
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

Postai cím: Kerepesi út 29/B. 

Város: Budapest Postai irányítószám:1087 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  Szoftvertermékek és licencek beszerzése 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Rész 

száma 

Sorszám Termék megnevezése mennyiség 

(db) 

1. 1.  Office 2016 Otthoni és vállalati Win Hun, FPP (géphez 

nem kötött) ESD 

60 

2.  Office 365 Vállalati Win Hun, 1 éves előfizetés 30 

+ 50 % 

opció 

3.  Total Commander, legfrissebb verzió, elektronikus licensz, 

ajánlatkérő tulajdonában levő 150 db licensz bővítéseként 

125 

4.  Windows 10 Pro 32/64 bit Hun, FPP (géphez nem kötött) 

ESD 

67 

5.  Win 7 Ultimate 32/64bit Hun, FPP (géphez nem kötött) 

ESD 

1 

6.  ESET NOD32 ANTIVIRUS HUN 32/64bit Win, 

elektronikus licensz, ajánlatkérő tulajdonában levő 340 db 

licensz bővítéseként 

75 

7.  381-02592:  ExchgStdCAL LicSAPk OLP NL Gov 

UsrCAL 

35 

Rész 

száma 

Sorszám Termék megnevezése mennyiség 

(db) 

2. 1. QuarkXpress 2017 1 

2. CorelDraw Graphics Suite 2017, elektronikus licensz 22 

3. Adobe Acrobat Pro DC 2017 32/64bit Hun Win, 1 éves, 

elektronikus licensz 

13 

 4. Adobe InDesign CC 2017 32/64bit Hun Win, 1 éves  1 
 

 

  



IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik rész ,  XVII. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nyílt eljárás a Kbt. Harmadik része 113.§ (1) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn) 

Az Összefoglaló tájékoztatás 2017.07.12-én került megküldésre a Közbeszerzési Hatóság részére. 

Az eljárást megindító felhívás 2017.07.20-án került megküldésre a gazdasági szereplők részére. 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [1 ] Elnevezés: Szoftvertermékek és licencek beszerzése 

1. rész 

Az eljárás eredményes volt x  

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

  



V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [16] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Nádor Rendszerház Kft. 
1152 Budapest, Telek u. 7 

Adószám:10507326-2-42 

Ajánlati ár: 9 389 690 Ft 

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, mert a Kbt. 69.§ (1)-(2) 

bekezdés szerinti előzetes ellenőrzések alapján az ajánlat megfelel a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

SYSInfo Kft. 
5600 Békéscsaba, Jókai u. 23/6 

Adószám:12364769-2-04 

 Ajánlati ár: 9 724 520 Ft 

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, mert a Kbt. 69.§ (1)-(2) 

bekezdés szerinti előzetes ellenőrzések alapján az ajánlat megfelel a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

Euro One Számítástechnikai Zrt. 

1145 Budapest, Újvilág u. 50-52. 

Adószám:10649297-2-44 

Ajánlati ár:10 415 335 Ft 

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, mert a Kbt. 69.§ (1)-(2) 

bekezdés szerinti előzetes ellenőrzések alapján az ajánlat megfelel a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

Humansoft Kft. 

1037 Budapest, Montevideo u. 8. 

Adószám:10239025-2-44 

Ajánlati ár:9 736 761 Ft 

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, mert a Kbt. 69.§ (1)-(2) 

bekezdés szerinti előzetes ellenőrzések alapján az ajánlat megfelel a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

Karakter Számítástechnikai Elektronikai Kft.  

5000 Szolnok, Szapáry u. 6. 

Adószám:10264450-2-16 

Ajánlati ár:9 972 870 Ft 

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, mert a Kbt. 69.§ (1)-(2) 

bekezdés szerinti előzetes ellenőrzések alapján az ajánlat megfelel a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

SeE Enterprise Kft.  

1134 Budapest, Váci út 33. 

Adószám:13494168-2-41 

Ajánlati ár:10 935 514 Ft 



Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, mert a Kbt. 69.§ (1)-(2) 

bekezdés szerinti előzetes ellenőrzések alapján az ajánlat megfelel a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

Getronics Magyarország Kft. 

1027 Budapest, Henger u. 2/b. 

Adószám:10532782-2-41 

Ajánlati ár:10 745 467 Ft 

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, mert a Kbt. 69.§ (1)-(2) 

bekezdés szerinti előzetes ellenőrzések alapján az ajánlat megfelel a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

Foursys Kft.  

1162 Budapest, Lajos u. 76 

Adószám:23522965-2-42 

Ajánlati ár:10 101 181 Ft 

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, mert a Kbt. 69.§ (1)-(2) 

bekezdés szerinti előzetes ellenőrzések alapján az ajánlat megfelel a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

Infopolis Kft.  

4225 Debrecen, Szivárvány u. 18. 

Adószám:22648633-2-09 

Ajánlati ár:27 218 400 Ft 

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, mert a Kbt. 69.§ (1)-(2) 

bekezdés szerinti előzetes ellenőrzések alapján az ajánlat megfelel a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 Kbt. 76.§ (2)bekezdés a) pont szerint legalacsonyabb ár 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 

    

  

  

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok súlyszámai 
is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

 

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 
pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

  

     

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 



V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

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: 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Nádor Rendszerház Kft. 
1152 Budapest, Telek u. 7 

Adószám:10507326-2-42 

Ajánlati ár: 9 389 690 Ft 

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai 

alkalmasságát az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak 

megfelelően igazolta. A Nádor Rendszerház Kft. ajánlattevő tette a legalacsonyabb árat tartalmazó 

érvényes ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

Tonerker Kft. 

4025 Debrecen, Iskola u. 2  

Adószám:13249896-2-09 

Az érvénytelenség indoka: A benyújtott ajánlat nem tartalmazza a 2017. 07.21. és 2017.07.26. 

dátummal megküldött kiegészítő tájékoztatásokban foglaltakat, mely szerint az ártáblázat 5. sorában 

szereplő megszűnt termék (Window 7 Ultimate 32/64 bit Hun, FPP (géphez nem kötött) ESD) 

helyett a 4. sorban szereplő terméket (Windows 10 Pro 32/64 bit Hun, FPP (géphez nem kötött) 

ESD) kértük megajánlani. Ezáltal ajánlattevő nem a közbeszerzés teljes mennyiségére tett ajánlatot. 

Ez a hiányosság hiánypótlás keretében nem orvosolható, mivel az értékelésre kerülő egyösszegű 

ajánlati ár változását eredményezné az elmulasztott megajánlás pótlása. 

Fentiekre tekintettel az ajánlat a Kbt.73.§ (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, mert nem felel meg 

az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. 

 

Etiam Kft. 

6723 Szeged, Szakolcai u. 7. 

Adószám:1735005-2-06 

Az érvénytelenség indoka: A benyújtott ajánlat nem tartalmazza a 2017. 07.21. és 2017.07.26. 

dátummal megküldött kiegészítő tájékoztatásokban foglaltakat, mely szerint az ártáblázat 5. sorában 



szereplő megszűnt termék (Window 7 Ultimate 32/64 bit Hun, FPP (géphez nem kötött) ESD) 

helyett a 4. sorban szereplő terméket (Windows 10 Pro 32/64 bit Hun, FPP (géphez nem kötött) 

ESD) kértük megajánlani. Ezáltal ajánlattevő nem a közbeszerzés teljes mennyiségére tett ajánlatot. 

Ez a hiányosság hiánypótlás keretében nem orvosolható, mivel az értékelésre kerülő egyösszegű 

ajánlati ár változását eredményezné az elmulasztott megajánlás pótlása. 

Fentiekre tekintettel az ajánlat a Kbt.73.§ (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, mert nem felel meg 

az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. 

 

Delta Systems Kft. 

1033 Budapest, Szentendrei út 39-53. 

Adószám:13978774-2-41 

Az érvénytelenség indoka: A benyújtott ajánlat nem tartalmazza a 2017. 07.21. és 2017.07.26. 

dátummal megküldött kiegészítő tájékoztatásokban foglaltakat, mely szerint az ártáblázat 5. sorában 

szereplő megszűnt termék (Window 7 Ultimate 32/64 bit Hun, FPP (géphez nem kötött) ESD) 

helyett a 4. sorban szereplő terméket (Windows 10 Pro 32/64 bit Hun, FPP (géphez nem kötött) 

ESD) kértük megajánlani. Ezáltal ajánlattevő nem a közbeszerzés teljes mennyiségére tett ajánlatot. 

Ez a hiányosság hiánypótlás keretében nem orvosolható, mivel az értékelésre kerülő egyösszegű 

ajánlati ár változását eredményezné az elmulasztott megajánlás pótlása. 

Fentiekre tekintettel az ajánlat a Kbt.73.§ (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, mert nem felel meg 

az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. 

 

Duna Elektronika Kft.  

