
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: MTA Természettudományi Kutatóközpont 

Postai cím: Magyar Tudósok Krt. 2 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1117 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Különböző kutatási célú mobil informatikai eszközök beszerzése 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  
1 db „Kutatói notebook – 4655/307” Az ajánlatkérő által megnevezett termék, amely kizárólag a műszaki 

tartalom egyértelmű meghatározására szolgál: HP Probook 450 G4-Y8A59EA 

 

1 db  „2 az 1-ben tablet és laptop - 4256/308” Az ajánlatkérő által megnevezett termék, amely kizárólag a 

műszaki tartalom egyértelmű meghatározására szolgál: Lenovo Yoga 510 

 

1 db: „Kutatói notebook – 26/508” minimális specifikációja: Az ajánlatkérő által megnevezett termék, amely 

kizárólag a műszaki tartalom egyértelmű meghatározására szolgál: (Lenovo Thinkpad E460 – 20ETS05R00)  

 

1 db „Kutatói notebook – 4504/404” Az ajánlatkérő által megnevezett termék, amely kizárólag a műszaki 

tartalom egyértelmű meghatározására szolgál: (Dell Latitude E5470-223292) 

 

1 db „Kutatói notebook – 4503/407” Az ajánlatkérő által megnevezett termék, amely kizárólag a műszaki 

tartalom egyértelmű meghatározására szolgál: (Asus ZenBook UX303UB-R4094T) 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik rész 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 112. § (1) bekezdés b) és 113. § szerinti nyílt 

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 2017.01.30. 

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: „Különböző kutatási célú mobil informatikai 

eszközök beszerzése” 

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: [ 7] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): 

ETIAM Kft. Székhelye: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7., adószám: 24909707-2-06. 

Nettó ajánlati ár 1.198.070,- HU 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, a felvilágosítás adást követően, figyelemmel arra, hogy csatolta a referenciák 

igazolására vonatkozó dokumentumokat az ajánlatában és azok megfelelnek az ajánlattételi felhívásban előírt 

feltételeknek, megfelel a felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumban foglalt formai és tartalmi 

követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére és nem 

esik kizáró okok hatálya alá.   

 



INFOPOLIS Kft. Székhelye: 4225 Debrecen, Szivárvány u. 18., adószám: 22648633-2-09. 

Nettó ajánlati ár 1.199.700,-HU 

Ajánlattevő ajánlata érvényes a hiánypótlást teljesítését követően megfelel a felhívásban és a Közbeszerzési 

dokumentumban foglalt formai és tartalmi követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá 

ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére és nem esik kizáró okok hatálya alá.   

 

PC Trade Kft. Székhelye: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A, adószám: 12937303-2-42. 

Nettó ajánlati ár 1.250.490,- HU 

Ajánlattevő ajánlata érvényes a hiánypótlást teljesítését követően megfelel a felhívásban és a Közbeszerzési 

dokumentumban foglalt formai és tartalmi követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá 

ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére és nem esik kizáró okok hatálya alá.   

 

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.) 

Az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontok szerint 

értékeli, tekintettel arra az ajánlatkérő igényeinek a konkrétan meghatározott minőségi és műszaki 

követelményeknek megfelelő áru és szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat 

kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem adhatók meg. 

A legalacsonyabb árat ETIAM Kft. tette 1.198.070,- HU ajánlati árral 

  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: 

ETIAM Kft. Székhelye: 6723 Szeged, Szakolcai u. 7., adószám: 24909707-2-06. 

Nettó ajánlati ár 1.198.070,- HU 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, a felvilágosítás adást követően, figyelemmel arra, hogy csatolta a referenciák 

igazolására vonatkozó dokumentumokat az ajánlatában és azok megfelelnek az ajánlattételi felhívásban előírt 

feltételeknek, megfelel a felhívásban és a Közbeszerzési dokumentumban foglalt formai és tartalmi 

követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére és nem 

esik kizáró okok hatálya alá.   

 

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: 

EURO ONE Számítástechnikai Zrt. Székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52., adószám: 10649297-2-44. 

Ajánlattevő az ajánlatában nem csatolt be műszaki szakmai leírást, szakmai ajánlatot, nem jelölte meg azt a 

terméket amire ajánlatot tett, ezért nem állapítható meg, hogy mire tett ajánlatot. Ajánlatkérő az ajánlattételi 

felhívás XXII. További információk 8. pontjában előírta: „Ajánlattevőnek a szakmai ajánlata keretében 

csatolnia kell a megajánlott termék részletes műszaki-szakmai leírását, a megajánlott termék pontos 

gyártmányának és típusának megjelölésével, olyan részletességgel, amelyből ajánlatkérő egyértelműen 

megállapíthatja a műszaki leírásban megadott követelményeknek való megfelelést”, továbbá a Közbeszerzési 

dokumentum műszaki leírásában előírta, hogy érvénytelen az ajánlat, ha ajánlattevő nem csatol be az 

ajánlatába műszaki ajánlatot. A Kbt. 71. § (8) bek b) pontja értelmében az ajánlatban a beszerzés tárgyának 

jellemzőire vonatkozó dokumentum tekintetében csak nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba 

javítható vagy hiány pótolható. A műszaki szakmai ajánlat teljes hiánya nem minősül nem jelentős egyedi 

részletkérdésnek, ezért arra vonatkozóan jogszerűen nem is írható ki hiánypótlás az ajánlati kötöttségre is 

figyelemmel. Az ajánlatból nem állapítható meg a műszaki megfelelősség, ezért az ajánlat a Kbt. 73. § (1) 

bekezdés e) pontja alapján érvénytelen (egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 

ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit).  

 

Nádor Rendszerház Kft. Székhely: 1152 Budapest, Telek u. 7-9., adószám: 10507326-2-42. 

Ajánlattevő nem teljesítette a megadott határidőre a hiánypótlást, és ajánlatából nem állapítható meg az 1 db 

„2 az 1-ben tablet és laptop – 4256/308” esetében, hogy a megajánlott termék tartalmazza-e a műszaki leírás 

szerinti „Belső diszk: 500 Gb HDD 5400 RPM” megfelelő méretű belső diszket. Az ajánlatból nem 

állapítható meg a műszaki megfelelősség, ezért az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján 

érvénytelen (egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a 

részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit).  

 

Woss Kft. Székhely: 1141 Budapest, Fogarasi út 98., adószám: 12021927-2-42. 

Ajánlattevő az ajánlatában  az 1. db „Kutatói notebook – 4655/307” esetében megajánlott készülék (1000 

GB 5400 rpm Hard Drive , 128 GB SSD ) nem teljesíti a műszaki leírásban előírt minimális specifikációt: 

Belső diszk: 1 TB méretű HDD + 256 GB SSD háttértár követelményt, valamint az 1 db: „Kutatói notebook 

– 26/508”  esetében megajánlott készülék  (Dual drives with 128 GB SSD + 1 TB 5400 rpm HD)  nem 

teljesíti a műszaki leírásban előírt minimális specifikációt: Belső diszk: minimum 256 GB SSD háttértár 

követelményt. A 2. és 3. megajánlott készülék nem felel meg a műszaki leírásban előírt minimális 

feltételeknek maradéktalanul, ezért az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen (egyéb 

módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 

jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit).  

 

Technotrade Rendszerház Kft. Székhelye: 1133 Budapest, Kárpát u. 46. I/1, adószám: 12396720-2-41. 

Ajánlattevő nem nyilatkozott a megadott határidőre a felvilágosítás kérésre, ezért az ajánlatából nem 

állapítható meg egyértelműen, hogy az 1 db „ Kutatói notebook - 4655/307” esetében a megajánlott termék 

a Memória: 8 GB DDR4 (alapkonfiguráció + 4 GB)” előírásnak megfelelő, az összesen 8 GB memória 



előírást teljesíti. Az 1 db „Kutatói notebook – 4504/404” megajánlott termék esetében a megajánlott 8 GB 

DDR3L/1600 Mhz memória nem felel meg a műszaki leírásban meghatározott 8 GB DDR4 memóriával, 

ajánlattevő pedig nem nyilatkozott, hogy a megajánlott memória egyenértékű-e a műszaki leírásban 

előírtakkal. Az ajánlatból nem állapítható meg a műszaki megfelelősség, ezért az ajánlat a Kbt. 73. § (1) 

bekezdés e) pontja alapján érvénytelen (egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 

ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit).  

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 

Kezdete: 2017. 03.10./ Lejárata: 2017.03.21 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017.03,10, 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017.03.10. 

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 
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