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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

+36 94999299Fax:+36 205035196Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU222NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.abrahamhegy.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.abrahamhegy.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 87471289Fax:Telefon:E-mail:

ZsoltKapcsolattartó 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

Ábrahámhegy- eszközbeszerzésKözbeszerzés 
tárgya:

Ábrahámhegy Község ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000508472018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Ábrahámhegy Község Önkormányzata EKRSZ_
63163465

Ábrahámhegy HU-21306 8256

Badacsonyi Út 13.

Vella Ferenc

polgarmester@abrahamhegy.hu +36 704567141

KG Procure Korlátolt Felelősségű Társaság EKRSZ_
20387837

Horvátzsidány 9733

Hideg Utca 23

Krizmanich Gergely

krizmanich.gergely@kgprocure.hu



EKR000508472018

1A szerződés száma:

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:

2018.09.03

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

A TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00022. azonosító számú pályázat keretében informatikai és hangtechnikai eszközök beszerzése az alábbiak 
szerint: laptop és hordtáska 2db, laptop 10 db, asztali switch 2db, router 5 db, smart LED tv. 10 db, CD lejátszó 3 db, nyomtató 1db, 
fényképezőgép 1db, projektor 2db, mélysugárzó 1db, mikrofon szett 10db, mikrofonállvány 5db, hangszóró 27db, erősítő 5db, 
hangközpont 1db. A beszerzésre kerülő eszközök listáját a Közbeszerzési dokumentum tartalmazzák részletesen. A szerződés tárgyát 
képezi az eszközök leszállításán túl, az eszközök üzembe helyezése (beállítása), valamint az eszközök használatáról szóló oktatás is.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Ábrahámhegy- eszközbeszerzés

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.kgprocure.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.kgprocure.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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37759

Szöveges értékelés:

918.25Freedom-Tech Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a felhívásban és közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltaknak. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas. Egyösszegű ajánlati ár: 18 055 341,- Forint 
Jótállás mértéke: 60 hónap

22753689242BBstudio.hu Kft., 1088 Budapest, Szentkirályi Utca 3

Ajánlattevő kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a felhívásban és közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltaknak. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas. Egyösszegű ajánlati ár: 13 822 890,- Forint 
Jótállás mértéke: 60 hónap

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

Ajánlattevő kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a felhívásban és közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltaknak. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas. Egyösszegű ajánlati ár: 14 120 900,- Forint 
Jótállás mértéke: 13 hónap

13556587242Smart Info Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1162 Budapest, Rákosi Út 174

Ajánlattevő kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a felhívásban és közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltaknak. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas. Egyösszegű ajánlati ár: 15 396 200,- Forint 
Jótállás mértéke: 60 hónap

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

5A 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:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:
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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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a felhívásban és közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltaknak. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas. Egyösszegű ajánlati ár: 15 396 200,- Forint 
Jótállás mértéke: 60 hónap Ajánlatkérő az ajánlattevő szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságáról a Kbt. 69. § (4) 
bekezdése szerint meggyőződött. Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a második legjobb ár-érték arányú megajánlásokat.

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:

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:

Ajánlattevő kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a felhívásban és közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltaknak. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas. Egyösszegű ajánlati ár: 13 822 890,- Forint 
Jótállás mértéke: 60 hónap Ajánlatkérő az ajánlattevő szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságáról a Kbt. 69. § (4) 
bekezdése szerint meggyőződött. Ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú megajánlásokat.

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

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlatkérő az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás elvét alkalmazza az alábbiak szerint: a legalacsonyabb érték a 
legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással számolja ki a pontszámokat. Az értékelés módszere: az alábbi 
fordított arányosítási képlet alapján. P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott 
szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat 
tartalmi eleme A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetében a megajánlott számból 
levonja a kötelezően előírt számot (12 hónap) és az így kapott legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb jótállási időtartam) 
10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet (egyenes arányosítás). A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képlet: P 
= (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min ahol: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a 
pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (maximum 60 hónapot 
figyelembe véve) A vizsgált: a vizsgált 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:

37761

Szöveges értékelés:

812.47BBstudio.hu Kft.

37796

Szöveges értékelés:

1000ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság

37727

Szöveges értékelés:

826.45Smart Info Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2018.10.24 08:57:11 kgprocure

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Az összegezést ellenjegyzem: Krizmanich Gergely FAKSZ (00086)

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:

Kbt. 131. § (6) bekezdés szerint

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.11.05Lejárata:2018.10.25Kezdete:

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 EKR ajánlati űrlapja hibásan került benyújtásra. A folyamatban lévő változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozat 
magánszemélyként került kitöltésre, azonban a nyilatkozat kizárólag az ajánlattevőként eljáró gazdasági szereplőre értelmezhető
. A Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) pont szerinti nyilatkozata, valamint az Igazságügyi Minisztérium által fenntartott Céginformációs és 
az Elektronikus Eljárásban Közreműködő Szolgálat által nyilvántartott tárolt cégkivonata között ellentmondás található. 
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentáció 15. pontjában szereplő benyújtandó dokumentumok listájában jelezte, hogy az 
ajánlathoz csatolandó a megajánlott termékek gyártói igazolásai. Ajánlattevő ajánlatához nem csatolt gyártói igazolást. 
Ajánlatkérő az ajánlattevőt hiánypótlásra szólította fel a fenti hiányosságok pótlása érdekében, azonban ajánlattevő a felhívásnak
nem tett eleget, ezért Ajánlatkérő az eredetileg benyújtott dokumentumok alapján értékelte az ajánlatot. A fenti hiányosságok 
okán az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja értelmében érvénytelen.

14623082213Mediadot Rendszerintegrátor Kft., 2120 Dunakeszi, Kismarton Utca 10.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2018.10.19

2018.10.24




