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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Tamási Tankerületi KözpontAjánlatkérő 
neve:

Digitális interaktív eszközök beszerzése 1. és 2. részKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR001057102018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Tamási Tankerületi Központ EKRSZ_
73533377

Tamási HU233 7090

Szabadság Utca 29

Rácz Csilla

csilla.racz@kk.gov.hu +36 74795207

Bérlet-Titkár Kft. EKRSZ_
66380887

Kaposvár HU232 7400

Noszlopy G. Utca 10.

Dobos Dorottya

kozbeszerzes.berlettitkar@gmail.com
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Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - Hardver beszerzésRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2018.12.11

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

1. rész: 7 db interaktív kijelző, 2 db 3D nyomtató, 30 db Filament 3D nyomtatóhoz, 5 db mobil tablet tároló és töltő kocsi (16 db tablet 
számára), 2 db mobil tablet tároló és töltő kocsi (32 db tablet számára) 2. rész: 3 db LEGO MoreToMath alapcsomag, 4 db LEGO 
Education Mindstroms EV3 robot csomag, 1 db programozó szoftver, 4 db tanterem menedzsment szoftver.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Digitális interaktív eszközök beszerzése 1. és 2. rész

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Harmadik rész

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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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:

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

Szöveges értékelés:

M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban 
található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya
alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények 
mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható. Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint): 7.776.128,- Ft

10582048202M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft, 7623 Pécs, Mártírok Utca 42

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

10A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

1. rész Mekka Interaktív Kft. DIGISTAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Szinva Net Informatikai 
Zártkörűen működő Részvénytársaság ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság Balázs-Diák Kft. PC Trade Systems Informatikai 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság 
Ajánlatkérő több alkalommal küldött ki hiánypótlási felhívást és egy alkalommal számítási hiba javítására történő felhívást a fenti 
ajánlattevők részére, a mellékletek szerinti tartalommal. Ajánlattevők a hiányok pótlására/felvilágosítás megadására meghatározott 
határidő lejártáig nem vagy nem megfelelően tettek eleget hiánypótlási/felvilágosítás adási kötelezettségüknek. A fentiek alapján fent 
nevezett ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen. 1. rész Schneider Informatikai Kft. (7720 
Pécsvárad Bem u. 22.) Ajánlatkérő felhívta a fenti ajánlattevőket a 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására. Ajánlattevők a 
meghatározott határidő lejártáig nem vagy nem megfelelően tettek eleget a felhívásnak. A fentiek alapján fent nevezett ajánlattevők 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen. 1. rész Freedom-Tech Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (
2724 Újlengyel Petőfi Sándor u. 48.) A Közbeszerzési Döntőbizottság D.57/16/2019. számú határozata alapján fent nevezett ajánlattevő
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft. (7623 Pécs Mártírok u. 42.) Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint): 
7.776.128,- Ft A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki 
leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és lekérdezések alapján kizáró okok 
hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények 
mindegyikének, ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható.

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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13121848202DIGISTAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 7623 Pécs, Szabadság Út 
48.5

Ajánlatkérő több alkalommal küldött ki hiánypótlási felhívást és egy alkalommal számítási hiba javítására történő felhívást a 
ajánlattevők részére. Ajánlattevő a hiányok pótlására/felvilágosítás megadására meghatározott határidő lejártáig nem vagy nem 
megfelelően tettek eleget hiánypótlási/felvilágosítás adási kötelezettségüknek. A fentiek alapján fent nevezett ajánlattevők 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen.

11742836241Mekka Interaktív Kft., 1015 Budapest, Csalogány Utca 6-10.

Ajánlatkérő több alkalommal küldött ki hiánypótlási felhívást és egy alkalommal számítási hiba javítására történő felhívást a 
ajánlattevők részére. Ajánlattevő a hiányok pótlására/felvilágosítás megadására meghatározott határidő lejártáig nem vagy nem 
megfelelően tettek eleget hiánypótlási/felvilágosítás adási kötelezettségüknek. A fentiek alapján fent nevezett ajánlattevők 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen.

24962106205Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság, 3518 Miskolc, Erenyő Utca 1.

Ajánlatkérő több alkalommal küldött ki hiánypótlási felhívást és egy alkalommal számítási hiba javítására történő felhívást a 
ajánlattevők részére. Ajánlattevő a hiányok pótlására/felvilágosítás megadására meghatározott határidő lejártáig nem vagy nem 
megfelelően tettek eleget hiánypótlási/felvilágosítás adási kötelezettségüknek. A fentiek alapján fent nevezett ajánlattevők 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen.

13446976241Balázs-Diák Kft., 1138 Budapest, Szekszárdi Utca 12/A

Ajánlatkérő több alkalommal küldött ki hiánypótlási felhívást és egy alkalommal számítási hiba javítására történő felhívást a 
ajánlattevők részére. Ajánlattevő a hiányok pótlására/felvilágosítás megadására meghatározott határidő lejártáig nem vagy nem 
megfelelően tettek eleget hiánypótlási/felvilágosítás adási kötelezettségüknek. A fentiek alapján fent nevezett ajánlattevők 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen.

12937303242PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1103 
Budapest, Kőér Utca 2/a

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban 
található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya
alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények 
mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható. A legalacsonyabb nettó árat adta. Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint): 
7.776.128,- Ft

10582048202M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft, 7623 Pécs, Mártírok Utca 42

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő
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DIGISTAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlatkérő több alkalommal küldött ki hiánypótlási felhívást és
egy alkalommal számítási hiba javítására történő felhívást a fenti ajánlattevők részére, a mellékletek szerinti tartalommal. Ajánlattevők
a hiányok pótlására/felvilágosítás megadására meghatározott határidő lejártáig nem vagy nem megfelelően tettek eleget hiánypótlási/
felvilágosítás adási kötelezettségüknek. A fentiek alapján fent nevezett ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés c) pontja alapján
érvénytelen. Szinva Net Informatikai Zrt. (3518 Miskolc Erenyő u. 1.) Ajánlatkérő felhívta a fenti ajánlattevőket a 69. § (4) bekezdése 

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Balázs-Diák Kft. (1138 Budapest Szekszárdi u. 12/A.) Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint): 9.892.500,- Ft Freedom-Tech Informatika 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2724 Újlengyel Petőfi Sándor u. 48.) Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint): 10.816.880,- Ft A fenti 
ajánlattevők ajánlatai mindenben megfelelnek a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található,
valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevők a nyilatkozataik/igazolásaik és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem 
állnak. Ajánlattevők a benyújtott nyilatkozataik/igazolásaik alapján megfelelnek az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, 
ezért érvényessé nyilváníthatók.

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - Szoftver beszerzésRész száma, elnevezése:

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

A Közbeszerzési Döntőbizottság D.57/16/2019. számú határozata alapján fent nevezett ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

23444054213Freedom-Tech Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2724 
Újlengyel, Petőfi Sándor Utca 48.

Ajánlatkérő felhívta a fenti ajánlattevőt a 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására. Ajánlattevő a meghatározott 
határidő lejártáig nem vagy nem megfelelően tett eleget a felhívásnak. A fentiek alapján fent nevezett ajánlattevők ajánlata a Kbt
. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen.

13990547202Schneider Informatikai Kft, 7720 Pécsvárad, Bem Utca 22

Ajánlatkérő több alkalommal küldött ki hiánypótlási felhívást és egy alkalommal számítási hiba javítására történő felhívást a 
ajánlattevők részére. Ajánlattevő a hiányok pótlására/felvilágosítás megadására meghatározott határidő lejártáig nem vagy nem 
megfelelően tettek eleget hiánypótlási/felvilágosítás adási kötelezettségüknek. A fentiek alapján fent nevezett ajánlattevők 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen.

24909707206ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság, 6723 Szeged, Szakolcai Utca 7

Ajánlatkérő több alkalommal küldött ki hiánypótlási felhívást és egy alkalommal számítási hiba javítására történő felhívást a 
ajánlattevők részére. Ajánlattevő a hiányok pótlására/felvilágosítás megadására meghatározott határidő lejártáig nem vagy nem 
megfelelően tettek eleget hiánypótlási/felvilágosítás adási kötelezettségüknek. A fentiek alapján fent nevezett ajánlattevők 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen.

10507326242NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság, 1152 Budapest, Telek 
Utca 7-9.

