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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. rész Ady Iskola: 16 licences digitális csomag 2 db 13,3" notebook 5 db 3D-s nyomtató 1 db tablet 7,0" 2 db router 1 db 
Fazekas Iskola 70" touch panel 1 db interaktív tábla 1 db projektor 1 db pc modul touch panelhez 1 db 13,3" laptop 1 db tablet 
8,0" 16 db tablet 7,0" 16 db Tároló tabletnek 2db robotépítő készlet 2 db 3D-s nyomtató 1 db Zrínyi Gimnázium 16 licences 
digitális csomag 2 db 13,3" laptop 11 db 3D-s nyomtató 1 db Petőfi Iskola 16 licences digitális csomag 3 db 13,3" laptop 7 db 2. 
rész Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium 16 licences digitális csomag 1 db építőkészlet 4 db 13,3" laptop 5 db 16 licences 
digitális csomag 1 db Landorhegyi Iskola 16 licences digitális csomag 2 db notebook 2 db 3D-s nyomtató 1 db Eötvös Iskola 16 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

EFOP32317201700060 és 00071 digitális eszközök

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

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

EFOP32317201700060 és 00071 digitális eszközökKözbeszerzés 
tárgya:

Zalaegerszegi Tankerületi KözpontAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000150352018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Zalaegerszegi Tankerületi Központ EKRSZ_
51117122

Zalaegerszeg HU223 8900

Bíró Márton Út 38

Győrvári Adrienn

gyorvari.adrienn@zalamegye.hu +36 302772288 +36 92795206

www.kk.gov.hu/zalaegerszeg
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Rész neve: EFOP32317201700060 digitális eszközök beszerzése (1) Nettó ajánlati ár (HUF, pozitív egész számban, 
tartalmazza a kiszállítást ): 33 205 444 Áfa: 8 965 470 Bruttó ajánlati ár: 42 170 914 Az előírtnál hosszabb jótállás vállalása
(min: 6 hónap - max. 36 hónap): 12

10681549220Makroszerviz Számítástechnikai és Elektronikai Kft., 8900 Zalaegerszeg, Iskola Köz 3

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

3A 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:

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

NemA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - EFOP32317201700060 digitális eszközök beszerzéseRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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

2018.06.17.

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

licences digitális csomag 1 db 16 licences digitális csomag 2 db notebook 2 db Öveges Iskola 16 licences digitális csomag 2 db 
10,1" tablet 2 db

III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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Ajánlattevő ajánlata a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen 
az alábbi ok miatt: - Az értékelési szempontok esetében a dokumentáció Ajánlatkérő a minél magasabb jótállási időt 

13854672220BDSoft Számítástechnikai Kft, 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki Utca 29.

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:

Adószám, 14226915220. Műszaki-szakmai alkalmasság keretében referencia

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

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

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Rész neve: EFOP32317201700060 digitális eszközök beszerzése (1) Nettó ajánlati ár (HUF, pozitív egész számban, tartalmazza a
kiszállítást ): 33 205 444 Áfa: 8 965 470 Bruttó ajánlati ár: 42 170 914 Az előírtnál hosszabb jótállás vállalása (min: 6 hónap - 
max. 36 hónap): 12 Keltezés: 2018.06.28. Rész neve: EFOP32317201700071 digitális eszközök (2) Nettó ajánlati ár (HUF, pozitív
egész számban, tartalmazza a kiszállítást ): 33 409 764 Áfa: 9 020 636 Bruttó ajánlati ár: 42 430 400 Az előírtnál Az előírtnál 
hosszabb jótállás vállalása (min: 6 hónap - max. 36 hónap): 12

10681549220Makroszerviz Számítástechnikai és Elektronikai Kft., 8900 Zalaegerszeg, Iskola Köz 3

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

1. részszempont – Ajánlati ár Fordított arányosítás: ha legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb 
tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 
viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. P = Alegjobb (Pmax – Pmin) + Pmin Avizsgált 2. részszempont – Vállalt 
jótállás mértéke Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 
maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan 
számolja ki a pontszámokat. P = Avizsgált (Pmax – Pmin) + Pmin Alegjobb ahol: P - a vizsgált tartalmi elem adott szempontra 
vonatkozó pontszáma Pmax - a pontskála felső határa Pmin - a pontskála alsó határa Alegjobb - a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb - a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000Makroszerviz Számítástechnikai és Elektronikai Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

3D nyomtatók szállítása

Lan-Copy Kft. (8900 Zalaegerszeg Dózsa György utca 11.) Adószám, 14226915220
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Rész neve: EFOP32317201700071 digitális eszközök (2) Nettó ajánlati ár (HUF, pozitív egész számban, tartalmazza a 
kiszállítást ): 33 409 764 Áfa: 9 020 636 Bruttó ajánlati ár: 42 430 400 Az előírtnál Az előírtnál hosszabb jótállás vállalása (
min: 6 hónap - max. 36 hónap): 12

10681549220Makroszerviz Számítástechnikai és Elektronikai Kft., 8900 Zalaegerszeg, Iskola Köz 3

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

3A 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:

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

NemA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - EFOP32317201700071 digitális eszközökRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

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

Ajánlattevő ajánlata a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1) bekezdés d) illetve e) pontja alapján 
érvénytelen az alábbi ok miatt: - Az értékelési szempontok esetében a dokumentáció Ajánlatkérő a minél magasabb 
jótállási időt értékeli előnyként. A jótállás időtartamát hónapokban kell az ajánlatban megadni, azzal, hogy az ajánlat 
felolvasó lapján a kötelezően előírt és az ezen felül vállalt időtartamot együttesen (hónapokat) kell feltüntetni. Amennyiben 
az Ajánlattevő a kötelezően előírtakat sem vállalja, úgy ajánlata érvénytelen! Ajánlattevő ajánlatában 0 hónap szerepel, míg
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2.§ (1) 
bekezdése szerint, az előírt minimális jótállás egy év (12 hónap). Ajánlattevő nem nyújtott be választ az ellentmondás 
feloldására. - Ajánlattevő a Kbt. 114. § (11) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatot nem nyújtotta be. - Ajánlattevő a Szakmai 
specifikációnak való megfelelőséget alátámasztó nyilatkozatot nem nyújtotta be. - Ajánlattevő a Kizáró okokra vonatkozó 
nyilatkozatot nem nyújtotta be. - Ajánlattevő a Kbt. 66. § (4) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatot nem nyújtotta be. - 
Ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatot nem nyújtotta be. - Ajánlattevő nevében a beadott 
ajánlatot aláíró képviselő aláírási címpéldányát nem nyújtotta be. - Ajánlattevő 1.rész ajánlatában Robot Lego Mindstorms 
megnevezésú terméket EV3 oktatási csomag megnevezéssel bővítette, így nem műszaki szakmai tartalom szerint nyújtotta 
be ajánlatát.

24907468241Exicom Informatika Kereskedőház Kft., 1052 Budapest, Városház 16. félemelet 2.

értékeli előnyként. A jótállás időtartamát hónapokban kell az ajánlatban megadni, azzal, hogy az ajánlat felolvasó lapján a 
kötelezően előírt és az ezen felül vállalt időtartamot együttesen (hónapokat) kell feltüntetni. Amennyiben az Ajánlattevő a 
kötelezően előírtakat sem vállalja, úgy ajánlata érvénytelen! Ajánlattevő ajánlatában 0 hónap szerepel, míg Az egyes tartós 
fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint, az 
előírt minimális jótállás egy év (12 hónap). Ajánlattevő nem nyújtott be választ az ellentmondás feloldására. - Ajánlattevő 
Tároló tablet Egyrészes rack nevű terméket tekintetében nem a Kiegészítő tájékoztatás szerint módosult szakmai tartalom 
szerint nyújtotta be ajánlatát.

Igen
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Ajánlattevő ajánlata a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen 
az alábbi ok miatt: - Az értékelési szempontok esetében a dokumentáció Ajánlatkérő a minél magasabb jótállási időt 
értékeli előnyként. A jótállás időtartamát hónapokban kell az ajánlatban megadni, azzal, hogy az ajánlat felolvasó lapján a 
kötelezően előírt és az ezen felül vállalt időtartamot együttesen (hónapokat) kell feltüntetni. Amennyiben az Ajánlattevő a 
kötelezően előírtakat sem vállalja, úgy ajánlata érvénytelen! Ajánlattevő ajánlatában 0 hónap szerepel, míg Az egyes tartós 
fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint, az 
előírt minimális jótállás egy év (12 hónap). Ajánlattevő nem nyújtott be választ az ellentmondás feloldására. - Ajánlattevő 
Tároló tablet Egyrészes rack nevű terméket tekintetében nem a Kiegészítő tájékoztatás szerint módosult szakmai tartalom 
szerint nyújtotta be ajánlatát.

13854672220BDSoft Számítástechnikai Kft, 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki Utca 29.

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:

Adószám, 14226915220. Műszaki-szakmai alkalmasság keretében referencia

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

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

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár (HUF, pozitív egész számban, tartalmazza a kiszállítást ): 33 409 764 a legelőnyösebb ajánlatot adta

10681549220Makroszerviz Számítástechnikai és Elektronikai Kft., 8900 Zalaegerszeg, Iskola Köz 3

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

1. részszempont – Ajánlati ár Fordított arányosítás: ha legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb 
tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez 
viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. P = Alegjobb (Pmax – Pmin) + Pmin Avizsgált 2. részszempont – Vállalt 
jótállás mértéke Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a 
maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan 
számolja ki a pontszámokat. P = Avizsgált (Pmax – Pmin) + Pmin Alegjobb ahol: P - a vizsgált tartalmi elem adott szempontra 
vonatkozó pontszáma Pmax - a pontskála felső határa Pmin - a pontskála alsó határa Alegjobb - a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
Alegrosszabb - a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000Makroszerviz Számítástechnikai és Elektronikai Kft.

3D nyomtatók szállítása

Lan-Copy Kft. (8900 Zalaegerszeg Dózsa György utca 11.) Adószám, 14226915220
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

2018.07.21. 10:
15:07

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

gyorvariaÖsszegezés az ajánlatok 
elbírálásáról

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:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.07.31.Lejárata:2018.07.22.Kezdete:

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:

Ajánlattevő ajánlata a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1) bekezdés d) illetve e) pontja alapján 
érvénytelen az alábbi ok miatt: - Az értékelési szempontok esetében a dokumentáció Ajánlatkérő a minél magasabb 
jótállási időt értékeli előnyként. A jótállás időtartamát hónapokban kell az ajánlatban megadni, azzal, hogy az ajánlat 
felolvasó lapján a kötelezően előírt és az ezen felül vállalt időtartamot együttesen (hónapokat) kell feltüntetni. Amennyiben 
az Ajánlattevő a kötelezően előírtakat sem vállalja, úgy ajánlata érvénytelen! Ajánlattevő ajánlatában 0 hónap szerepel, míg
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2.§ (1) 
bekezdése szerint, az előírt minimális jótállás egy év (12 hónap). Ajánlattevő nem nyújtott be választ az ellentmondás 
feloldására. - Ajánlattevő a Kbt. 114. § (11) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatot nem nyújtotta be. - Ajánlattevő a Szakmai 
specifikációnak való megfelelőséget alátámasztó nyilatkozatot nem nyújtotta be. - Ajánlattevő a Kizáró okokra vonatkozó 
nyilatkozatot nem nyújtotta be. - Ajánlattevő a Kbt. 66. § (4) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatot nem nyújtotta be. - 
Ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatot nem nyújtotta be. - Ajánlattevő nevében a beadott 
ajánlatot aláíró képviselő aláírási címpéldányát nem nyújtotta be. - Ajánlattevő 1.rész ajánlatában Robot Lego Mindstorms 
megnevezésú terméket EV3 oktatási csomag megnevezéssel bővítette, így nem műszaki szakmai tartalom szerint nyújtotta 
be ajánlatát.
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