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 mobiltelefon 1. beszerzése tárgyában a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére
Mennyiség:
Tárgy: Apple Iphone 6 16GB (4,7" IPS LED, 1334 x 750, 326 ppi, 1.4DC, 1GB, 16GB, 8MP 1080p HD video, 1,2MP 720p
HD video, LTE, A8 x64, M8, GPS, Wifi, Bluetooth)
Mennyiség: 7 db
Becsült érték:
1 db esetén (167.500,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 170.012,5 - Ft
7 db esetén 7 * 170.012,5 - Ft = nettó 1.190.087,5 - Ft
Tárgy: Samsung Galaxy S5 mini G800F (4.5" Super AMOLED, 720x1280, 1.4 QC, 1,5GB 16GB, 8MP FHD @30fps video,
2,1MP, LTE, GPS, Wifi, Bluetooth)
Mennyiség: 3 db
Becsült érték:
1 db esetén (69.200,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 70.238 - Ft
3 db esetén 3 * 70.238 - Ft = nettó 210.714 – Ft
Tárgy: Lenovo P 70 Smartphone (5.0" IPS, 1280x720, 1.7 OC, 2GB 16GB, 13MP, 5MP, LTE, Dual-SIM, GPS, Wifi,
Bluetooth)
Mennyiség: 1 db
Becsült érték:
1 db esetén (58.987,- Ft + 1,5 % közbeszerzési díj) = nettó 59.871,805 - Ft
A közbeszerzési eljárás becsült értéke összesen nettó 1.460.673,305,- 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.
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 minőségű- terméket is elfogad.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az Adásvételi díjat is!
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. december 22-én:
-

Szállító 1: Invitel Távközlési Zrt. (2040 Budaörs, Puskás T. u. 8-10.)
Szállító 2: Bravophone Kft. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.)

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen.
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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): 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: Bravophone Kft. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.) 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. 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):

1.458.657,- 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: Bravophone Kft. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.) ajánlattevő
• Ellenszolgáltatás összege:
Ajánlati ár (a nettó ajánlati ár tartalmazza az
1,5 % közbeszerzési díjat is):
•

1.458.657,- 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: 2016. január 26.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2016. február 4.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016. január 25.
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17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2016. január 25.
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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