Ajánlatkérő több alkalommal küldött ki hiánypótlási felhívást és egy alkalommal számítási hiba javítására történő felhívást a 
ajánlattevők részére. Ajánlattevő a hiányok pótlására/felvilágosítás megadására meghatározott határidő lejártáig nem vagy nem 
megfelelően tettek eleget hiánypótlási/felvilágosítás adási kötelezettségüknek. A fentiek alapján fent nevezett ajánlattevők 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen.

Igen
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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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban 
található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya
alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények 
mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható. A legalacsonyabb nettó árat adta. Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint): 
9.892.500,- Ft

13446976241Balázs-Diák Kft., 1138 Budapest, Szekszárdi Utca 12/A

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

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:

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

Szöveges értékelés:

Balázs-Diák Kft.

Szöveges értékelés:

Freedom-Tech Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban 
található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya
alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények 
mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható. Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint): 9.892.500,- Ft

13446976241Balázs-Diák Kft., 1138 Budapest, Szekszárdi Utca 12/A

A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban 
található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya
alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények 
mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható. Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint): 10.816.880,- Ft

23444054213Freedom-Tech Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2724 
Újlengyel, Petőfi Sándor Utca 48.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

szerinti igazolások benyújtására. Ajánlattevők a meghatározott határidő lejártáig nem vagy nem megfelelően tettek eleget a 
felhívásnak.
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Az M&M Computer Kft. az eljárás 1. részének vonatkozásában előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be. A kérelemre tekintettel 
ajánlatkérő hiánypótlásra/felvilágosítás adásra hívta fel a kérelemmel érintett Freedom-Tech Kft-t. A hiánypótlás/felvilágosítás adás 
beérkezését követően megválaszolta ajánlatkérő az kérelmet, mely szerint döntése jogszerű, így azt változatlanul fenntartja. Fentiekre 
tekintettel szükséges az összegezés módosítása, melyben a korábbi összegezéshez képest csak a szerződéskötési moratórium időpontja
került módosításra. 2019.02.22. A Közbeszerzési Döntőbizottság a D.57/16/2019. számú határozatával megsemmisítette ajánlatkérő 
2019. január hó 30. napján hozott döntését az 1. rész vonatkozásában, melyre tekintettel ajánlatkérő új döntést hozott. A 2. rész 
vonatkozásában korábbi döntését fenntartja. 2019.04.26.

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

A szerződéskötési moratórium a Kbt. 80. § (5) bekezdése alapján került módosításra a vitarendezéssel érintett 1. rész tekintetében. 
2019.02.22. A szerződéskötési moratórium a Kbt. 80. § (5) bekezdése alapján került módosításra a Közbeszerzési Döntőbizottság 
határozatával érintett 1. rész tekintetében. 2019.04.26.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2019.05.06Lejárata:2019.04.27Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Ajánlatkérő több alkalommal küldött ki hiánypótlási felhívást és egy alkalommal számítási hiba javítására történő felhívást a fenti
ajánlattevő részére. Ajánlattevő a hiányok pótlására/felvilágosítás megadására meghatározott határidő lejártáig nem vagy nem 
megfelelően tett eleget hiánypótlási/felvilágosítás adási kötelezettségének. A fentiek alapján fent nevezett ajánlattevők ajánlata a
Kbt. 73. § (1) bekezdés c) pontja alapján érvénytelen.

13121848202DIGISTAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 7623 Pécs, Szabadság Út 
48.5

Ajánlatkérő felhívta a fenti ajánlattevőt a 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások benyújtására. Ajánlattevő a meghatározott 
határidő lejártáig nem vagy nem megfelelően tett eleget a felhívásnak. A fentiek alapján fent nevezett ajánlattevők ajánlata a Kbt
. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen.

24962106205Szinva Net Informatikai Zártkörűen működő Részvénytársaság, 3518 Miskolc, Erenyő Utca 1.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban 
található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya
alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények 
mindegyikének, ezért érvényessé nyilvánítható. A második legalacsonyabb nettó árat adta. Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint): 
10.816.880,- Ft

23444054213Freedom-Tech Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2724 Újlengyel, 
Petőfi Sándor Utca 48.

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

2019.02.04

2019.02.04
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.02.04 09:23:23 hakrisz

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.02.21 15:45:08 hakrisz

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról módosítása
, javítása 2019.04.26 13:58:49 hakrisz

Összesen: 3 sor (1 / 1)

 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

2019.04.26VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:




