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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek  

Hivatalos név: Miskolci Egyetem 

Postai cím: Egyetemváros 

Város: Miskolc Postai irányítószám: 3515 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: FIEK laptop beszerzés 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  
I. részben: 
6 db nagy teljesítményű laptop beszerzése a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
CPV-kód: 30213100-6 
 
II. részben: 
7 db laptop beszerzése a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
CPV-kód: 30213100-6 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztatással indult nyílt eljárás 

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 (2017/04/10) 

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

A beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése. 

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

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: -   
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V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: Adásvételi szerződés laptop beszerzésére az I. részben 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbszrzési ljárást rdménytlnnk minősíttték. 

Az rdménytlnség indoka:  

 A szrződés mgkötését mgtagadták 

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattvők nv és cím alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéklési szmpont szrinti tartalmi lm(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytln ajánlatot tvők nv, cím és az érvénytlnség 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: 14 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Ajánlattevő neve:     Infopolis Kft 
Székhelye:     4225 Debrecen, Szivárvány utca 18. 
Adószáma:                                                              22648633-2-09 
Ajánlati ár az eljárás I. részében:   nettó 1.995.000.-HUF 
Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó valamint nyilvántartásban való szereplésre vonatkozó 
alkalmassági követelményt nem írt elő. A műszaki és szakmai alkalmasságra vonatkozó alkalmassági követelmény vonatkozásában az 
ajánlattevő nyilatkozattételi és igazolási kötelezettségének eleget tett. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

A legalacsonyabb ár, amelyet nettó HUF összegben kell megadni. 

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: 

Ajánlattevő neve:     Infopolis Kft 
Székhelye:     4225 Debrecen, Szivárvány utca 18. 
Adószáma:                                                              22648633-2-09 
Ajánlati ár az eljárás I. részében:   nettó 1.995.000.-HUF 
Kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot, az ajánlattevő igazolta 
alkalmasságát, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását. 

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  igen 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 
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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: - 

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

 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [2] Elnevezés: Adásvételi szerződés laptop beszerzésére a II. részben 

Az eljárás eredményes volt x igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbszrzési ljárást rdménytlnnk minősíttték. 

Az rdménytlnség indoka:  

 A szrződés mgkötését mgtagadták 

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattvők nv és cím alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értéklési szmpont szrinti tartalmi lm(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytln ajánlatot tvők nv, cím és az érvénytlnség 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: 14 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

Ajánlattevő neve:     Infopolis Kft 
Székhelye:     4225 Debrecen, Szivárvány utca 18. 
Adószáma:                                                              22648633-2-09 
Ajánlati ár az eljárás II. részében:   nettó 1.179.000.-HUF 
Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő a gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó valamint nyilvántartásban való szereplésre vonatkozó 
alkalmassági követelményt nem írt elő. A műszaki és szakmai alkalmasságra vonatkozó alkalmassági követelmény vonatkozásában az 
ajánlattevő nyilatkozattételi és igazolási kötelezettségének eleget tett. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

A legalacsonyabb ár, amelyet nettó HUF összegben kell megadni. 

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

Ajánlattevő neve:     Infopolis Kft 
Székhelye:     4225 Debrecen, Szivárvány utca 18. 
Adószáma:                                                              22648633-2-09 
Ajánlati ár az eljárás II. részében:   nettó 1.179.000.-HUF 
Kiválasztásának indokai: Az ajánlattevő tette az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot, az ajánlattevő igazolta 
alkalmasságát, az ajánlat megfelelt a rendelkezésre álló fedezetnek, az ajánlattevő megfelelően igazolta a kizáró okok fenn nem állását. 

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  igen 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:  

Ajánlattevő neve:     Nádor Rendszerház Kft 
Székhelye:     1152 Budapest, Telek u. 7-9. 
Adószáma:                                                              10507326-2-42 
Érvénytelenég indoka: Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja (előírt műszaki minimumkövetelménynek való nem megfelelés a B laptop CPU 
vonatkozásában, részletes indokolás megküldve) 
 
Ajánlattevő neve:     Etiam Kft 
Székhelye:     6723 Szeged, Szakolcai utca 7. 
Adószáma:                                                              24909707-2-03 
Érvénytelenég indoka: Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja (előírt műszaki minimumkövetelménynek való nem megfelelés a B laptop CPU 
vonatkozásában, részletes indokolás megküldve) 

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

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk:  

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (2017/05/08) / Lejárata: (2017/05/18) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/05/08) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/05/08) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:  

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:  

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:  
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VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:  

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 

VI.1.10) További információk:  

Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezett, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, 
erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő 
tekintetében végzi el a bírálatot az eljárás I. és II. részében is. Így ajánlatkérő az eljárás I. részében kizárólag az Infopolis Kft ajánlattevő, 
az eljárás II. részében kizárólag a Nádor Rendszerház Kft ajánlattevő, az Etiam Kft ajánlattevő és az Infopolis Kft ajánlattevő mint az 
értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevők tekintetében végezte el a bírálatot. A bírálat alá nem vont ajánlattevők neve, címe, 
adószáma és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve:     Invitech Megoldások Zrt 
Székhelye:     2040 Budaörs, Edison u. 4. 
Adószáma:                                                              25568509-2-13  
Ajánlati ár az eljárás I. részében:   nettó 3.335.199.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás II. részében:   nettó 1.362.792.-HUF 
 
Ajánlattevő neve:     Duna Elektronika Kft 
Székhelye:     1183 Budapest, Gyömrői út 99. 
Adószáma:                                                              12029145-2-43  
Ajánlati ár az eljárás I. részében:   nettó 3.143.340.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás II. részében:   nettó 1.246.100.-HUF 
 
Ajánlattevő neve:     IMG Solution Kft 
Székhelye:     1146 Budapest, Hermina út 17. 
Adószáma:                                                              14894262-2-42 
Ajánlati ár az eljárás I. részében:   nettó 3.093.277.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás II. részében:   nettó 1.243.572.-HUF 
 
Ajánlattevő neve:     SeE Enterprise Kft 
Székhelye:     1134 Budapest, Váci út 33. VI. em. 
Adószáma:                                                              13494168-2-41 
Ajánlati ár az eljárás I. részében:   nettó 2.507.880.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás II. részében:   nettó 1.252.700.-HUF 
 
Ajánlattevő neve:     Albacomp RI Kft 
Székhelye:     8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B 
Adószáma:                                                              14464401-2-07 
Ajánlati ár az eljárás I. részében:   nettó 2.440.343.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás II. részében:   nettó 1.213.126.-HUF 
 
Ajánlattevő neve:     Woss Kereskedelmi Kft 
Székhelye:     1141 Budapest, Fogarasi út 98. 
Adószáma:                                                              12021927-2-42 
Ajánlati ár az eljárás I. részében:   nettó 3.031.200.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás II. részében:   nettó 1.218.800.-HUF 
 
Ajánlattevő neve:     Szinva Net Zrt 
Székhelye:     3518 Miskolc, Erenyő út 1. 
Adószáma:                                                              42962106-2-05 
Ajánlati ár az eljárás I. részében:   nettó 2.538.000.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás II. részében:   nettó 1.603.000.-HUF 
 
Ajánlattevő neve:     HUMANSoft Kft 
Székhelye:     1037 Budapest, Montevideo u. 8. 
Adószáma:                                                              10239025-2-44 
Ajánlati ár az eljárás I. részében:   nettó 3.770.580.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás II. részében:   nettó 1.098.080.-HUF (számítási hiba) 
Ajánlati ár az ljárás II. részébn (javított):                    nttó 1.951.430.- HUF 
 
Ajánlattevő neve:     TIGRA Kft 
Székhelye:     1145 Budapest, Törökőr utca 2. 
Adószáma:                                                              12218778-2-42 
Ajánlati ár az eljárás I. részében:   nettó 2.315.100.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás II. részében:   nettó 1.254.350.-HUF 
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Ajánlattevő neve:     Exicom Informatika Kereskedőház Kft 
Székhelye:     1052 Budapest, Városház u. 16. félemelet 2. 
Adószáma:                                                              24907468-2-41 
Ajánlati ár az eljárás I. részében:   nettó 2.441.172.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás II. részében:   nettó 1.183.267.-HUF 
 
Ajánlattevő neve:     PC Trade Systems Kft 
Székhelye:     1103 Budapest, Kőér utca 2/A. 
Adószáma:                                                              12937303-2-42 
Ajánlati ár az eljárás I. részében:   nettó 2.295.960.-HUF 
Ajánlati ár az eljárás II. részében:   nettó 1.430.730.-HUF 
 
Ajánlattevő neve:     Nádor Rendszerház Kft 
Székhelye:     1152 Budapest, Telek u. 7-9. 
Adószáma:                                                              10507326-2-42 
Ajánlati ár az eljárás I. részében:   nettó 2.301.720.-HUF 
 
Ajánlattevő neve:     Etiam Kft 
Székhelye:     6723 Szeged, Szakolcai utca 7. 
Adószáma:                                                              24909707-2-03 
Ajánlati ár az eljárás I. részében:   nettó 3.870.288.-HUF 

 

Miskolc, 2017. május 8. 

a Miskolci Egyetem 
képviseletében 

 
 
 

Dr. Guba Zoltán 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

lajstromszám: 00631 
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