1183 Budapest, Gyömrői út 99. 

Adószám:12029045-2-43 

Az érvénytelenség indoka: A benyújtott ajánlat nem tartalmazza a 2017. 07.21. és 2017.07.26. 

dátummal megküldött kiegészítő tájékoztatásokban foglaltakat, mely szerint az ártáblázat 5. sorában 

szereplő megszűnt termék (Window 7 Ultimate 32/64 bit Hun, FPP (géphez nem kötött) ESD) 

helyett a 4. sorban szereplő terméket (Windows 10 Pro 32/64 bit Hun, FPP (géphez nem kötött) 

ESD) kértük megajánlani. Ezáltal ajánlattevő nem a közbeszerzés teljes mennyiségére tett ajánlatot. 

Ez a hiányosság hiánypótlás keretében nem orvosolható, mivel az értékelésre kerülő egyösszegű 

ajánlati ár változását eredményezné az elmulasztott megajánlás pótlása. 

Fentiekre tekintettel az ajánlat a Kbt.73.§ (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, mert nem felel meg 

az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. 

 

LicensePort Zrt.  

1119 Budapest, Fehérvári út 88 A-D ép. D lh 5 em 1. 

Adószám:23497454-2-43 

Az érvénytelenség indoka: A benyújtott ajánlat nem tartalmazza a 2017. 07.21. és 2017.07.26. 

dátummal megküldött kiegészítő tájékoztatásokban foglaltakat, mely szerint az ártáblázat 5. sorában 

szereplő megszűnt termék (Window 7 Ultimate 32/64 bit Hun, FPP (géphez nem kötött) ESD) 

helyett a 4. sorban szereplő terméket (Windows 10 Pro 32/64 bit Hun, FPP (géphez nem kötött) 

ESD) kértük megajánlani. Ezáltal ajánlattevő nem a közbeszerzés teljes mennyiségére tett ajánlatot. 

Ez a hiányosság hiánypótlás keretében nem orvosolható, mivel az értékelésre kerülő egyösszegű 

ajánlati ár változását eredményezné az elmulasztott megajánlás pótlása. 

Fentiekre tekintettel az ajánlat a Kbt.73.§ (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, mert nem felel meg 

az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. 

 

EXE Magyarország Kft.(1138 Budapest, Váci út 144-150.) 



Adószám:25857294-2-41 

Az érvénytelenség indoka: A benyújtott ajánlat nem tartalmazza a 2017. 07.21. és 2017.07.26. 

dátummal megküldött kiegészítő tájékoztatásokban foglaltakat, mely szerint az ártáblázat 5. sorában 

szereplő megszűnt termék (Window 7 Ultimate 32/64 bit Hun, FPP (géphez nem kötött) ESD) 

helyett a 4. sorban szereplő terméket (Windows 10 Pro 32/64 bit Hun, FPP (géphez nem kötött) 

ESD) kértük megajánlani. Ezáltal ajánlattevő nem a közbeszerzés teljes mennyiségére tett ajánlatot. 

Ez a hiányosság hiánypótlás keretében nem orvosolható, mivel az értékelésre kerülő egyösszegű 

ajánlati ár változását eredményezné az elmulasztott megajánlás pótlása. 

Fentiekre tekintettel az ajánlat a Kbt.73.§ (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, mert nem felel meg 

az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. 

 

PC Trade Systems Kft.  

1103 Budapest, Kőér u. 2/A 

Adószám: 12937303-2-42 

Az érvénytelenség indoka: A benyújtott ajánlat nem tartalmazza a 2017. 07.21. és 2017.07.26. 

dátummal megküldött kiegészítő tájékoztatásokban foglaltakat, mely szerint az ártáblázat 5. sorában 

szereplő megszűnt termék (Window 7 Ultimate 32/64 bit Hun, FPP (géphez nem kötött) ESD) 

helyett a 4. sorban szereplő terméket (Windows 10 Pro 32/64 bit Hun, FPP (géphez nem kötött) 

ESD) kértük megajánlani. Ajánlattevő az általunk törölni kért megszűnt terméket ajánlotta meg. 

Fentiekre tekintettel az ajánlat a Kbt.73.§ (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen, mert nem felel meg 

az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek. 
 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: 2 [2 ] Elnevezés: Szoftvertermékek és licencek beszerzése 

2. rész 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 

Az eredménytelenség indoka:  

 

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [10 ] 



V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Nádor Rendszerház Kft. 
1152 Budapest, Telek u. 7 

Adószám:10507326-2-42 

Ajánlati ár: 3 923 000 Ft 

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, mert a Kbt. 69.§ (1)-(2) 

bekezdés szerinti előzetes ellenőrzések alapján az ajánlat megfelel a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

  

Duna Elektronika Kft.  

1183 Budapest, Gyömrői út 99. 

Adószám:12029045-2-43 

Ajánlati ár:3 407 100 Ft  

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, mert a Kbt. 69.§ (1)-(2) 

bekezdés szerinti előzetes ellenőrzések alapján az ajánlat megfelel a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
 

LicensePort Zrt.  

1119 Budapest, Fehérvári út 88 A-D ép. D lh 5 em 1. 

Adószám:23497454-2-43 

Ajánlati ár:3 800 800 Ft 

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, mert a Kbt. 69.§ (1)-(2) 

bekezdés szerinti előzetes ellenőrzések alapján az ajánlat megfelel a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

PC Trade Systems Kft.  

1103 Budapest, Kőér u. 2/A 

Adószám:12937303-2-42 

Ajánlati ár.4 138 220 Ft 

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, mert a Kbt. 69.§ (1)-(2) 

bekezdés szerinti előzetes ellenőrzések alapján az ajánlat megfelel a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

Euro One Számítástechnikai Zrt. 

1145 Budapest, Újvilág u. 50-52. 

Adószám:10649297-2-44 

Ajánlati ár:3 757 800 Ft 

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, mert a Kbt. 69.§ (1)-(2) 

bekezdés szerinti előzetes ellenőrzések alapján az ajánlat megfelel a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

Karakter Számítástechnikai Elektronikai Kft.  

5000 Szolnok, Szapáry u. 6. 

Adószám:10264450-2-16 

Ajánlati ár:3 479 510 Ft 

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, mert a Kbt. 69.§ (1)-(2) 

bekezdés szerinti előzetes ellenőrzések alapján az ajánlat megfelel a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

Getronics Magyarország Kft. 

1027 Budapest, Henger u. 2/b. 



Adószám:10532782-2-41 

Ajánlati ár:4 123 035 Ft 

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, mert a Kbt. 69.§ (1)-(2) 

bekezdés szerinti előzetes ellenőrzések alapján az ajánlat megfelel a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

Foursys Kft.  

1162 Budapest, Lajos u. 76 

Adószám:23522965-2-42 

Ajánlati ár:3 541 569 Ft 

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, mert a Kbt. 69.§ (1)-(2) 

bekezdés szerinti előzetes ellenőrzések alapján az ajánlat megfelel a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 

 

Infopolis Kft.  

4225 Debrecen, Szivárvány u. 18. 

Adószám:22648633-2-09 

Ajánlati ár:3 646 100 Ft 

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, mert a Kbt. 69.§ (1)-(2) 

bekezdés szerinti előzetes ellenőrzések alapján az ajánlat megfelel a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek 
 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2   Kbt. 76.§ (2)bekezdés a) pont szerint legalacsonyabb ár 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 

részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 

kialakított szorzatát kell beírni.) 

    

  

  

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok súlyszámai 
is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  

súlyszám  
szorzata 

 

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 
pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

  

     

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

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: 2 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Duna Elektronika Kft.  



1183 Budapest, Gyömrői út 99. 

Adószám:12029045-2-43 

Ellenszolgáltatás összege:3 407 100 Ft  

Az ajánlat kiválasztásának indokai: Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai 

alkalmasságát az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak 

megfelelően igazolta. A Duna Elektronika Kft. ajánlattevő tette a legalacsonyabb árat tartalmazó 

érvényes ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 x nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 

az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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: 

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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

Tonerker Kft.  
4025 Debrecen Iskola u.2. 

Adószám:13249896-2-09 

Ajánlattevőt a Kbt. 69.§ (2) szerinti előzetes ellenőrzés folyamán hiánypótlásra kellett felhívni, 

melyet határidőre nem teljesített. Ajánlattevő ajánlata a Kbt.73.§ (1) bek. e) pontja alapján 

érvénytelen, mert nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek az alább hiányosságok miatt: 

 Ajánlattevő nem nyújtotta be a Kbt. 66.§ (6) szerinti nyilatkozatot kitöltve és cégszerűen 

aláírva 

 Ajánlattevő nyújtotta be az alkalmassági követelményeknek való megfelelésről szóló Kbt. 

67.§ (1) és 114.§ (2) bekezdéseknek megfelelő nyilatkozatot cégszerűen aláírva 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2017/08/25/ Lejárata: 2017/09/04 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017/08/24 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017/08/24 



VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


