
EKR000473712018

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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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:

2018.08.10

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 nyertes ajánlattevő feladata az alábbiakban részletezett informatikai eszközök (hardver és szoftver elemek) ajánlatkérő részére, 
működőképes állapotban történő szállítása (átadása), valamint a helyszínen történő üzembe helyezése, telepítése (installálása): 1. rész:
- 4 db vezetékes telefon, - 2 db külső merevlemez, - 2 db tok külső merevlemezhez, - 3 db laptop, - 3 db laptop táska, - 4 db egérpad, - 6
db pendrive, - 1 db univerzális vésztöltő külső akkumulátor, - 2 db tablet, - 4 db vezeték nélküli egér, - 2 db tok tablethez. 2. rész: - 3 
db asztali számítógép, - 2 db notebook, - 1 db fénymásoló, - 1 db nyomtató. 3. rész: - 1 db telefonközpont, - 1 db szerver, - 1 db 
vírusvédelmi rendszer, - 31 db asztali számítógép, - 6 db notebook, - 1 db fénymásoló, - 1 db multifunkciós nyomtató, - 1 db interaktív 
tábla, - 1 db projektor, - 1 db vetítővászon.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Szocionet informatikai eszközök szállítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://imperialkft.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. Harmadik Rész, XVII. Fejezet.

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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Az ellenszolgáltatás összege: nettó 1 098 000 HUF Ajánlatkérő a Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevőt 
nevezi meg az eljárás nyerteseként és vele a szerződést megköti tekintettel arra, hogy:  az ajánlat a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel,  az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel

24179089214Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 7451 Kaposvár, Kankalin 
Utca 13.

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:

32324

A Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7541. Kaposvár, Kankalin utca 13.) ajánlattevő ajánlata 
az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető.

Szöveges értékelés:

Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, a Kbt. 69.§ (4) 
bekezdése szerint benyújtott igazolások alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő megfelel, ajánlata érvényes
. Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Nettó ajánlati ár (HUF): 1.098.000 HUF

24179089214Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 7451 Kaposvár, 
Kankalin Utca 13.

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

2A 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:

1A szerződés száma:

1 - kisértékű informatikai eszközök KA1-2016-00002Rész száma, elnevezése:

Igen
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1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentáció II. fejezetének (Részletes ajánlati feltételek) „Általános információk” pontjában (
közbeszerzési dokumentáció 26-27. oldala) egyebek mellett a következő előírásokat rögzítette: „Ajánlattevőnek - a jogszabályi 
rendelkezések betartása mellett - az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és az ajánlattevők kérdéseire adott 
válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét
vonja maga után, ha az ajánlattevő ajánlatát hibásan, vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az nem felel meg az 
eljárást megindító felhívásban, jelen dokumentációban, és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban, valamint a 
jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetőleg ezeket a hiánypótlás keretében sem korrigálja. A megajánlott termékeknek 
teljes mértékben meg kell felelniük a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltaknak, amelynek alátámasztására ajánlattevőnek az
ajánlat részeként a közbeszerzési dokumentáció V. fejezetében található vonatkozó iratminta szerinti részletes szakmai ajánlatot 
kell benyújtania. A fentiekben részletezett információkkal összefüggésben ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 
szakmai ajánlatnak oly módon kell tartalmaznia a megajánlani kívánt termékek áruleírását, hogy abból egyértelműen 
megállapítható legyen a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek való megfelelés. Ajánlatkérő továbbá
nyomatékosan felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az alapterméket bármely további, önálló cikkszámmal 
rendelkező és kereskedelmi forgalomban külön beszerezhető további modulokkal, kiegészítőkkel, bővítményekkel szükséges 
felépíteni/konfigurálni ahhoz, hogy az előírt műszaki elvárásokat teljesítse (ennek megfelelően a megajánlott termék képes 
legyen egy ajánlatkérő által meghatározott adott funkció teljesítésére), a szakmai ajánlatnak a megajánlott termék konkrét 
gyártmányának és típusának megjelölése mellett valamennyi részelem (komponens) egyértelmű és azonosítható feltüntetésére is 
ki kell terjednie annak érdekében, hogy az ajánlatkérő minden kétséget kizáróan meggyőződhessen arról, hogy a termék 
megfelel a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott minimumkövetelményeknek! Amennyiben a megajánlott termék 
bármely eleme nem felel meg a műszaki követelményeknek, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja!” Ajánlattevő az 
ajánlattételi határidőig mindhárom rész vonatkozásában mindösszesen csak egy dokumentumot, egy cégszerűen aláírt ajánlati 
ártáblázatot nyújtott be. Ezáltal megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata – többek között – szakmai ajánlatot sem tartalmaz, 
így ajánlattevő megajánlása kapcsán nem vizsgálható, ezáltal pedig nem állapítható meg a közbeszerzési műszaki leírásban 
meghatározott követelményeknek való megfelelés. Tekintettel a Kbt. 71. § (8) bekezdésének b) pontjában foglaltakra, ezen 
hiányosság jelentős hiányosságként értelmezendő, mely a jogszabályi előírások értelmében hiánypótlás vagy felvilágosítás 
megadása keretében sem pótolható. Mindezen rendelkezés, valamint a fent idézett ajánlatkérői előírás alapján megállapítható, 
hogy az ajánlat egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, azaz a Kbt. 73. § (1
) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 2. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás VI.3.2.) pontjában egyebek mellett a 
következő előírásokat rögzítette: „Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdésének b) pontjában foglalt jogszabályi előírásokkal 
összhangban továbbá tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, 
ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.” 
Tekintettel arra, hogy ajánlattevő az előírt ajánlati biztosítékot egyik rész vonatkozásában sem bocsátotta ajánlatkérő 
rendelkezésére az előírt ajánlattételi határidőben, a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja és a fent idézett ajánlatkérői előírás alapján
megállapítható, hogy az ajánlat egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, 
azaz a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 3. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentáció II. fejezetének (
Részletes ajánlati feltételek) „Általános információk” pontjában (közbeszerzési dokumentáció 26-27. oldala) egyebek mellett a 
következő előírásokat rögzítette: „Ajánlattevőnek - a jogszabályi rendelkezések betartása mellett - az eljárást megindító 
felhívásban, a dokumentációban és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell az 
ajánlatot elkészítenie. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha az ajánlattevő ajánlatát hibásan,
vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az nem felel meg az eljárást megindító felhívásban, jelen dokumentációban, és

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

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:

érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt,  az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel a 
legkedvezőbbnek tekinthető, a rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel is megfelelő,  ajánlattevő az alkalmassági 
követelmények és a kizáró okok tekintetében a Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási 
kötelezettségének megfelelően eleget tett.
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V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

32308

A Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7541. Kaposvár, Kankalin utca 13.) ajánlattevő ajánlata 
az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető.

Szöveges értékelés:

Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, a Kbt. 69.§ (4) 
bekezdése szerint benyújtott igazolások alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő megfelel, ajánlata érvényes
. Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Nettó ajánlati ár (HUF): 1.399.000 HUF

24179089214Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 7451 Kaposvár, 
Kankalin Utca 13.

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

2A 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:

2A szerződés száma:

2 - informatikai eszközök KA1-2016-00002Rész száma, elnevezése:

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

az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetőleg ezeket a 
hiánypótlás keretében sem korrigálja. Tekintettel arra, hogy ajánlattevő mindhárom rész vonatkozásában csak egy cégszerűen 
aláírt ajánlati ártáblázatot nyújtott be, ajánlatkérő a 2018. szeptember 14. napján kiküldött hiánypótlási felhívásában felszólította
ajánlattevőt a közbeszerzési dokumentációban előírt valamennyi nyilatkozat benyújtására. Tekintettel arra, hogy ajánlattevő a 
fentiekben meghatározott hiányokat hiánypótlás keretében sem pótolta, az ajánlat egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott feltételeknek, azaz a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

