9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.)
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgy:
1. rész: Szállítási szerződés digitális rajztábla beszerzése tárgyában a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
(MOME) részére
2. rész: Szállítási szerződés monitor beszerzése tárgyában a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME)
részére
3. rész: Szállítási szerződés tablet és szoftver beszerzése tárgyában a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
(MOME) részére
Mennyiség:
1. rész:
1. Tárgy: Wacom Intous Pen Medium Wacom Intuos Pen&Touch M, EN & ES (A5) (CTH-680S-ENES)
Mennyiség: 5 db
Becsült érték:
1 db esetén (59.306,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 60.196,- Ft
5 db esetén 5 * 60.196,- Ft = nettó 300.980,- Ft
2. Tárgy: Wacom Intous Pen small /Wacom Intuos Pen&Touch S, EN & ES (A6) (CTH-480S-ENES)
Mennyiség: 5 db
Becsült érték:
1 db esetén (29.296,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 29.735,- Ft
5 db esetén 5 * 29.735,- Ft = nettó 148.675,- Ft
3. Tárgy: Wacom Intous Pro Médium, Wacom Intuos Pro M SE, EN & ES (PTH-651S-ENES)
Mennyiség: 10 db
Becsült érték:
1 db esetén (109.894,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 111.542,- Ft
10 db esetén 10 * 111.542,- Ft = nettó 1.115.420,- Ft
2. rész:
1. Tárgy: Acer S276HLtmjj IPS FullHD HDMI (UM.HS6EE.002)
Mennyiség: 1 db
Becsült érték:
1 db esetén (60.129,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 61.030,- Ft
2. Tárgy: Acer B246HLymdr FullHD (UM.FB6EE.009)
Mennyiség: 4 db
Becsült érték:
1 db esetén (36.985,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 37.540,- Ft
4 db esetén 4 * 37.540,- Ft = nettó 150.160,- Ft
3. Tárgy: Acer Acer H236Hlbmjd IPS FullHD HDMI (UM.VH6EE.002)
Mennyiség: 83 db
Becsült érték:
1 db esetén (36.315,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 36.860,- Ft
83 db esetén 83 * 36.860,- Ft = nettó 3.059.380,- Ft
3. rész:
1. Tárgy: Lenovo A3300 tablet, 7", 1G mem.,8G,WiFi+3G (59426079)
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Mennyiség: 5 db
Becsült érték:
1 db esetén (75.269,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 76.398,- Ft
5 db esetén 5 * 76.398,- Ft = nettó 381.990,- Ft
2. Tárgy: Adobe Creative Cloud for Team Multi European Languages EDU Software Subscription for 12
Months Named License (65206843BB01A12)
Mennyiség: 50 db
Becsült érték:
1 db esetén (151.190,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 153.458,- Ft
50 db esetén 50 * 153.458,- Ft = nettó 7.672.900,- Ft
A közbeszerzési eljárás becsült értéke az 1. rész tekintetében összesen nettó 1.565.075,- Ft. A nettó becsült
érték tartalmazza a közbeszerzési díjat.
A közbeszerzési eljárás becsült értéke a 2. rész tekintetében összesen nettó 3.270.570,- Ft. A nettó becsült
érték tartalmazza a közbeszerzési díjat.
A közbeszerzési eljárás becsült értéke a 3. rész tekintetében összesen nettó 8.054.890,- Ft. A nettó becsült
érték tartalmazza a közbeszerzési díjat.
A közbeszerzési eljárás becsült értéke összesen nettó 12.890.535,- Ft.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban részajánlattételi lehetőséget biztosít.
Amennyiben a Felhívásban megadott műszaki leírás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározásának szükségessége miatt meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való
hivatkozást tartalmaz, Ajánlatkérő azzal mindenben megegyező egyenértékű – vagy annál jobb minőségűterméket is elfogad.
3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 110. § (4) bekezdés b) pontja szerint a verseny újranyitása a Kbt. 110 § (5)(7) bekezdés szerinti eljárás lefolytatásával
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismertetése:5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és
közzétételének napja: 6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja: A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által a 168/ 2004. (V. 25.)
Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó
intézmények számára „Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése -2013.”
tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 2013. 05. 03. napján jelent meg az Európai Unió
Hivatalos Lapjában TED 2013/S086-145861 azonosító számon, valamint tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési
Értesítő 2013. 05. 06-i számában KÉ-7187/2013. iktatószámon. A nyílt központosított közbeszerzési eljárás
eredményes lezárását követően 2013. 08. 26-án került sor az eljárásban a keretmegállapodás aláírására.
Keretmegállapodás azonosító szám: KM0201-0219SZGR13. 2. rész: Homogén kliensek
A verseny újranyitása során az alábbi szállítók részére kerül megküldésre jelen ajánlattételi felhívás 2015.
március 27-én:
- Szállító 1: Getronics Magyarország Kft. (1027 Bp. Henger u. 2. B. ép.)
- Szállító 2: HUMANsoft Kft. (1037 Budapest, Montevideo u 8.)
- Szállító 3: Sysman Informatikai Zrt. (1031 Bp., Záhony u. 7.)
- Szállító 4: EXICOM RENDSZERHÁZ KFT. (6722 Szeged, Tisza L krt 47.)
- Szállító 5: Nádor Rendszerház Kft. (1152 Bp., Telek u. 7-9.)
- Szállító 6: TIGRA Kft. (1145 Budapest, Törökőr utca 2.)
- Szállító 7: EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.)
- Szállító 8: SERCO Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 314.)
- Szállító 9: Delta Systems Kft. (1033 Bp. Szentendrei út 39-53.)
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Szállító 10: Szinva Net Kft. (3518 Miskolc, Erenyő u. l.)
Szállító 11: ALBACOMP SH Kft. (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 2.)
Szállító 12: R+R Periféria Kft. (1071 Bp., Peterdy u. 35.)
Szállító 13: RacioNet Zrt. (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u 3/A.)
Szállító 14: Invigor Informatika Kft. (1114 Bp. Bartók Béla út 15. d. ép.)
Szállító 15: PROFESSZIONÁL Zrt. (1117 Budapest, Sopron út 19.)
Szállító 16: Laptopszalon Kft. (7624 Pécs, Ifjúság útja 11.)
Szállító 17: BULL Magyarország Kft. (1037 Bp. Szépvölgyi u. 43.)
Szállító 18: Fujitsu Technology Solutions Kft. (1143 Bp. Gizella út 51-57.)
Szállító 19: AQUIS IT Kft. (2051 Biatorbágy, Tópart utca 65.)

