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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

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)
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Kapcsolattartó személy:

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

Legfőbb ÜgyészségAjánlatkérő 
neve:

Szünetmentes tápegység beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:
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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 db szünetmentes tápegység 2 db 76-90 kVA teljesítményű 20-40 kW-os modulokból felépített kettős konverziós online 3 fázisú UPS 
redundáns modulokkal, minimum 60, maximum 80 perc perc áthidalási idővel 72kW terhelésen. Minimálisan 10 éves várható 
élettartam kategóriájú akkumulátorokkal. A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Alkr.) 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt, a megnevezett megoldásokkal egyenértékű teljesítést elfogad az
Ajánlatkérő a Korm. r. 46.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint. Az ajánlatban csak új, azaz nem használt és nem demo készülék, 
termék ajánlható meg. A teljes körű installáció magában foglalja a fenti eszköz beszerelését, telepítését és rendeltetésszerű 
használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését a Dokumentációban foglaltak szerint, illetve a termékek használatának 
betanítását (maximum 3 órában 3 fő részére) a felhasználó (üzemeltető) személyzet számára. A teljesítés továbbá magában foglalja az 
üzembehelyezési /próbaüzemi jegyzőkönyv felvételét, a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét, terméktől függően
az EV mérési jegyzőkönyv felvételét, valamint a felhasználói kézikönyvek, használati utasítások,magyar nyelven, nyomtatott formában, 
és/vagy elektronikus formában (CD-ROM, vagy DVD-ROM). Az ajánlati ár tartalmazzon minden, teljes körű teljesítéshez szükséges 
járulékos költséget: — műszaki csatlakozások kiépítését, berendezés helyszínre szállítását, szerelési munkálatokat, 
csatlakoztatást-telepítést, beüzemelést-beszabályozást, installálást, műterheléssel történő próbaüzemeltetést, az üzemeltető 
képviselőinek betanítását, magyar nyelvű használati utasításokat. Az ajánlati árnak továbbá tartalmaznia kell: a gépspecifikus építési 
és szakipari munkák szakszerű kivitelezéséhez adatszolgáltatást és telepítési tervdokumentáció elkészítését; minden az üzembe 
helyezéshez műszaki csatlakozásokhoz szükséges tartozékot, — járulékos munkát, rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékot;
EV mérési jegyzőkönyveket. Ajánlatkérő továbbá előírja a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére, hogy a termék telepítése és 
üzembe helyezése során a legkisebb környezeti terhelésre törekedjen. Vevő a telepítés során Eladó ezen kötelmének teljesítését 
helyszíni ellenőrzés során vizsgálja. A nyertes ajánlattevőnek – a szállítást és teljes körű installációt követően – 72 óra zavartalan, 
hibamentes próbaüzemet kell végeznie és dokumentálnia. A próbaüzemeltetést a szünetmentes tápegység névleges teljesítményértéke 
(80 kVA) minimum 30%-ának megfelelő mértékű műterhelés szünetmentes tápegységre történő csatlakoztatásával szükséges 
végrehajtani és dokumentálni. A műterhelés elvégzéséhez szükséges berendezéseket, eszközöket az Ajánlattevőknek kell biztosítaniuk.
A próbaüzem megfelelőségét Ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben Eladó ezen kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, 
úgy Vevő jogosult a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jogkövetkezményeket alkalmazni. Nyertes ajánlattevőnek biztosítania 
kell a teljes körű szervizellátást a jótállási idő alatt. Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentáció 
mellékletét képező műszaki leírásban található szakmai követelmények tartalmazzák.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Szünetmentes tápegység beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár (Ft): 23 900 000 Többlet jótállási idő (hónap) minimális 24 hónapon felül (min 0- max 96 hónap): 0 Teljesítési 
határidő (nap) minimum 30 nap maximum 50 nap: 30 Vállalt késedelmi kötbér mértéke (%) (min. 0,3%/nap, max: 1%/nap): 1

12518700213EXTOR Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2040 Budaörs, Gyár Utca 2.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint

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:

900EXTOR Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár (Ft): 23 900 000 Többlet jótállási idő (hónap) minimális 24 hónapon felül (min 0- max 96 hónap): 0 Teljesítési 
határidő (nap) minimum 30 nap maximum 50 nap: 30 Vállalt késedelmi kötbér mértéke (%) (min. 0,3%/nap, max: 1%/nap): 1

12518700213EXTOR Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2040 Budaörs, Gyár Utca 2.

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

Az eljárás eredményes volt:

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:

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

Igen



EKR001625462019

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az előírt paraméterek között az alábbiak szerepeltek: 76-90 [kVA] teljesítmény Ajánlattevő által benyújtott szakmai ajánlatban a 
fenti paraméter tekintetében vállalt paraméterként olyan érték került megajánlásra, amely ezen előírt tartományon kívül esik, 
minimum 76 kVA és maximum 90 kVA és a közötti érték lett volna elfogadható. Fentiekre figyelemmel Ajánlattevő ajánlata a Kbt.
73.§ (1) e) pontjában foglaltakra tekintettel érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az eljárást megindító felhívásban és a
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

13978774241Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70
-74.

Ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást, felvilágosítást. A fentiek alapján ajánlattevő hiánypótlási felhívásban meghatározottak 
ellenére nem pótolta megfelelően a hiányosságokat. Ismételt hiánypótlásra e tekintetben ajánlattevő már nem hívható fel, e 
nélkül viszont ajánlattevő ajánlata nem felel meg az eljárást megindító felhívásban, dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Fentiekre figyelemmel Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) e) pontjában foglaltakra
tekintettel érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

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

Az előírt paraméterek között az alábbiak szerepeltek: Az UPS szekrényben moduláris bővítés lehetőség mértéke (%): minimum 
25%, maximum 30% Power Factor Control cosΦ 0,99 a bemeneten. Ajánlattevő által benyújtott szakmai ajánlatban a fenti előbbi 
paraméter tekintetében vállalt paraméterként olyan érték került megajánlásra, amely ezen előírt tartományon kívül esik, 
minimum 25% és maximum 30% és a közötti érték lett volna elfogadható. Fentiekre figyelemmel Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ 
(1) e) pontjában foglaltakra tekintettel érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az eljárást megindító felhívásban és a 
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő által benyújtott szakmai ajánlatban a 
fenti utóbbi paraméter tekintetében vállalt paraméterként olyan érték került megajánlásra, amely a minimálisan előírt 
tartománynál kedvezőtlenebb 0,99, azaz nagyobb, mint 0,99 került előírásra, ezzel szemben a szakmai ajánlat megajánlása 0,99. 
Fentiekre figyelemmel Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) e) pontjában foglaltakra tekintettel érvénytelen, mivel egyéb módon 
nem felel meg az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

14900549213MNT Systems Kft., Magyarország 2013 Pomáz, Táncsics Mihály Utca 48.

Az előírt paraméterek között az alábbiak szerepeltek: Kimeneti túlterhelhetőség: 105%-on minimum 60 [perc], 125%-on 
minimum 10 [perc], 150%-on minimum 1 [perc], Ajánlattevő által benyújtott szakmai ajánlatban a fenti paraméterek 
tekintetében vállalt paraméterekként olyan értékek kerültek megajánlásra, amely a fenti minimális időtartamot sem érik el. 
Fentiekre figyelemmel Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73.§ (1) e) pontjában foglaltakra tekintettel érvénytelen, mivel egyéb módon 
nem felel meg az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

10659739213BPS Business Power Systems Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 2142 
Nagytarcsa, Szilas Utca 10.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) 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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 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:

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:

2020.02.27Lejárata:2020.02.18Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2020.02.17

2020.02.17