Igen
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ETIAM Kft. (6723. Szeged, Szakolcai utca 7.), 24909707-2-06 1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentáció II. fejezetének (
Részletes ajánlati feltételek) „Általános információk” pontjában (közbeszerzési dokumentáció 26-27. oldala) egyebek mellett a 
következő előírásokat rögzítette: „Ajánlattevőnek - a jogszabályi rendelkezések betartása mellett - az eljárást megindító 
felhívásban, a dokumentációban és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell az 
ajánlatot elkészítenie. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha az ajánlattevő ajánlatát hibásan,
vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az nem felel meg az eljárást megindító felhívásban, jelen dokumentációban, és
az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetőleg ezeket a 
hiánypótlás keretében sem korrigálja. A megajánlott termékeknek teljes mértékben meg kell felelniük a közbeszerzési műszaki 
leírásban foglaltaknak, amelynek alátámasztására ajánlattevőnek az ajánlat részeként a közbeszerzési dokumentáció V. 
fejezetében található vonatkozó iratminta szerinti részletes szakmai ajánlatot kell benyújtania. A fentiekben részletezett 
információkkal összefüggésben ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szakmai ajánlatnak oly módon kell 
tartalmaznia a megajánlani kívánt termékek áruleírását, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen a közbeszerzési 
műszaki leírásban meghatározott követelményeknek való megfelelés. Ajánlatkérő továbbá nyomatékosan felhívja az ajánlattevők 
figyelmét, hogy amennyiben az alapterméket bármely további, önálló cikkszámmal rendelkező és kereskedelmi forgalomban 
külön beszerezhető további modulokkal, kiegészítőkkel, bővítményekkel szükséges felépíteni/konfigurálni ahhoz, hogy az előírt 
műszaki elvárásokat teljesítse (ennek megfelelően a megajánlott termék képes legyen egy ajánlatkérő által meghatározott adott 
funkció teljesítésére), a szakmai ajánlatnak a megajánlott termék konkrét gyártmányának és típusának megjelölése mellett 
valamennyi részelem (komponens) egyértelmű és azonosítható feltüntetésére is ki kell terjednie annak érdekében, hogy az 
ajánlatkérő minden kétséget kizáróan meggyőződhessen arról, hogy a termék megfelel a közbeszerzési műszaki leírásban 
meghatározott minimumkövetelményeknek! Amennyiben a megajánlott termék bármely eleme nem felel meg a műszaki 
követelményeknek, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja!” Ajánlattevő az ajánlattételi határidőig mindhárom rész 
vonatkozásában mindösszesen csak egy dokumentumot, egy cégszerűen aláírt ajánlati ártáblázatot nyújtott be. Ezáltal 
megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata – többek között – szakmai ajánlatot sem tartalmaz, így ajánlattevő megajánlása 
kapcsán nem vizsgálható, ezáltal pedig nem állapítható meg a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek
való megfelelés. Tekintettel a Kbt. 71. § (8) bekezdésének b) pontjában foglaltakra, ezen hiányosság jelentős hiányosságként 
értelmezendő, mely a jogszabályi előírások értelmében hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása keretében sem pótolható. 
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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:

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 1 399 000 HUF Ajánlatkérő a Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevőt 
nevezi meg az eljárás nyerteseként és vele a szerződést megköti tekintettel arra, hogy:  az ajánlat a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel,  az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel
érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt,  az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel a 
legkedvezőbbnek tekinthető, a rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel is megfelelő,  ajánlattevő az alkalmassági 
követelmények és a kizáró okok tekintetében a Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási 
kötelezettségének megfelelően eleget tett.

24179089214Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 7451 Kaposvár, Kankalin 
Utca 13.

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:
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Az ajánlat a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel, a Kbt. 69.§ (4) 
bekezdése szerint benyújtott igazolások alapján az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő megfelel, ajánlata érvényes
. Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: Nettó ajánlati ár (HUF): 19.496.000 HUF

24179089214Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 7451 Kaposvár, 
Kankalin Utca 13.

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

2A 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:

3A szerződés száma:

3 - informatikai eszközök KA1-2016-00003Rész száma, elnevezése:

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

Mindezen rendelkezés, valamint a fent idézett ajánlatkérői előírás alapján megállapítható, hogy az ajánlat egyéb módon nem 
felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, azaz a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelen. 2. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás VI.3.2.) pontjában egyebek mellett a következő előírásokat rögzítette: „
Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdésének b) pontjában foglalt jogszabályi előírásokkal összhangban továbbá tájékoztatja az 
ajánlattevőket, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő az ajánlati 
biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.” Tekintettel arra, hogy 
ajánlattevő az előírt ajánlati biztosítékot egyik rész vonatkozásában sem bocsátotta ajánlatkérő rendelkezésére az előírt 
ajánlattételi határidőben, a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja és a fent idézett ajánlatkérői előírás alapján megállapítható, hogy az
ajánlat egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, azaz a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 3. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentáció II. fejezetének (Részletes ajánlati feltételek
) „Általános információk” pontjában (közbeszerzési dokumentáció 26-27. oldala) egyebek mellett a következő előírásokat 
rögzítette: „Ajánlattevőnek - a jogszabályi rendelkezések betartása mellett - az eljárást megindító felhívásban, a 
dokumentációban és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie
. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha az ajánlattevő ajánlatát hibásan, vagy hiányosan, 
illetve oly módon nyújtja be, hogy az nem felel meg az eljárást megindító felhívásban, jelen dokumentációban, és az ajánlattevők 
kérdéseire adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetőleg ezeket a hiánypótlás keretében 
sem korrigálja. Tekintettel arra, hogy ajánlattevő mindhárom rész vonatkozásában csak egy cégszerűen aláírt ajánlati 
ártáblázatot nyújtott be, ajánlatkérő a 2018. szeptember 14. napján kiküldött hiánypótlási felhívásában felszólította ajánlattevőt 
a közbeszerzési dokumentációban előírt valamennyi nyilatkozat benyújtására. Tekintettel arra, hogy ajánlattevő a fentiekben 
meghatározott hiányokat hiánypótlás keretében sem pótolta, az ajánlat egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott feltételeknek, azaz a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

Igen
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1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentáció II. fejezetének (Részletes ajánlati feltételek) „Általános információk” pontjában (
közbeszerzési dokumentáció 26-27. oldala) egyebek mellett a következő előírásokat rögzítette: „Ajánlattevőnek - a jogszabályi 
rendelkezések betartása mellett - az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és az ajánlattevők kérdéseire adott 
válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell az ajánlatot elkészítenie. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét
vonja maga után, ha az ajánlattevő ajánlatát hibásan, vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az nem felel meg az 
eljárást megindító felhívásban, jelen dokumentációban, és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban, valamint a 
jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetőleg ezeket a hiánypótlás keretében sem korrigálja. A megajánlott termékeknek 
teljes mértékben meg kell felelniük a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltaknak, amelynek alátámasztására ajánlattevőnek az
ajánlat részeként a közbeszerzési dokumentáció V. fejezetében található vonatkozó iratminta szerinti részletes szakmai ajánlatot 
kell benyújtania. A fentiekben részletezett információkkal összefüggésben ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 
szakmai ajánlatnak oly módon kell tartalmaznia a megajánlani kívánt termékek áruleírását, hogy abból egyértelműen 
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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:

Az ellenszolgáltatás összege: nettó 19.496.000 HUF Ajánlatkérő a Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
ajánlattevőt nevezi meg az eljárás nyerteseként és vele a szerződést megköti tekintettel arra, hogy:  az ajánlat a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel,  az ajánlattal kapcsolatban nem merült fel
érvénytelenségi ok, ajánlattevő nem áll a kizáró okok hatálya alatt,  az ajánlat az értékelési szempontokra figyelemmel a 
legkedvezőbbnek tekinthető, a rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel is megfelelő,  ajánlattevő az alkalmassági 
követelmények és a kizáró okok tekintetében a Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási 
kötelezettségének megfelelően eleget tett.

24179089214Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 7451 Kaposvár, Kankalin 
Utca 13.

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:

30564

A Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7541. Kaposvár, Kankalin utca 13.) ajánlattevő ajánlata 
az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető.

Szöveges értékelés:

Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
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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:

2018.10.29Lejárata:2018.10.19Kezdete:

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:

megállapítható legyen a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek való megfelelés. Ajánlatkérő továbbá
nyomatékosan felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az alapterméket bármely további, önálló cikkszámmal 
rendelkező és kereskedelmi forgalomban külön beszerezhető további modulokkal, kiegészítőkkel, bővítményekkel szükséges 
felépíteni/konfigurálni ahhoz, hogy az előírt műszaki elvárásokat teljesítse (ennek megfelelően a megajánlott termék képes 
legyen egy ajánlatkérő által meghatározott adott funkció teljesítésére), a szakmai ajánlatnak a megajánlott termék konkrét 
gyártmányának és típusának megjelölése mellett valamennyi részelem (komponens) egyértelmű és azonosítható feltüntetésére is 
ki kell terjednie annak érdekében, hogy az ajánlatkérő minden kétséget kizáróan meggyőződhessen arról, hogy a termék 
megfelel a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott minimumkövetelményeknek! Amennyiben a megajánlott termék 
bármely eleme nem felel meg a műszaki követelményeknek, ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja!” Ajánlattevő az 
ajánlattételi határidőig mindhárom rész vonatkozásában mindösszesen csak egy dokumentumot, egy cégszerűen aláírt ajánlati 
ártáblázatot nyújtott be. Ezáltal megállapítható, hogy az ajánlattevő ajánlata – többek között – szakmai ajánlatot sem tartalmaz, 
így ajánlattevő megajánlása kapcsán nem vizsgálható, ezáltal pedig nem állapítható meg a közbeszerzési műszaki leírásban 
meghatározott követelményeknek való megfelelés. Tekintettel a Kbt. 71. § (8) bekezdésének b) pontjában foglaltakra, ezen 
hiányosság jelentős hiányosságként értelmezendő, mely a jogszabályi előírások értelmében hiánypótlás vagy felvilágosítás 
megadása keretében sem pótolható. Mindezen rendelkezés, valamint a fent idézett ajánlatkérői előírás alapján megállapítható, 
hogy az ajánlat egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, azaz a Kbt. 73. § (1
) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 2. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás VI.3.2.) pontjában egyebek mellett a 
következő előírásokat rögzítette: „Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdésének b) pontjában foglalt jogszabályi előírásokkal 
összhangban továbbá tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, 
ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.” 
Tekintettel arra, hogy ajánlattevő az előírt ajánlati biztosítékot egyik rész vonatkozásában sem bocsátotta ajánlatkérő 
rendelkezésére az előírt ajánlattételi határidőben, a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja és a fent idézett ajánlatkérői előírás alapján
megállapítható, hogy az ajánlat egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, 
azaz a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 3. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentáció II. fejezetének (
Részletes ajánlati feltételek) „Általános információk” pontjában (közbeszerzési dokumentáció 26-27. oldala) egyebek mellett a 
következő előírásokat rögzítette: „Ajánlattevőnek - a jogszabályi rendelkezések betartása mellett - az eljárást megindító 
felhívásban, a dokumentációban és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően kell az 
ajánlatot elkészítenie. Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha az ajánlattevő ajánlatát hibásan,
vagy hiányosan, illetve oly módon nyújtja be, hogy az nem felel meg az eljárást megindító felhívásban, jelen dokumentációban, és
az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetőleg ezeket a 
hiánypótlás keretében sem korrigálja. Tekintettel arra, hogy ajánlattevő mindhárom rész vonatkozásában csak egy cégszerűen 
aláírt ajánlati ártáblázatot nyújtott be, ajánlatkérő a 2018. szeptember 14. napján kiküldött hiánypótlási felhívásában felszólította
ajánlattevőt a közbeszerzési dokumentációban előírt valamennyi nyilatkozat benyújtására. Tekintettel arra, hogy ajánlattevő a 
fentiekben meghatározott hiányokat hiánypótlás keretében sem pótolta, az ajánlat egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározott feltételeknek, azaz a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
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