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: A beszerzés 1. része tekintetében: Igen.
A beszerzés 2. része tekintetében: Igen.
A beszerzés 3. része tekintetében: Igen.
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja
szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása,
hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
A beszerzés 1. része tekintetében: 1 (egy) db
A beszerzés 2. része tekintetében: 1 (egy) db
A beszerzés 3. része tekintetében: 1 (egy) db
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
– az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme,
illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
A beszerzés 1. része tekintetében:
Ajánlattevő neve, címe: EURO ONE Zrt. (1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.); ADATKÖZPONT Kft. (6000
Kecskemét, Széchenyi tér 14.); FLAXCOM HOLDING Zrt. (1149 Budapest, Mogyoródi út 53.);
PROFITEXPERT Kft. (1115 Budapest, Bartók út 152. H. ép.); Rufusz Computer Informatika Zrt. (2030
Érd, Retyezáti u. 46.); Szintézis Zrt. (9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2.); Telvice Kft. (2040 Budaörs,
Szabadság út 135.) közös ajánlattevő




Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő a benyújtott ajánlat alapján teljes körűen igazolta az
alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelést, az alkalmasság a 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet szerint igazolt.
Ajánlati ár (nettó Ft) az 1. rész tekintetében: 1.552.950,- Ft + ÁFA (a nettó ajánlati ár
tartalmazza az 1,5 % közbeszerzési díjat is)

A beszerzés 2. része tekintetében:
Ajánlattevő neve, címe: TIGRA Kft. (1145 Budapest, Törökőr u. 2.) ajánlattevő




Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő a benyújtott ajánlat alapján teljes körűen igazolta az
alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelést, az alkalmasság a 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet szerint igazolt.
Ajánlati ár (nettó Ft) az 2. rész tekintetében: 3.270.547,- Ft + ÁFA (a nettó ajánlati ár
tartalmazza az 1,5 % közbeszerzési díjat is)

A beszerzés 3. része tekintetében:
Ajánlattevő neve, címe: R + R Periféria (1071 Budapest, Peterdy u. 35.); Avisys Kft. (1117 Budapest,
Budafoki út 187-189.); Europrofil (1173 Budapest, Határhalom u. 4.); Gloster Telekom Kft. (3043,
Egyházasdengeleg; Rákóczi út 40.); IMG Solution Kft. (1146 Budapest, Hermina út 16.); Woss kft.
(1141 Budapest, Fogarasi út 98.) közös ajánlattevő


Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő a benyújtott ajánlat alapján teljes körűen igazolta az
alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelést, az alkalmasság a 310/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet szerint igazolt.

3/5. oldal



Ajánlati ár (nettó Ft) az 3. rész tekintetében: 7.672.500,- Ft + ÁFA (a nettó ajánlati ár
tartalmazza az 1,5 % közbeszerzési díjat is)

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség
esetén részenként):
(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak 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.)
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó
és felső határának megadása: d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
A beszerzés 1. része tekintetében:
Ajánlattevő neve, címe: EURO ONE Zrt. (1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.); ADATKÖZPONT Kft. (6000
Kecskemét, Széchenyi tér 14.); FLAXCOM HOLDING Zrt. (1149 Budapest, Mogyoródi út 53.); PROFITEXPERT
Kft. (1115 Budapest, Bartók út 152. H. ép.); Rufusz Computer Informatika Zrt. (2030 Érd, Retyezáti u. 46.);
Szintézis Zrt. (9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2.); Telvice Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 135.) közös
ajánlattevő
 Indokolás: Az ajánlattevő az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a Kbt. 71. §-ának (2)
bekezdésében meghatározott – a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
kiválasztása – értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

Nettó Ajánlati Ár (Ft): 1.552.950,- Ft + ÁFA (a nettó ajánlati ár tartalmazza az 1,5 %
közbeszerzési díjat is)
A beszerzés 2. része tekintetében:
Ajánlattevő neve, címe: TIGRA Kft. (1145 Budapest, Törökőr u. 2.) ajánlattevő
 Indokolás: Az ajánlattevő az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a Kbt. 71. §-ának (2)
bekezdésében meghatározott – a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
kiválasztása – értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

Nettó Ajánlati Ár (Ft): 3.270.547,- Ft + ÁFA (a nettó ajánlati ár tartalmazza az 1,5 %
közbeszerzési díjat is)
A beszerzés 3. része tekintetében:
Ajánlattevő neve, címe: R + R Periféria (1071 Budapest, Peterdy u. 35.); Avisys Kft. (1117 Budapest, Budafoki
út 187-189.); Europrofil (1173 Budapest, Határhalom u. 4.); Gloster Telekom Kft. (3043, Egyházasdengeleg;
Rákóczi út 40.); IMG Solution Kft. (1146 Budapest, Hermina út 16.); Woss kft. (1141 Budapest, Fogarasi út
98.) közös ajánlattevő
 Indokolás: Az ajánlattevő az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a Kbt. 71. §-ának (2)
bekezdésében meghatározott – a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
kiválasztása – értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

Nettó Ajánlati Ár (Ft): 7.672.500,- Ft + ÁFA (a nettó ajánlati ár tartalmazza az 1,5 %
közbeszerzési díjat is)
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: 12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni: a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 4/5. oldal

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése,
amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2015. július 2.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2015. július 13. (Kbt. 37. § (3))
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. július 1.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. július 1.
18.* Az összegezés módosításának indoka: 19.* Az összegezés módosításának időpontja: 20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 21. * Az összegezés javításának indoka: 22. * Az összegezés javításának időpontja: 23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: 24.* Egyéb információk: A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.
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