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 (MOME) részére az FSA
Struktúra 2015 projekt keretében
Mennyiség:
1. Tárgy: Asztali számítógép, i3-4130 (1150), 500GB HDD, 4GB RAM, billentyűzet, egér
/CHS Barracuda PC, Core i3-4130 3.4GHz processzor, ASUS H81M-C alaplap, RJ-45 GB LAN, D-SUB (VGA), DVI-D,
4xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, PS/2, audio, 1x PCI, 2x PCIEx 1x, 1x PCIEx 16x, párhuzamos port, belső soros port csatlakozó,
Intel H81 chiset, 4Gb DDR3 memória, 500Gb 7200rpm 3.5" SATA HDD, DVD-RW, midi ATX Ház, elöl 2x USB 2.0,
audio Kensington zárral vagy lakattal zárható, Sulix. /CHS BAR-KEF2C_C/
Mennyiség: 15 db
Becsült érték:
1 db esetén (102.592,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 104.130,8,- Ft
15 db esetén 15* 104,130,8,- Ft = nettó 1.561.962,- Ft
2. Tárgy: Windows 8.1 OEM
Barracuda upgrade Linuxról MS OEM Windows 8.1.-re 32/64bit Multilanguage (no DVD) /UB-W8.1multi/
Mennyiség: 15 db
1 db esetén (33.251,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 33.749,77,- Ft
15 db esetén 15 * 33.749,77,- Ft = nettó 506.246,55,- Ft
3. Tárgy: KINGSTON 8GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL11 DIMM /KVR16N11/8/
Mennyiség: 30 db
1 db esetén (18.662,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 18.941,- Ft
30 db esetén 30 * 18.941,- Ft = nettó 568.257,- Ft
4. Tárgy: Monitor /S236HLtmjj 58cm (23'') Wide 16:9 FHD, ZeroFrame IPS LED CrystalBrite 6ms 100M:1 ACM 250nits
2xHDMI (MHL with MHL cable) MM EURO EMEA MPRII Titanium ZeroFrame Acer EcoDisplay/ /UM.VS6EE.002/
Mennyiség: 5 db
1 db esetén (59.995,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 60.894,25,- Ft
5 db esetén 5 * 60.894,25,- Ft = nettó 304.474,62,- Ft
5. Tárgy: Projektor / Epson EB-X02 hordozható projektor/ Fényerő: 2600 (2080) ANSI lumen, Felbontás: WXGA
(1280×800 képpont), Optikai zoom (1.2×), Súly: 2.3kg, 5000/4000 óra izzó élettartam, USB Display 3 in 1 (vetítés,
hang és vezérlés USB kábelen), Automatikus függőleges trapézkorrekció, 1W hangszóró, Bemenetek: VGA, USB Type
B, Kompozit video (RCA), S-Video, Audio (2×RCA), Doboz tartalma: táp ás VGA kábel, távirányító (elemek nélkül) /
V11H431140
Mennyiség: 6 db
1 db esetén (125.124,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 127.000,86,- Ft
6 db esetén nettó 6 * 127.000,86,- Ft = nettó 762.005,16,- Ft,6. Tárgy: Acer Travelmate TM P446-M/MG /14" HD Acer ComfyviewMatt / NO ODD / Black BASE
(ACRTMP446MMGBase)
Mennyiség: 22 db
1 db esetén (258.258,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 262.131,87,- Ft
22 db esetén nettó 22 * 201.681,- Ft = nettó 4.436.982,- Ft,
7. Tárgy: Display upgrade 14" FULL HD / ACRTMD14FHD /
Mennyiség: 22 db
1 db esetén (25.373,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 25.753,56,- Ft
22 db esetén nettó 22 * 25.753,56,- Ft = nettó 566.579,01,- Ft,
8. Tárgy: Intel® Core™ i5-5200U Processor (3M Cache, 2,7 GHz) CPU upgrade / ACRTMi55200 /
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Mennyiség: 22 db
1 db esetén (50.181,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 50.933,72,- Ft
22 db esetén nettó 22 * 50.933,72,- Ft = nettó 1.120.514,73,- Ft
9. Tárgy: RAM upgrade 4 GB / ACRTMR4 /
Mennyiség: 22 db
1 db esetén (25.320,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 25.700,- Ft
22 db esetén nettó 22 * 25.700,- Ft = nettó 565.400,- Ft
10. Tárgy: SSD upgrade 128GB / ACRTMSSD128 /
Mennyiség: 22 db
1 db esetén (25.790,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 26.176,85,- Ft
22 db esetén nettó 22 * 26.176,85,- Ft = nettó 575.890,7,- Ft
11. Tárgy: Lan/Wifi upgrade Atheros Acer Nplify - Lan/wifi (abgn) + BT4.0 / ACRTMLAAN /
Mennyiség: 22db
1 db esetén (6.958,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 7.062,37,- Ft
22 db esetén nettó 22 * 7.062,37,- Ft = nettó 155.372,14,- Ft
12. Tárgy: VGA upgrade UMA / ACRTMVUMA /
Mennyiség: 22 db
1 db esetén (4.639,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 4.708,59,- Ft
22 db esetén nettó 22 * 4.708,59,- Ft = nettó 103.588,87,- Ft
13. Tárgy: ODD upgrade Dummy / ACRTMODDD /
Mennyiség: 22 db
1 db esetén (2.144,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 2.176,16,- Ft
22 db esetén nettó 22 * 2.176,16,- Ft = nettó 47.875,52,- Ft
14. Tárgy: Battery upgrade 4 cell / ACRTMB4cell /
Mennyiség: 22 db
1 db esetén (5.893,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 5.981,34,- Ft
22 db esetén nettó 22 * 5.981,34,- Ft = nettó 131.590,69,- Ft
15. Tárgy: Keyboard backlight / ACRTPKBBKL /
Mennyiség: 22 db
1 db esetén (6.958,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 7062,37,- Ft
22 db esetén nettó 22 * 7062,37,- Ft = nettó 155.372,14,- Ft
16. Tárgy: MS intel Windows 8.1 ML upgrade / ACRTMOSW8ML /
Mennyiség: 22 db
1 db esetén (34.065,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 34.575,98,- Ft
22 db esetén nettó 22 * 34.575,98,- Ft = nettó 760.671,56,- Ft
17. Tárgy: Acer notebook No booklet garancia kiterjesztés 3 évre / ACRWRTY3YRS /
Mennyiség: 22 db
1 db esetén (14.428,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 14.646,42,- Ft
22 db esetén nettó 22 * 14.646,42,- Ft = nettó 322.177,24,- Ft
A fenti 6. - 17. tárgyban felsorolt termékek 22 db laptop egymással műszakilag kompatibilis alkatrészei, így
ajánlatkérő összeszerelt állapotban kéri szállítani a 22 db laptopot, és ezen termékek vonatkozásában csak az
együttes teljesítés fogadható el.
A közbeszerzési eljárás becsült értéke összesen nettó 12.644.959,93,- Ft. A nettó becsült érték tartalmazza a
közbeszerzési díjat.
A Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.)
Korm. határozat értelmében az Ajánlatkérő csak azokat a termékeket fogadja el, amelynek nettó beszerzési
egységértéke nem éri el a nettó 200.000,- Ft-ot.
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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 eljárás megindítása: A verseny újranyitása során az alábbi szállítók részére kerül megküldésre
jelen ajánlattételi felhívás 2015. október 30-án:
Szállító 1: HUMANsoft Kft. (1037 Budapest, Montevideo u 8.)
Szállító 2: Delta Systems Kft. (1033 Bp. Szentendrei út 39-53.)
Szállító 3: M&S Zrt. (1136 Bp. Pannónia u. 17/a. a. ép. fszt. 4.)
Szállító 4: KVENTA Kft. (2040 Budaörs, Vasút u. 15.)
Szállító 5: EXICOM RENDSZERHÁZ KFT. (6722 Szeged, Tisza L krt 47.)
Szállító 6: Szintézis Zrt. (9023 Győr, Tihanyi Á utca 2.)
Szállító 7: Nádor Rendszerház Kft. (1152 Bp., Telek u. 7-9.)
Szállító 8: Sysman Informatikai Zrt. (1031 Bp., Záhony u. 7.)
Szállító 9: Laptopszalon Kft. (7624 Pécs, Ifjúság útja 11.)
Szállító 10: SERCO Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 314.)
Szállító 11: ALBACOMP SH Kft. (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 2).
Szállító 12: Invigor Informatika Kft. (1114 Bp. Bartók Béla út 15. d. ép.)
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: 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 2 (kettő) 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: Nádor Rendszerház (1152 Budapest, Telek u. 7-9.); WSH Kft. (1117 Budapest, Budafoki út
97.) közös ajánlattevők
 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):
Ajánlati ár (a nettó ajánlati ár tartalmazza az
1,5 % közbeszerzési díjat is):

6.809.670,- 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:
PC Trade Kft. (1103 Budapest, Kőér u. 2/A); Serco Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 314.); ANT Kft. (1064 Budapest,
Izabella u. 88.); Kvint-R Kft. (1089 Budapest, Delej u. u. 41.); Enterprise Communications Magyarország Kft. (1138
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Budapest, Váci út 117-119.); NET Rendszerház Kft. (3518 Miskolc, Erenyő út 1.); Symmetria Magyarország Kft. (1054
Budapest, Kálmán Imre u. 1.) közös ajánlattevők
Az ajánlat benyújtását követően az Ajánlatkérő megvizsgálta az ajánlattevő által, az ajánlatában megjelölt
termékeket, amelynek eredményeként az Ajánlatkérő számára nem volt egyértelmű, hogy az Ajánlattevő által
megjelölt termékek egyenértékűnek számítanak-e minden tekintetben (műszaki, technikai, kompatibilitási
paraméterek) az ajánlati felhívásban megjelölt termékekkel.
Ennek érdekében az Ajánlatkérő 2015. november 23. napján felvilágosítás keretében kérte az Ajánlattevőt, hogy
tisztázza, hogy az ajánlatában meghatározott termékeket hogyan kívánja megfeleltetni az ajánlati felhívásban
meghatározott termékekkel.
Tekintettel arra, hogy az Ajánlattevő a megszabott határidőn belül nem nyújtott be felvilágosítást a termékek
egyenértékűségének tekintetében, így az Ajánlatkérő nem tudta megállapítani az Ajánlattevő által megajánlott
termékek és az ajánlati felhívásban meghatározott termékek közötti egyenértékűséget, így az Ajánlattevő ajánlatát
a Kbt. 74. § (1) e) pontja alapján érvénytelennek tekinti.
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
 Nyertes ajánlattevő neve, címe: Nádor Rendszerház (1152 Budapest, Telek u. 7-9.); WSH Kft. (1117
Budapest, Budafoki út 97.) közös ajánlattevők
 Ellenszolgáltatás összege:
Ajánlati ár (a nettó ajánlati ár tartalmazza az
1,5 % közbeszerzési díjat is):

6.809.670,- Ft



Az ajánlat kiválasztásának indokai: az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban
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: 2015. december 12.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2015. december 21.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. december 11.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. december 11.
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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