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:
Adásvételi szerződés számítógépek beszerzésére a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére az EGT finanszírozási
Mechanizmus 2009-2014, Hu08 Ösztöndíj Program keretében
Mennyiség:
Az alábbi specifikációnak megfelelő 10 darab asztali számítógép adásvétele:
Megnevezés

Specifikáció
Intel chipset-es alaplap,
egyenértékű termék

Alapgép

vagy

azzal

Egyenértékűség feltételei: USB3 és SATA3
csatlakozással, min. 2db RAM modulhely
Intel i5-4xxx processzor min. 3,2GHz 2db
8GB DDR3 RAM modul 500GB 7200rpm,
SATA3 HDD meghajtó
GTX960 GPU, vagy azzal egyenértékű
termék

Videokártya

Operációs rendszer

Egyenértékűség feltételei: GTX960 GPU
,min. 2GB RAM
OEM Microsoft Windows operációs
rendszer

Számítógép ház

Álló számítógép ház

Tápegység

min. 400W tápegység

Számítógép
tartozékok
(billentyűzet)
Számítógép tartozékok (egér)

Vezetékes magyar billentyűzet
2-gombos, görgős, USB-s optikai egér

A fenti konfigurációnak megfelelő 10 db asztali számítógép összeszerelve szállítandó, az operációs rendszer az
ajánlatkérő igénye szerint nem telepítendő.
Az elvégzendő feladatok részletes ismertetése a műszaki leírásban található.
3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli eljárás
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: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás megindítása céljából 2015. szeptember 16. napján ajánlattételi felhívást
küldött az alábbi gazdasági szereplők részére:
- Bergholz Kft. (2030 Érd, Néra u. 2/1.)
- DEMAND.HU Kft. (1097 Budapest, Külső-Mester u . 82-86.)
- Szinva Net Informatikai Zrt. ( 3518 Miskolc, Erenyő u. 1.)
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: 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: 1/3. oldal

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 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):
Ajánlattevő neve, címe: Bergholz Kft. (2030 Érd, Néra u. 2/1.)
 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. Az ajánlat mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció, valamint a Kbt.
előírásainak.
 Az ajánlattevő által ajánlott ár (nettó összeg, Ft):
ÖSSZESÍTETT nettó ajánlati ár az ajánlat
részét képező ÁRTÁBLÁZAT alapján
(ez az összeg kerül értékelésre a
közbeszerzési eljárásban) nettó, HUF

1.822.000;- Ft

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:
 Nyertes ajánlattevő neve, címe: Bergholz Kft. (2030 Érd, Néra u. 2/1.)
 Ellenszolgáltatás összege:
ÖSSZESÍTETT nettó ajánlati ár az ajánlat
részét képező ÁRTÁBLÁZAT alapján
(ez az összeg kerül értékelésre a
közbeszerzési eljárásban) nettó, HUF

1.822.000;- Ft



Az ajánlat kiválasztásának indokai: az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott
feltételek alapján, valamint a Kbt. 71. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott – a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás – értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
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: 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: A Kbt. 124. § (8) bekezdés f) pontja
alapján a Kbt. 124. § (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a
szerződés, ha a Kbt. 122/A. § szerinti eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be, ezért a szerződéskötési tilalmi
időszak a jelen eljárásban nem kerül alkalmazásra.
2/3. oldal

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: A Kbt. 124. § (8) bekezdés f) pontja
alapján a Kbt. 124. § (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a
szerződés, ha a Kbt. 122/A. § szerinti eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be, ezért a szerződéskötési tilalmi
időszak a jelen eljárásban nem kerül alkalmazásra.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. október 22.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. október 22.
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:
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