Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

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: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Postai cím: Széchenyi utca 2.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1054

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:
Vezetői mobiltelefonok beszerzése 2 részben
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyiség:
1.

Rész: Felső kategóriájú iOS operációs rendszerű mobiltelefonok beszerzése

DKÜ szám

Megnevezés

Mennyiség/Mennyiségi
(db)

MRY42

Apple Iphone XR 64GB
Black

100

2.

egység

Mértékegység

db

Rész: Felső kategóriájú Android operációs rendszerű mobiltelefonok beszerzése

DKÜ szám

Megnevezés

Mennyiség/Mennyiségi
(db)

SMG780FZBDEUE

Samsung Galaxy S20
FE kék

50

egység

Mértékegység

db

CPV-kód:
Fő CPV-kód
32250000-0
A közbeszerzési dokumentumokban a konkrét termékekre történő utalás kizárólag csak a tárgy jellegének egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történt, ajánlatot az előírt, vagy az azzal – a műszaki paraméterei tekintetében – egyenértékű termékekre
lehet tenni. Az utalás mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben odaértendő. Az egyenértékűség minimális feltételeit a
közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki Leírás tartalmazza.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény Második rész, XVI. fejezete szerinti eljárás.
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IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitással lefolytatott 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 TED 2019/S 226-553450
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 KÉ- 21999/2019
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2020. november 20.
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: 1 Elnevezés: Felső kategóriájú iOS operációs rendszerű mobiltelefonok beszerzése
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
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: 1. részben: 3 db
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

1. számú ajánlat
Ajánlattevő/közös
(konzorciumvezető):
Székhelye:

ajánlattevők

neve

SYSInfo Rendszerinformatikai Kereskedelmi
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
5600 Békéscsaba, Jókai utca 23/6.
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és

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve:
Székhelye:

Smartsolution Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
2040 Budaörs, Ébner György köz 4.

Összesített nettó ajánlati ár (HUF):

18 243 500 Ft

Indoklás:
Közös ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizáró okok, továbbá az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
3. számú ajánlat
Ajánlattevő/közös
(konzorciumvezető):
Székhelye:

ajánlattevők

neve

PC Trade Systems Kft.
1103 Budapest, Kőér utca 2/A.

Összesített nettó ajánlati ár (HUF):

18 582 700 Ft

Indoklás:
Ajánlattevő nem tett eleget a hiánypótlási kötelezettségének, azonban az kizárólag formai hiányosságokra vonatkozott, így az ajánlata
érvényes, tekintettel arra, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok, továbbá az ajánlat
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
A bírálóbizottság az ajánlatot a Keretmegállapodás II. pontja és az Ajánlattételi felhívás 15. pontja szerint a legalacsonyabb ár értékelési
szempont szerint értékelte.
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 Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok):
Az ajánlat(ok) figyelmen kívül hagyásának indoka:
V.2.7) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

1. számú ajánlat
Ajánlattevő/közös
(konzorciumvezető):
Székhelye:

ajánlattevők

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve:
Székhelye:

neve

SYSInfo Rendszerinformatikai Kereskedelmi és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
5600 Békéscsaba, Jókai utca 23/6.
Smartsolution Hungary Korlátolt
Társaság
2040 Budaörs, Ébner György köz 4.

Összesített nettó ajánlati ár (HUF):

Felelősségű

18 243 500 Ft

Indoklás:
Közös ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizáró okok, továbbá az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
A közbeszerzési eljárás 1. részében a fentiekben megjelölt ajánlattevő nyújtotta be a legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot.
Az 1. részben a nyertes ajánlati árnak megfelelő mértékű fedezet rendelkezésre áll.

3

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2

3. számú ajánlat
Ajánlattevő/közös
(konzorciumvezető):
Székhelye:

ajánlattevők

neve

PC Trade Systems Kft.
1103 Budapest, Kőér utca 2/A.

Összesített nettó ajánlati ár (HUF):

18 582 700 Ft

Indoklás:
Ajánlattevő nem tett eleget a hiánypótlási kötelezettségének, azonban az kizárólag formai hiányosságokra vonatkozott, így az ajánlata
érvényes, tekintettel arra, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok, továbbá az ajánlat
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybevétele 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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.11) 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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
2. számú ajánlat
Ajánlattevő/közös
(konzorciumvezető):
Székhelye:

ajánlattevők

neve

ÍRISZ Holding Kft.
1044 Budapest, Óradna u. 5.

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve:
Székhelye:

Alienline Kft.
6729 Szeged, Szabadkai út 9/A.

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve:
Székhelye:

Business and Games Kft.
6728 Szeged, külterület Hrsz. 01418/15/C (természetben:
6728 Szeged, Back Bernát u. 6.

Összesített nettó ajánlati ár (HUF):

18.460.000 Ft

Fent nevezett közös ajánlattevők nem tett eleget a hiánypótlási kötelezettségének, ezért ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja
alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályban foglaltaknak.
V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: nem releváns

A szerződés száma: - Rész száma: 2 Elnevezés: Felső kategóriájú Android operációs rendszerű mobiltelefonok beszerzése
Az eljárás eredményes volt X igen  nem
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V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás igen  nem
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
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: nem releváns
V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2. részben 1 db
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
1. számú ajánlat
Ajánlattevő/közös
(konzorciumvezető):
Székhelye:

ajánlattevők

neve

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve:
Székhelye:

SYSInfo Rendszerinformatikai Kereskedelmi
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
5600 Békéscsaba, Jókai utca 23/6.

és

Smartsolution Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
2040 Budaörs, Ébner György köz 4.

Összesített nettó ajánlati ár (HUF):

9 999 950 Ft

Indoklás:
Közös ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizáró okok, továbbá az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
A bírálóbizottság az ajánlatot a Keretmegállapodás II. pontja és az Ajánlattételi felhívás 15. pontja szerint a legalacsonyabb ár
értékelési szempont szerint értékelte.
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 Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok):
Az ajánlat(ok) figyelmen kívül hagyásának indoka:
V.2.7) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
1. számú ajánlat
Ajánlattevő/közös
(konzorciumvezető):
Székhelye:

ajánlattevők

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve:

neve

SYSInfo Rendszerinformatikai Kereskedelmi
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
5600 Békéscsaba, Jókai utca 23/6.
Smartsolution Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
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és

Székhelye:

2040 Budaörs, Ébner György köz 4.

Összesített nettó ajánlati ár (HUF):

9 999 950 Ft

Indoklás:
Közös ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
kizáró okok, továbbá az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybevétele 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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.11) 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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.13) 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: 2020.12.12.

/ Lejárata: 2020.12.21.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2020.12.09.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2020.12.11.
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
V.2.8) Ajánlatkérő az egyes részekben nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozattételi kötelezettséget.
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A keretmegállapodás azonosítószáma: DKM01MTEL19
A Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 37.) jelen közbeszerzési eljárást
a NISZ Zrt. ajánlatkérő javára eljárva központi beszerző szervként járulékos közbeszerzési szolgáltatás keretében folytatta le.

______________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben
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