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V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevők ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó 
kormányrendeletekben leírtaknak. Nettó ajánlati ár összesen: 2.387.880,- Ft.

13978798241Delta Services Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70
-74.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

8A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - A3-as eszközökRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

80A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2020/S 079-185915A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A Debreceni Egyetem európai uniós forrásból származó különböző pályázatai számára nyomtató berendezések beszerzését kívánja 
lebonyolítani. A pályázatok keretében beszerzendő egyéb eszközök között az alábbiak beszerzésére vállalkoztunk: 1. rész: A3-as 
eszközök 2. rész: A4-as eszközök

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Második rész XV. rész

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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1. érvénytelenségi ok: Ajánlatkérő megállapítja, hogy a Smartsolution Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (4600 Kisvárda 
Mátyás király Utca 109.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlattevő nem 
igazolta megfelelően az alkalmassági követelményeknek való megfelelést. Indokolás: Ajánlattevő benyújtotta a kizáró ok és 
alkalmassági követelmények igazolására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti 
nyilatkozatát a felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapos időszakban a legjelentősebb szállításairól. Ajánlatkérő az 
ajánlattételi felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontjában az alkalmassági minimum követelmények alpontban 
előírta, hogy az 1. rész esetében legalább 2 db nyomat előállító eszköz szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített 
referenciával kell Ajánlattevőnek rendelkeznie. Az Ajánlattevő által megküldött referencia nyilatkozat 2. sora Epson Workforce 
Pro WF-C8690DWF színes A3 szállítására vonatozik. A szállítás tárgyának megfeleltethetőségére tekintettel Ajánlatkérő 
hiánypótlást rendelt el. Ajánlattevő a hiánypótlást a határidőig nem teljesítette, így Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bekezdés 

23817144215Smartsolution Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 4600 Kisvárda, Mátyás 
király Utca 109.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár összesen: 2.387.880,- Ft. Ajánlattevők ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési 
törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak. Ajánlata érvényes és a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat.

13978798241Delta Services Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat. Nettó ajánlati ár összesen:
2.387.880,- Ft.

Szöveges értékelés:

Delta Services Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:
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NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár összesen: 1.594.452,- Ft. Ajánlattevők ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési 
törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak. Ajánlata érvényes és a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat.

11809360242Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1145 Budapest, 
Újvilág utca 50-52.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat. Nettó ajánlati ár összesen:
1.594.452,- Ft.

Szöveges értékelés:

Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevők ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó 
kormányrendeletekben leírtaknak. Nettó ajánlati ár összesen: 1.594.452,- Ft.

11809360242Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1145 
Budapest, Újvilág utca 50-52.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

9A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - A4-es eszközökRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

alapján kizárólag az eredeti ajánlatot veheti figyelembe az elbírálás során. A benyújtott dokumentumok alapján megállapítható, 
hogy Ajánlattevő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti nyilatkozatában szereplő szállítás 
tárgya nem feleltethető meg az ajánlattételi felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pontjában az alkalmassági 
minimum követelmények alpontban előírtaknak, ezért Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján 
érvénytelen, mivel az ajánlattevő nem igazolta megfelelően az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Igen
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VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.08.10Lejárata:2020.08.01Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

1. érvénytelenségi ok: Ajánlatkérő megállapítja, hogy a Delta Services Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest Róbert 
Károly Krt. 70-74.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon 
nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek. Indokolás: Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás VI.3)12. pontjában rögzítettek szerint AT-nek szakmai ajánlatként 
csatolnia kell a részletes ártáblázatot beárazva konkrét típusmegjelöléssel,a gyártó és a származási hely megjelölésével, 
amelyből AK meg tudja állapítani, hogy az AT mely terméket ajánlotta meg (DEK-854 Műszaki Leírás kezdetű excel file-nak 
megfelelően). AK a referencia termékkel megegyező megajánlott termékkel kapcsolatban nem kéri a Műszaki Leírás benyújtását,
mert annak megfelelőségéről már megbizonyosodott. Amennyiben AT egyenértékű terméket ajánl, akkor az ajánlatban csatolnia 
szükséges a megajánlott termék teljes körű magyar nyelvű specifikációját tartalmazó termékleírását, amelyből AK meg tudja 
állapítani, hogy az minden tekintetben megfelel-e a Közbeszerzési Dok.-okban meghatározott műszaki elvárásoknak, 
jellemzőknek. Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék az ártáblázat, valamint a becsatolt leírás alapján nem felel meg a 
Műszaki Leírásban szereplő műszaki követelményeknek. A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 
71. § (8) bek. b) pontjára. Ajánlattevő a benyújtott részletes ártáblázatában az A4 color SFP ajánlatkérői kategorizálással ellátott 
eszköz esetében egyenértékű terméket ajánl G3 cellában megadott adatok alapján. Továbbá nem csatolta az egyenértékű termék
vonatkozásában a termékleírást. Erre tekintettel Ajánlatkérő 2020.06.10-én hiánypótlási felhívást bocsátott ki, Ajánlattevő a 
hiánypótlást határidőben teljesítette. Módosította az A4 color SFP ajánlatkérői kategorizálással ellátott eszköz esetében az 
I-oszlop tartalmát egyenértékűre továbbá csatolta a termék leírását. A megajánlott termék a konkrét típusa 7KW63A volt, 
azonban a benyújtott műszaki leírás a 7KW64A konkrét típus megjelölésű termékre vonatkozott. Tekintettel arra, hogy a 
benyújtott termék leírás nem felelt meg az Ajánlattevő által megajánlott eszköz konkrét típusának, így a megajánlott eszközről 
nem volt megállapítható, hogy az megfelel-e az Ajánlatkérő műszaki elvárásainak. Így a fentiek alapján az ajánlat a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

13978798241Delta Services Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70
-74.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

2020.07.31

2020.07.31
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.07.10 13:00:28 szabo.szandra

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Nem bírált ajánlatok: Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti 
lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a 
bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az alábbi ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, annak érvényességét nem vizsgálta: 1.
rész: - Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság (4225 Debrecen Szivárvány Utca 18.), - Exicom Informatika Kereskedőház Kft. (1052 
Budapest Városház 16. félemelet 2.), - PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 
Zalaegerszeg Bozsoki út 3.), - Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1145 Budapest Újvilág utca 50-
52.), - Alienline Kft. (6729 Szeged Szabadkai Út 9/A.), - Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Korlátolt Felelősségű 
Társaság (1117 Budapest Galvani Utca 4.). 2. rész: - Infopolis Korlátolt Felelősségű Társaság (4225 Debrecen Szivárvány Utca 18.), - 
IMG Solution Kft. (1023 Budapest Lajos Utca 26.), - Alienline Kft. (6729 Szeged Szabadkai Út 9/A), - Exicom Informatika Kereskedőház
Kft. (1052 Budapest Városház 16. félemelet 2.), - Smartsolution Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (4600 Kisvárda Mátyás király 
Utca 109.) - Bázis Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7451 Kaposvár Kankalin Utca 13.), - 
PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg Bozsoki út 3.).

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:




