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 1. rész beszerzése tárgyában a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) részére
2. rész: Szállítási szerződés 2. rész beszerzése tárgyában a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) részére
Mennyiség:
1. rész:
1. Tárgy: Wireless AC1750 Simultaneous Dual-Band PoE Access Point (DWL-8610AP)
Mennyiség: 16 db
Becsült érték:
1 db esetén (444.323,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 450.988,- Ft
16 db esetén 16 * 450.988,- Ft = nettó 7.215.805,- Ft
2. Tárgy: Unified 24-Port Gigabit Layer 2+ Managed Switch including 4 Combo Ports (12 Access Points) 20
10/100/1000 Base-T port Unified Switch with 4 Combo 1000Base-T /SFP ports with 3 year Next Business Day
swap service (DWS-3160-24TC)
Mennyiség: 1 db
1 db esetén (543.246,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 551.394,- Ft
3. Tárgy: 12 AP upgrade for DWS-3160-24TC (DWS-316024TCAP12-LIC)
Mennyiség: 1 db
Becsült érték:
1 db esetén (143.818,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 145.975,- Ft
4. Tárgy: 1 Year Same Business Day ( 9 x 5 x 4) Swap (DAS-A-1YSBD)
Mennyiség: 1 db
Becsült érték:
1 db esetén (65.040,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 66.016,- Ft
5. Tárgy: 10-Port Gigabit Smart+ Switch including 2 Combo 1000BASE-T/SFP ports 10-port 10/100/1000
Gigabit PoE Smart Switch including 2 Combo 1000BaseT/SFP - 8 x 10/100/1000Mbps Auto-Negotiating Ports 2 x Combo 1000BaseT/Mini-GBIC SFP ports - dlink|green 3.0, advance power saving features, time-based PoE
- 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) port power save in idle mode - 802.3af & Pre-standard 802.3at, max
PoE budget 78W - Fanless design - Half-/Full-Duplex, auto-negotiation, Auto MDI/MDIX - IEEE 802.3x Flow
Control - 802.3ad Link Aggregation - Asymmetric (DGS-1210-10P)
Mennyiség: 4 db
Becsült érték:
1 db esetén (58.487,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 59.364,- Ft
4 db esetén 4 * 59.364,- Ft = nettó 237.456,- Ft
2. rész:
1. Tárgy: Juniper NBD garancia, sorozatszám: JN1123230ADE (SVC-ND-SSG350)
Mennyiség: 4 db
Becsült érték:
1 db esetén (103.576,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 105.130,- Ft
4 db esetén 4 * 105.130,- Ft = nettó 420.520,- Ft
A közbeszerzési eljárás becsült értéke az 1. rész tekintetében összesen nettó 8.216.646,- Ft. A nettó becsült
érték tartalmazza a közbeszerzési díjat és Áfa-t.
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A közbeszerzési eljárás becsült értéke a 2. rész tekintetében összesen nettó 420.520,- Ft. A nettó becsült
érték tartalmazza a közbeszerzési díjat és Áfa-t.
A közbeszerzési eljárás becsült értéke összesen nettó 8.637.166,- 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 „Hálózati aktív és passzív eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése2013” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 2013. 04. 23. napján jelent meg az Európai
Unió Hivatalos Lapjában TED 2013/S 81 136374 azonosító számon, valamint tájékoztató jelleggel a
Közbeszerzési Értesítő 2013. 04. 29-i számában KÉ-6536/2013. iktatószámon.
A nyílt központosított közbeszerzési eljárás eredményes lezárását követően 2013. 09. 30-án került sor az
eljárásban a keretmegállapodás aláírására. Keretmegállapodás azonosító szám: KM0201-10NETÁ13. 2. rész
általános kategória
A verseny újranyitása során az alábbi szállítók részére kerül megküldésre jelen ajánlattételi felhívás 2015.
március 27-én:
-

Szállító 1: T-Systems Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56.)
Szállító 2: Enterprise Communications Magyarország Kft. (1143 Budapest, Gizella út 51-57.)
Szállító 3: Delta Systems Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.)
Szállító 4: M&S Zrt. (1136 Budapest, Pannónia u. 17/a. a. ép. Fsz. 4.)
Szállító 5: Fornax SI Kft. (1123 Budapest, Táltos utca 1.)
Szállító 6: Albacomp SH Kft. (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 2.)
Szállító 7: EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.)
Szállító 8: Bravonet Kft. (1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.)
Szállító 9: ALPHANET Informatikai Zrt. (1031 Budapest, Monostori u. 34.)
Szállító 10: Nádor Rendszerház Kft. (1152 Budapest, Telek u. 7-9.)

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: a beszerzés 1. része tekintetében: Igen
a beszerzés 2. része tekintetében: Nem
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: A közbeszerzési eljárás a Kbt. 76. § (1)
bekezdésérnek a) pontjára figyelemmel eredménytelen tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidő
(2015. április 3. 11:30 óra.) lejártáig ajánlat nem került benyújtásra a beszerzés 2. része tekintetében.
c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: Nem
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
A beszerzés 1. része tekintetében: 1 (egy) db ajánlat
A beszerzés 2. része tekintetében: 0 (nulla) db ajánlat
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: T-Systems Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56.), RacioNet Zrt. (1117
Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A.); TIGRA Kft. (1145 Budapest, Törökőr u. 2.) közös ajánlattevő
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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): 2.736.034,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj + ÁFA

Értékelési szempont: A Kbt. 71. § (2) a) pontja szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
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: T-Systems Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56.), RacioNet Zrt. (1117
Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A.); TIGRA Kft. (1145 Budapest, Törökőr u. 2.) 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.
 Nettó Ajánlati Ár (Ft): nettó): 2.736.034,- 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: 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: -
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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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