedvezőbb terméktulajdonságú eszközöket is elfogad.
A beszerezni kívánt gép tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésében foglaltakra tekintettel jár el. Valamennyi a jelen ajánlattételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és az
ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség
esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ak. ártáblázat benyújtását írja elő. Az ártáblázatban rögzíteni kell a megajánlott termék gyártójának
nevét, a termék nevét és típusát/cikkszámát, nettó egységárat, valamint a nettó összárat, továbbá a
termék származási helyét. Az ártáblázatot cégszerűen alá kell írni, és keltezéssel kell ellátni.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többletjótállás időtartama a minimálisan kötelező 12 hónap felett
egész hónapokban kifejezve (legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 24 hónap) 20
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00023

II.2.9) További információ:
Jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra. Ajánlatkérő támogatásra irányuló
igényt (pályázatot) nyújtott be mely Támogatási Szerződés aláírásra is került.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Támogatási Szerződésben szereplő
támogatási összeg megemelése vonatkozásában Ajánlatkérőnek költségátcsoportosításra
vonatkozó szerződésmódosításra irányuló igényt kell benyújtania (költségnövekmény iránti
kérelem). A Kbt. 53 § (6) bekezdése alapján a költségnövekmény iránti kérelem el nem fogadása,
vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében az ajánlatkérő a szerződés
megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A feltételesen megkötött
szerződés hatálybalépésének feltétele a költségnövekmény iránti kérelem elfogadása.

II.2.1)
Elnevezés: Fejlesztő eszközök beszerzése
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 37000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3600 Ózd, 48-as út 26. 
3950 Sárospatak, Nagy Lajos u. 10. 
3980 Sátoraljaújhely, Deák út 31. 
3578 Girincs, Rákóczi u. 1. 
3732 Kurityán, Kossuth u. 130. 
3425 Sály, Gárdonyi út 18. 
3767 Tornanádaska, Kossuth út 1.
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3885 Boldogkőváralja, Kossuth utca 2. 
3910 Tokaj, Bethlen Gábor út 36.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Különböző fejlesztő eszközök (Készségfejlesztő eszközök 226 db, Oktatást segítő eszközök 196 db,
Mozgásfejlesztő eszközök 438 db, Idegrendszeri fejlesztést elősegítő eszközök 53 db, Kognitív
funkciók fejlesztésére szolgáló eszköz 335 db). Összesen 1248 db
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása, össze-, be-, és
felszerelése, telepítése, beüzemelése, megfelelőségi tanúsítvány kiállítása és a használat
betanítása, valamint az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák
elvégzése.
Ajánlatkérő kizárólag új eszközök szállítását fogadja el. Használt vagy bemutató darabként
funkcionáló terméket ajánlatkérő nem tekinti egyenértékű terméknek.
A műszaki leírásban meghatározott terméktulajdonságok minimális követelmények. A megajánlott
termékeknek rendelkezniük kell legalább az ajánlatkérő által az adott termék tekintetében előírt
minimum terméktulajdonságokkal. Abban az esetben, ha a termék nem beszerezhető, kifutó termék,
forgalmazása/gyártása időközben megszűnt az ajánlatkérő helyettesítő terméket is elfogad, amely
műszaki tartalmát tekintve legalább 80%-ban megegyezik az eredetileg tervezett eszközzel. Kérjük
ajánlattevőt ennek igazolására. Ajánlatkérő a minimum terméktulajdonságokkal egyenértékű, vagy
attól kedvezőbb terméktulajdonságú eszközöket is elfogad.
A beszerezni kívánt gép tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésében foglaltakra tekintettel jár el. Valamennyi a jelen ajánlattételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a
közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt és az
ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség
esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ak. ártáblázat benyújtását írja elő. Az ártáblázatban rögzíteni kell a megajánlott termék gyártójának
nevét, a termék nevét és típusát/cikkszámát, nettó egységárat, valamint a nettó összárat, továbbá a
termék származási helyét. Az ártáblázatot cégszerűen alá kell írni, és keltezéssel kell ellátni.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többletjótállás időtartama a minimálisan kötelező 12 hónap felett
egész hónapokban kifejezve (legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 24 hónap)  20
Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 80
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:

II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
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II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00023

II.2.9) További információ:
Jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján kerül megindításra. Ajánlatkérő támogatásra irányuló
igényt (pályázatot) nyújtott be mely Támogatási Szerződés aláírásra is került.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Támogatási Szerződésben szereplő
támogatási összeg megemelése vonatkozásában Ajánlatkérőnek költségátcsoportosításra
vonatkozó szerződésmódosításra irányuló igényt kell benyújtania (költségnövekmény iránti
kérelem). A Kbt. 53 § (6) bekezdése alapján a költségnövekmény iránti kérelem el nem fogadása,
vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása esetében az ajánlatkérő a szerződés
megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A feltételesen megkötött
szerződés hatálybalépésének feltétele a költségnövekmény iránti kérelem elfogadása.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt
szerződés az alább felsorolt esetekben
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás

IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
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IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

08105 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása

IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást
meghirdető felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további
szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: Informatikai eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:

2020/09/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Szekszárdi Utca 12/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
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Ország: Magyarország
E-mail: koszegi.erzsebet@balazs-diak.hu
Telefon: +36 12665140
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446976241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14830968
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14812586
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió
nem Európai Unió

Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
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Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54258945
Postai cím: Bozsoki út 3
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472220

Hivatalos név: Stiefel Eurocart Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57789480
Postai cím: Búzavirág Utca 26
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10730904213

Hivatalos név: SKC-Solution Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10267235
Postai cím: Rozália Utca 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
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Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14662331241

Hivatalos név: PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31454070
Postai cím: Kőér Utca 2/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12937303242

Hivatalos név: Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36429956
Postai cím: Szivárvány Utca 18
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22648633209

Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Szekszárdi Utca 12/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446976241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 2 Elnevezés: Fejlesztő eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
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V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/09/01 (éééé/hh/nn)

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Szekszárdi Utca 12/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: koszegi.erzsebet@balazs-diak.hu
Telefon: +36 12665140
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446976241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 36351745
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28116777
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
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Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Európai Unió
nem Európai Unió

Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege

Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:

V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:

Hivatalos név: "HOR" Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91791296
Postai cím: Péterfy Sándor Utca 7. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
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Postai irányítószám: 1076
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11829382242

Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Szekszárdi Utca 12/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13446976241

Hivatalos név: PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54258945
Postai cím: Bozsoki út 3
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10217472220

Hivatalos név: Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79160922
Postai cím: Zoltán Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10830578241

Hivatalos név: Józsa Mária egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30691894
Postai cím: Alkotmány Utca 3
Város: Maklár
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3397
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 64151403230

VI. szakasz: Kiegészítő információk
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VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:

Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírásrészeként
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való
megfelelés

VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
Szerződéses feltételként
Értékelési szempontként
Műszaki leírás részeként
Alkalmassági feltételként
Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés

VI.1.4) Fenntartott szerződés:
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/24 (éééé/hh/nn/)

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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