Barabás Áron Miklós

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar

Táncművészeti Egyetem

Postai cím: Columbus

u. 87-89.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1145

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: MTE,

EFOP 3.2.6-16-2016-00001 projekt megvalósításhoz kapcsolódó

mobiltelefonok beszerzése 2018

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

7 db mobiltelefon:
Termék megnevezés Cikkszám
Minimális elvárás
Darabszám
Igényelt termék
mobiltelefon1
HUAWEI P20 PRO DS Android 6,1 col
2
#PRP
128 gigabyte
6 gigabyte
dual sim
Érintőképernyő
6,1", 1080X2244pixel, 16 millió
színárnyalat
40MP hátlapi kamera
szín: lila
mobiltelefon2
SAM GAL A8 2018 DS Android
5
#GLD
5,6 col
32 gigabyte
4 gigabyte
dual sim
Érintőképernyő
szín: Arany
5,6", 1080x2220 pixel, 16 millió
színárnyalat, 16 MP kamera

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt.
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Második rész XVI. Fejezet

Keretmegállapodás második részeként indított versenyújranyitás a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja
alapján.

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (2018/05/11)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: MTE, EFOP 3.2.6-16-2016-00001 projekt
megvalósításhoz kapcsolódó mobiltelefonok beszerzése 2018
Az eljárás eredményes volt X igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [ 1 ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

T-Systems Magyarország Zrt., 1117 Budapest, Budafoki út 56., 12928099-2-44
Magyar Telekom Nyrt., 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., 10773381-2-44

közös ajánlattevő
Alkalmasság indokolása

Közös ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a jogszabályi
feltételeknek, közös ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, nem áll a kizáró okok hatálya alatt,
valamint az ellenszolgáltatás értéke megfelel a jogszabályi rendelkezéseknek és a rendelkezésre álló
fedezetnek.
Ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi elemei:

Összesített nettó ajánlattételi ár: 698 481 Ft
2 % Közbeszerzési díj: 13 970 Ft
27% Áfa: 206 331 Ft
Összesített bruttó ajánlattételi ár: 904 812 Ft

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop 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.)

A Kbt. 105. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás második részében az értékelés a
legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján történt.
Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

T-Systems Magyarország Zrt., 1117 Budapest, Budafoki út 56., 12928099-2-44
Magyar Telekom Nyrt., 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., 10773381-2-44
közös ajánlattevő
Ellenszolgáltatás összege:

Összesített nettó ajánlattételi ár: 698 481 Ft
2 % Közbeszerzési díj: 13 970 Ft
27% Áfa: 206 331 Ft
Összesített bruttó ajánlattételi ár: 904 812 Ft

Ajánlata kiválasztásának indokai

Közös ajánlattevő ajánlata megfelel a felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a jogszabályi
feltételeknek, közös ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, nem áll a kizáró okok hatálya alatt,
valamint az ellenszolgáltatás értéke megfelel a jogszabályi rendelkezéseknek és a rendelkezésre álló
fedezetnek.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
A Kbt. 131. § (8) bekezdés d) pontja alapján a szerződés megköthető a Kbt. 131. § (6) bekezdésben rögzített időtartam lejárta előtt.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/06/01)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/06/01)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2

______________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

