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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 Műszaki leírásban és a szerződéstervezetben meghatározott asztali számítógépek és notebookok beszerzése az Ajánlatkérő részére a
rendelkezésére álló nettó 131.742.954 forint+ÁFA keretösszegben. Ajánlatkérő a keretösszeg legalább 70%-os kimerítésére 
kötelezettséget vállal. Ajánlattevő köteles valamennyi termék esetében a gyártó által biztosított 3 év helyszíni jótállást biztosítani 
merevlemez megtartási lehetőséggel, következő munkanapi megjelenési idővel. Asztali számítógép - Kis méretű SFF ház, zárható - 9. 
generációs, Intel Core i5-9400 CPU, vagy jobb - Intel H370 Chipset vagy Intel B360 Chipset - 8 GB, 2666MHz DDR4 memória, 1 
modulból teljesítendő. A rendszer támogassa a bővítést 16 GB-ra modul csere nélkül. Teljes kiépítés esetén legalább 32 GB memóriát 
kezeljen - Integrált Video vezérlő, de legyen lehetőség diszkrét videokártyával való bővítésre, a gyártó által támogatott módon - 
Legalább 1 db M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 SSD - Legalább 4db USB 3.1 (ebből 2db elől és 2db hátul), 4db USB 2.0, 1db HDMI, 
1db DisplayPort, RJ-45 - Max. méret: 10 cm (Szél.) x 30 cm (Mag.) x 30 cm (Mély.) - Max. 200W teljesítményű tápegység - Magyar MS 
Windows 10 Professional 64bit OEM licensz - Gigabit Ethernet (integrált RJ45 csatlakozóval) - Magyar nyelvű billentyűzet, optikai egér
- Energy Star minősítés - Biztonság: TPM Chip 14” notebook - Üzleti, hivatali használatra tervezett, dokkolható, strapabíró kiépítés, 
kábelzárral rögzíthető legyen - 14" képátló, tükröződésmentes, elvárt felbontás 1920x1080 - Integrált kamerával történő szállítása nem
megengedett - 8. generációs, Intel Core i5-8265U processzor vagy jobb - 8 GB DDR4 memória, 1 modulból teljesítendő. A rendszer 
támogassa a bővítést legalább 16 GB-ra modulcsere nélkül. Teljes kiépítés esetén legalább 32 GB memóriát kezeljen - Integrált Video 
vezérlő - Legalább M.2 256GB PCIe NVMe Class 40 SSD meghajtó - 3 db USB 3.1 port, ebből legalább 1 db legyen képes mobil 
eszközök töltésére a notebook alvó állapotában is - 1 db HDMI és 1 db Displayport (Type-C-n keresztül is megvalósítható, ez esetben 
az adaptert is szükséges biztosítani) - Mikrofon és fejhallgató csatlakozás (combo jack-kel is megvalósítható) - 802.11ac szabványnak 
megfelelő WiFi, Bluetooth 5.0 - Érintőpad, háttérvilágítással rendelkező magyar nyelvű billentyűzet - Legalább 3 cellás és legalább 48 
Whr teljesítményű akkumulátor - Magyar MS Windows 10 Professional 64bit OEM licensz - Gigabit Ethernet (integrált RJ45 
csatlakozóval) - Magyar nyelvű billentyűzet és optikai egér USB csatlakozással - ENERGY STAR minősítés - Legfeljebb 2,2 kg súly - Az 
eszközhöz illeszkedő hordtáska - TPM Chip 15,6” notebook (i7) - Üzleti, hivatali használatra tervezett, dokkolható, strapabíró kiépítés, 
kábelzárral rögzíthető legyen - 15,6" képátló, tükröződésmentes, elvárt felbontás 1920x1080 - Integrált kamerával történő szállítása 
nem megengedett - 8. generációs, Intel Core i7-8650U processzor, vagy jobb - 16 GB DDR4 memória, 2 modulból teljesítendő. Teljes 
kiépítés esetén legalább 32 GB memóriát kezeljen - Minimum AMD Radeon™ 540X vagy jobb dedikált videókártya - Legalább M.2 
256GB PCIe NVMe Class 40 SSD meghajtó - 2 db USB 3.1 port, ebből legalább 1 db legyen képes mobil eszközök töltésére a notebook 
alvó állapotában is - 1 db HDMI és 1 db Displayport (Type-C-n keresztül is megvalósítható, ez esetben az adaptert is szükséges 
biztosítani) - Mikrofon és fejhallgató csatlakozás (combo jack-kel is megvalósítható) - 802.11ac szabványnak megfelelő WiFi, Bluetooth 
5.0 - Érintőpad, háttérvilágítással rendelkező magyar nyelvű billentyűzet - Legalább 3 cellás és legalább 48 Whr teljesítményű 
akkumulátor - Magyar MS Windows 10 Professional 64bit OEM licensz - Gigabit Ethernet (integrált RJ45 csatlakozóval) - Magyar 
nyelvű billentyűzet és optikai egér USB csatlakozással - Energy Star minősítés - Legfeljebb 2,4 kg súly - Az eszközhöz illeszkedő 
hordtáska - TPM Chip

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Munkaállomások cseréje

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

II. rész 15. fejezet
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Szöveges értékelés:

666.15CyClick Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

1000T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Asztali számítógép nettó ára (forint/darab): 229 320 14” notebook nettó ára (forint/darab): 392 858 15,6” notebook (i7) nettó ára
(forint/darab): 528 833 Teljesítési határidő (legkedvezőbb megajánlás 30 nap, legkedvezőtlenebb megajánlás 60 nap) (naptári 
nap): 40 Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, alkalmas a szerződés teljesítésére, vele szemben kizáró ok fennállása 
nem merült fel.

24128337241CyClick Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037 Budapest, Bokor Utca 17-21. -1. em. 
13.

Asztali számítógép nettó ára (forint/darab): 183 800 14” notebook nettó ára (forint/darab): 239 200 15,6” notebook (i7) nettó ára
(forint/darab): 333 400 Teljesítési határidő (legkedvezőbb megajánlás 30 nap, legkedvezőtlenebb megajánlás 60 nap) (naptári 
nap): 30 Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, alkalmas a szerződés teljesítésére, vele szemben kizáró ok fennállása 
nem merült fel.

12928099244T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1097 Budapest, 
Könyves Kálmán Körút 36.

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

Az eljárás eredményes volt:

A 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:

248A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 246-605395A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

Igen



EKR001602382019

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Asztali számítógép nettó ára (forint/darab): 183 800 14” notebook nettó ára (forint/darab): 239 200 15,6” notebook (i7) nettó ára
(forint/darab): 333 400 Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) 
bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. 
Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok 
nem áll fenn, a nyertes ajánlat a fedezet mértékének megfelelő.

12928099244T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1097 Budapest, Könyves 
Kálmán Körút 36.

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)

Ajánlatkérő az értékelés során a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) és a Miniszterelnökség Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti 
legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához című útmutatója figyelembevételével jár el. ÉRTÉKELÉSI 
SZEMPONTOK SÚLYSZÁM 1. Nettó ajánlati ár (Ft) 70 1.1. alszempont: Asztali számítógép nettó ára (forint/darab) 20 1.2. alszempont:
14” notebook nettó ára (forint/darab) 45 1.3. alszempont: 15,6” notebook (i7) nettó ára (forint/darab) 5 2. Teljesítési határidő (
legkedvezőbb megajánlás 30 nap, legkedvezőtlenebb megajánlás 60 nap) (naptári nap) 30 Az ajánlatok értékelési részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont (az adható pontszámot Ajánlatkérő két 
tizedes jegyre kerekíti). 1. Nettó ajánlati ár (Ft) - Súlyszám: 70 1.1. alszempont: Asztali számítógép nettó ára (forint/darab) - Súlyszám:
20 1.2. alszempont: 14” notebook nettó ára (forint/darab) - Súlyszám: 45 1.3. alszempont: 15,6” notebook (i7) nettó ára (forint/darab) - 
Súlyszám: 5 Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról szóló útmutatója (1. sz. melléklete) alapján jár el, (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019.11.26.) a relatív értékelési módszert, a
„fordított arányosítás” módszerét alkalmazza mindhárom értékelési alszempont tekintetében. A megajánlott legalacsonyabb nettó 
árhoz viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat. Ennek megfelelően a legalacsonyabb nettó árat tartalmazó ajánlat a maximum 10 
pontot kapja, a többi ajánlattevő pontszáma pedig a következő képlet alapján kerül meghatározásra: P= (Alegalacsonyabb/Avizsgált)x(
Pmax-Pmin)+Pmin ahol P: az ajánlat pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Avizsgált: A vizsgált 
ajánlatban vállalt nettó ár (Ft) Alegalacsonyabb: A legalacsonyabb vállalt nettó ár (Ft) Az így kapott pontszámok az adott nettó ajánlati 
ár értékelési alszempont súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 
tizedes jegyig történik a kerekítés. 2. Teljesítési határidő (legkedvezőbb megajánlás 30 nap, legkedvezőtlenebb megajánlás 60 nap) (
naptári nap) Súlyszám: 30 Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének határidejére vonatkozó megajánlásokat értékeli, mely értékelési 
szempont tekintetében a Miniszterelnökség Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás 
meghatározásához című útmutató alapján jár el az alábbi képlet alkalmazásával. Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(
Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax –Pmin) + Pmin ahol Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése
alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1
) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi 
eleme Azok az ajánlatok, melyek a tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb értéket (60 nap) tartalmazzák, az 
értékelés során adható pontszám alsó határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő (30 nap) vagy annál kedvezőbb 
értéket tartalmazó ajánlatok pedig egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. Az 
ajánlatkérő által meghatározott két szélső (30-60 nap) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának
megfelelően kerül pontozásra. Részletesen a közbeszerzési dokumentációban került rögzítésre.

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:
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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:

2020.02.24Lejárata:2020.02.13Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Ajánlatkérő 2020.01.31. napján hiánypótlási felhívást küldött ajánlattevőnek, hogy ajánlata megfeleltethető legyen az ajánlati 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és jogszabályokban foglalt feltételeknek. A hiánypótlásra előírt teljesítési 
határidőként 2020.02.07. 14:00 óra került megjelölésre. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban megjelölt - 2020.02.07. 14:00 óra 
- határidőre nem teljesítette a hiány pótlását, iratot egyáltalán nem nyújtott be. Ajánlattevő ajánlata nem tartalmazza a 
megajánlott termékeket gyártó honlapjának elérhetőségét – vagy a gyártó által adott egyéb igazolást –, ahol Ajánlatkérő 
egyértelműen meg tudja állapítani az eszközökre vonatkozó garancia állapotát, a gyártás időpontját, valamint az eszköz gyári 
konfigurációját. Fentiekre tekintettel ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat
nem tartalmazza a megajánlott termékeket gyártó honlapjának elérhetőségét - vagy a gyártó által adott egyéb igazolást –, így az 
Ajánlatkérő nem tudta egyértelműen megállapítani az eszközökre vonatkozó garancia állapotát, a gyártás időpontját, valamint az
eszköz gyári konfigurációját, ezért az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

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

Ajánlatkérő 2020.01.31. napján hiánypótlási felhívást küldött ajánlattevőnek, hogy ajánlata megfeleltethető legyen az ajánlati 
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és jogszabályokban foglalt feltételeknek. A hiánypótlásra előírt teljesítési 
határidőként 2020.02.07. 14:00 óra került megjelölésre. Az ajánlati felhívás II.2.4) pontja (A közbeszerzés ismertetése) rögzíti: 
14” notebook — Integrált kamerával történő szállítása nem megengedett 15,6” notebook (i7) — Integrált kamerával történő 
szállítása nem megengedett (…) Ajánlattevő szakmai ajánlatában a 14” notebook és 15,6” notebook (i7) termékek adatainál 
rögzítette, hogy azok Integrált 720p videokamerával rendelkeznek. Ezen ellentmondásra is tekintettel került sor a hiánypótlási 
felhívásra, illetve felvilágosítás kérésére. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban megjelölt - 2020.02.07. 14:00 óra - határidőre 
benyújtotta hiánypótlását, felvilágosítását, melyben kijelentette, hogy az ajánlatában beadott termék adatlapokon hibás adatok 
lettek feltüntetve, ezért új, pontosított műszaki adatlapokat csatolt a hiánypótlás keretében. A Kbt. 71. § (8) bekezdése alapján a 
hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása: a) nem járhat a 2. § (1)–(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és b) 
annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára
vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre 
vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható. A Kbt. 81. § (11) bekezdése előírja, hogy az ajánlattevő az ajánlatához az 
ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Ajánlattevő a hiánypótlás során egyértelműen és jelentősen javította szakmai ajánlatát 
– a beszerzés tárgyának jellemzőire vonatkozó dokumentumot, a termék adatlapokat – ezért hiánypótlása a Kbt. 71. § (8) 
bekezdés b) pontjába ütközik, valamint az ajánlati kötöttségét is megsértette az ajánlattevő azzal, hogy módosította az ajánlatát. 
Fentiekre tekintettel ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel a hiánypótlása a Kbt. 71. 
§ (8) bekezdés b) pontjába ütközik, valamint az ajánlati kötöttségét is megsértette az ajánlattevő, ezért az ajánlat egyéb módon 
nem felel meg az ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek.

10649297244EURO ONE Számítástechnikai Zrt., Magyarország 1145 Budapest, Újvilág Utca 50-52.

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:

2020.02.12

2020.02.12
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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:




