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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy
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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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Multimédiás rendszer telepítése tanulószobákbanRész 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:

171A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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

Multimédiás rendszer beszerzése a DEENK részére 
A Debreceni Egyetem multimédiás rendszer beszerzését kívánja lebonyolítani DEENK Élettudományi Könyvtár részére európai uniós 
pályázati forrásból. 
A pályázatok keretében az alábbiak beszerzésére vállalkoztunk: 
1. rész: DEENK Élettudományi Könyvtárának 3 darab tanulószobájában multimédiás rendszer telepítése 
2. rész: DEENK Élettudományi Könyvtára multi funkciós előadótermében multimédiás rendszer telepítése 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

DEK-924 Multimédiás rendszer beszerzése

Kbt. III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Igen
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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: 5.698.957 Ft. 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: 
Az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján az ajánlattevő ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb árat. 
Ajánlata a rendelkezésre álló fedezetre való tekintettel is megfelelő.

10879023241Avian Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1044 Budapest, Ipari park Utca 8

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)

Kbt. 76. § (5) bek. alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza.

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:

Szöveges értékelés:

Avian Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár (Forint): 5.698.957 Ft. Az ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a 
kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak. 
 
 

10879023241Avian Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1044 Budapest, Ipari park Utca 8
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A dok.ban a monitor vonatkozásában az alábbi került előírásra: integrált programozható világítás szenzor.AT által adott válasz,mely 
szerint az Android OS 5.0.1 operációs rendszerben van lehetőség a környezetfüggő fényerő beállítására,nem támasztja alá AK által 
kért elvárást.AK programozható világítás szenzor meglétét írta elő.AT által tett válasz nem támasztja alá,h.az általa megajánlott 
termék rendelkezik integrált programozható világítás szenzorral,így megajánlott termék nem felel meg az AK által kiadott műszaki 
leírásban foglaltaknak 
3.AK az alábbi felvilágosítás kérést tette meg a monitor hőmérséklet érzékelőre vonatkozóan:AK által elvárt,a DEK-924 Műszaki leírás 
c. dok.ban feltüntetett jellemző: integrált programozható hőmérséklet érzékelő.AT által megajánlott a DEK-924 Technikai adatok 1. r.
hez c.dok.ban nem került bemutatásra,h.a monitor rendelkezik-e integrált programozható hőmérséklet érzékelővel.Felvilágosítás 
kérés keretén belül kérjük rámutatni szíveskedjenek,h.Ak által kért integrált programozható hőmérséklet érzékelővel az AT által 
megajánlott termék rendelkezik.AT az alábbi választ adta a fenti kérdésre vonatkozóan:Hőmérséklet érzékelő:Az monitor integrált 
Android OS 5.0.1 operációs rendszerrel rendelkezik,az Android szoftverben van lehetőség a színhőmérséklet állítására.Az eszköz 
túlmelegedés-védelemmel rendelkezik,melynek elemi része a hőmérséklet-érzékelő szenzor.AK által elvárt műszaki specifikációt a 
DEK-924 Műszaki leírás c.dok.tartalmazza.A dok.ban a monitor vonatkozásában az alábbi került előírásra:integrált programozható 
hőmérséklet érzékelő.AT által adott válasz,mely szerint az Android OS 5.0.1 operációs rendszerben van lehetőség a színhőmérséklet 
állítására,nem támasztja alá AK által kért elvárást.AK programozható hőmérséklet érzékelő meglétét írta elő.AT által tett válasz nem 
támasztja alá,h.az általa megajánlott termék rendelkezik integrált programozható hőmérséklet érzékelővel,így megajánlott termék 
nem felel meg az AK által kiadott műszaki leírásban foglaltaknak 
4.AK az alábbi felvilágosítás kérést tette meg a monitor szenzorára vonatkozóan:AK által elvárt,a DEK-924 Műszaki leírás c.dok.ban 
feltüntetett jellemző:integrált NFC szenzor.AT által megajánlott a DEK-924 Technikai adatok 1.r.hez c.dok.ban nem került 
bemutatásra,h.a monitor rendelkezik-e integrált NFC szenzorral.Felvilágosítás kérés keretén belül kérjük rámutatni szíveskedjenek,h.
AK által kért NFC szenzorral az AT által megajánlott termék rendelkezik.AT az alábbi választ adta a fenti kérdésre vonatkozóan:
Szenzor:Az ajánlott eszköz integrált Android OS 5.0.1 operációs rendszerrel és integrált RS232 kommunikációs porttal rendelkezik,
melyhez NFC olvasó csatlakoztatható.Az elvárt működést nem tartalmazza a kiírás,így a válaszunk az NFC olvasó 
csatlakoztathatóságára vonatkozik,igen.(CE jelöléssel rendelkező monitorokban nem ismert a „integrált programozható világítás 
szenzor” kifejezés,az általánosan használt a fenti megnevezés.AK által elvárt műszaki specifikációt a DEK-924 Műszaki leírás c.dok.
tartalmazza.A dok.ban a monitor vonatkozásában az alábbi került előírásra:integrált NFC szenzor.AT által adott válasz: az eszköz 
integrált Android OS 5.0.1 operációs rendszerrel és integrált RS232 kommunikációs porttal rendelkezik,melyhez NFC olvasó 
csatlakoztatható;nem támasztja alá AK által kért elvárást.AK integrált NFC szenzor meglétét írta elő.AT által tett válasz nem 
támasztja alá,h.az általa megajánlott termék rendelkezik integrált NFC szenzorral.AT az NFC olvasó csatlakoztathatóságát ajánlotta 
meg,így megajánlott termék nem felel meg az AK által kiadott műszaki leírásban foglaltaknak. 

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

A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján AK érvénytelennek nyilvánította AT ajánlatát az 1.r.ben,mivel az ajánlat egyéb módon 
nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dok.ban,valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Indokolás:AK 2020. október 02-án hiánypótlási felhívást,felvilágosítás kérést küldött ki a For Rest Vagyonvédelmi Szolgáltató 
Kft.részére.AT a hiánypótlási felhívást,felvilágosítás kérést határidőben teljesítette.A felvilágosítás kérésben megadott alábbi,a 
megajánlott termék spec.ra adott válaszai nem felelnek meg az AK által kiírt műszaki leírásban foglaltaknak: 
1.AK az alábbi felvilágosítás kérést tette meg a monitor csatlakozóira vonatkozóan:AK által elvárt,a DEK-924 Műszaki leírás c.
dok.ban feltüntetett jellemzők:minimum: 
•        2x DP 
•        3,5mm jack 
•        micro SD 
•        USB B 
•        100Mbit LAN 
AT által megajánlott a DEK-924 Technikai adatok 1.r.hez c.dok.ban nem került bemutatásra,h.a monitor rendelkezik-e az alábbi 
csatlakozókkal:3,5mm jack, micro SD, USB B, 100Mbit LAN.Felvilágosítás kérés keretén belül kérjük rámutatni szíveskedjenek,
h.AK által kért fentiekben részletezett minimum csatlakozókkal az AT által megajánlott termék rendelkezik.AT az alábbi választ 
adta a fenti kérdésre vonatkozóan:Csatlakozók:Az eszköz 3+2 port kiosztás alternatívájaként 4+1 porttal rendelkezik,így a 
második Displayport biztosított,a tartozék átalakító szettel.Az átalakító szett része az ajánlott eszköznek.Így az ajánlott eszköz 
megfelelő.Bemenetek:3,5mm jack - igen,rendelkezik a monitor,USB B – igen rendelkezik,USB A aljzatba a tartozék adapterrel 
csatlakoztatható,RJ45 100Mbit LAN – igen rendelkezik a monitor.A microSD kártya csatlakozó szett része az ajánlott eszköznek,
az USB 5.0 bemenetre csatlakoztatható.Így az ajánlott eszköz megfelelő.A felvilágosítás kérésre adott válaszában AT nem 
mutatott rá,h.az ajánlat részeként benyújtott DEK-924 Technikai adatok 1.r.hez c.dok.ban hol található meg az,h.a megajánlott 
monitor rendelkezik USB B és 100Mbit LAN csatlakozóval.A megajánlott terméknél megjelölt gyártó és típus alapján,
leellenőrzésre került a termék specifikációja az alábbi weboldalon:https://www.senetic.hu/product/LE6540UHS-B1?
gclid=EAIaIQobChMIlubex-X-6wIVg5SyCh3rMAheEAAYASAAEgIvIvD_BwE 
Az At által benyújtott műszaki leírásban és a hivatkozott weboldalon az USB port és a LAN csatlakozás megtalálható,de az Ak 
által kért USB B csatlakozó,valamint a LAN csatlakozó 100Mbit gyorsaságának rendelkezésre állása nem került alátámasztásra.
AK által elvárt műszaki specifikációt a DEK-924 Műszaki leírás c.dok.tartalmazza.A dok.a monitor csatlakozóira vonatkozóan az 
alábbi került előírásra:csatlakozók minimum:2x DP,3 HDMI,3,5mm jack,micro SD,USB 2.0,USB B,100Mbit LAN.A felvilágosítás 
kérésre tett AT-i válasz alapján megállapításra került,h.a megajánlott termék nem felel meg az AK által kiadott műszaki 
leírásban foglaltaknak,tekintettel arra,h.nem került kellően alátámasztásra és bizonyításra,h.a monitor rendelkezik USB B és 
100Mbit LAN csatlakozóval. 
2.AK az alábbi felvilágosítás kérést tette meg a monitor világításra vonatkozóan:AK által elvárt,a DEK-924 Műszaki leírás c.dok.
ban feltüntetett jellemző:integrált programozható világítás szenzor.AT által megajánlott a DEK-924 Technikai adatok 1.r.hez c.
dok.ban nem került bemutatásra,h.a monitor rendelkezik-e integrált programozható világítás szenzorral.Felvilágosítás kérés 
keretén belül kérjük rámutatni szíveskedjenek,h.AK által kért integrált programozható világítás szenzorral az AT által 
megajánlott termék rendelkezik.AT az alábbi választ adta a fenti kérdésre vonatkozóan:Világítás szenzor:A monitor integrált 
Android OS 5.0.1 operációs rendszerrel rendelkezik,az Android szoftverben van lehetőség a környezetfüggő fényerő beállítására.
(CE jelöléssel rendelkező monitorokban nem ismert a„integrált programozható világítás szenzor”kifejezés,az általánosan 
használt a fenti megnevezés.)AK által elvárt műszaki specifikációt a DEK-924 Műszaki leírás c. dok.tartalmazza. 
Folyt.:V.2.13)
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5.AK az alábbi felvilágosítás kérést tette meg a konzolra vonatkozóan:AK által elvárt,a DEK-924 Műszaki leírás c. dok.ban feltüntetett 
jellemző:minimum 113kg teherbíróság.AT által megajánlott a DEK-924 Technikai adatok 1.r.hez c.dok.ban feltüntetett jellemző:
teherbírás:max 35 kg.Felvilágosítás kérés keretén belül kérjük bemutatni szíveskedjenek,h.AK által kért minimum 113kg 
teherbíróságnak hogyan feleltethető meg AT által megajánlott max 35 kg teherbírás.AT az alábbi választ adta a fenti kérdésre 
vonatkozóan:Teherbírás:A monitor súlya 24,8 kg. A rögzítésére ajánlott konzol teherbírása 35 kg.A konzol a monitor gyártója által 
előírt„VESA szabvány szerinti szerelés, 400 x 400 mm”tulajdonságnak megfelel,ill.túlteljesíti.A monitor biztonságos rögzítésére 
alkalmas.AK által elvárt műszaki specifikációt a DEK-924 Műszaki leírás c.dok.tartalmazza.A dok.ban a konzol vonatkozásában az 
alábbi került előírásra:minimum 113kg teherbíróság.  
AT által adott válasz,mely szerint a konzol teherbírása 35 kg,nem támasztja alá AK által kért elvárást.AK minimum 113 kg 
teherbíróságot írt elő.AT által tett válasz egyértelműen csak 35 kg teherbíróságot jelöl meg,így megajánlott termék nem felel meg az 
AK által kiadott műszaki leírásban foglaltaknak. 
6.AK az alábbi felvilágosítás kérést tette meg a konzolra vonatkozóan:AK által elvárt,a DEK-924 Műszaki leírás c.dok.ban feltüntetett 
jellemző:minimum 55”-100”-ig.AT által megajánlott a DEK-924 Technikai adatok 1. r.hez c.dok.ban feltüntetett jellemző:37-70''.
Felvilágosítás kérés keretén belül kérjük bemutatni szíveskedjenek,h.AK által kért minimum 55”-100”-ig értéknek hogyan feleltethető 
meg AT által megajánlott 37-70''.AT az alábbi választ adta a fenti kérdésre vonatkozóan:Max monitor képátló:A 65” kijelzőt a 
maximum 70”-ig paraméterű, azonos rögzítési szabványú konzol megfelelően rögzíti,a felhasználhatósági értéken belül van,megfelelő.
A monitor biztonságos rögzítésére alkalmas.AK által elvárt műszaki specifikációt a DEK-924 Műszaki leírás c.dok.tartalmazza.A dok.
ban a konzol vonatkozásában az alábbi került előírásra:minimum 55”-100”-ig.AT által adott válasz,mely szerint a konzol maximum 70”-
ig paraméterű,nem támasztja alá AK által kért elvárást.AK minimum 55”-100”-ig paramétert írt elő.AT által tett válasz egyértelműen 
csak 70”-ig paramétert jelöl meg,így megajánlott termék nem felel meg az AK által kiadott műszaki leírásban foglaltaknak. 
7.AK az alábbi felvilágosítás kérést tette meg a jel szelektorra vonatkozóan:AK által elvárt,a DEK-924 Műszaki leírás c.dok.ban 
feltüntetett jellemző:4K és UHD Support.AT által megajánlott a DEK-924 Technikai adatok 1. r.hez c.dok.ban nem került bemutatásra,
h.rendelkezik-e 4K és UHD Support-al.Felvilágosítás kérés keretén belül kérjük rámutatni szíveskedjenek,h.AK által kért 4K és UHD 
Support-al az AT által megajánlott termék rendelkezik. 
AK által elvárt,a DEK-924 Műszaki leírás c.dok.ban feltüntetett jellemző:Multiple Video,Audio és Ethernet csatlakozás 
AT által megajánlott a DEK-924 Technikai adatok 1.r.hez c.dok.ban nem került bemutatásra,h.rendelkezik-e Multiple Video, Audio és 
Ethernet csatlakozással.Felvilágosítás kérés keretén belül kérjük rámutatni szíveskedjenek,h.AK által kért Multiple Video, Audio és 
Ethernet csatlakozással az AT által megajánlott termék rendelkezik.AT az alábbi válaszokat adta a fenti kérdésekre vonatkozóan:4k 
UHD support:Az eszköz a 4K és UHD felbontást,a FullHD és VXGA videót támogat. 
Multiple videó:az ajánlott eszközön 4 db HDMI bemenet található.Koncepciónkban az okos monitor a jel szelektor funkcióit részben 
átveszi,azaz a monitor rendelkezik Audio-video in bemenettel(analóg VGA bemeneten, tartozék adapter kábel),RJ45 LAN bemenettel. 
AK által elvárt műszaki specifikációt a DEK-924 Műszaki leírás c.dok.tartalmazza.A dok.ban a jel szelektor vonatkozásában az alábbi 
került előírásra:4K és UHD Support,Multiple Video,Audio és Ethernet csatlakozás. 
A felvilágosítás kérésre adott válaszában AT nem mutatott rá,h.az ajánlat részeként benyújtott DEK-924 Technikai adatok 1. r.hez c.
dok.ban hol található meg,h.a megajánlott jel szelektor rendelkezik 4K és UHD Support-al és Ethernet csatlakozással. 
A megajánlott terméknél megjelölt gyártó és típus alapján,leellenőrzésre került a termék specifikációja az alábbi weboldalon: 
https://aqua.hu/halozati-eszkoz-kommunikacio/aten-vancryst-hdmi-switch-dual-view-4-portos-vs482-at-g-t427956 
Az AT által benyújtott műszaki leírásban és a hivatkozott weboldalon sem került alátámasztásra,h.a jel szelektor rendelkezik az AK 
által a fentiekben leírt előírt elvárásokkal(4K és UHD Support és Ethernet csatlakozás),így megajánlott termék nem felel meg az AK 
által kiadott műszaki leírásban foglaltaknak. 
8.AK az alábbi felvilágosítás kérést tette meg a jel szelektorra vonatkozóan:AK által elvárt,a DEK-924 Műszaki leírás c.dok.ban 
feltüntetett jellemző:Auto select és manuális váltás mód.AT által megajánlott a DEK-924 Technikai adatok 1.r.hez c.dok.ban nem 
került bemutatásra,h.rendelkezik-e Auto select és manuális váltás móddal.Felvilágosítás kérés keretén belül kérjük rámutatni 
szíveskedjenek,h.AK által kért Auto select és manuális váltás móddal az Ajánlattevő által megajánlott termék rendelkezik. 
AT az alábbi választ adta a fenti kérdésre vonatkozóan:Auto select: Auto select/manuális váltás üzemmóddal rendelkezik a selector és 
a monitor is.AK által elvárt műszaki specifikációt a DEK-924 Műszaki leírás c.dok.tartalmazza.A dok.ban a jel szelektor 
vonatkozásában az alábbi került előírásra:Auto select és manuális váltás mód.A felvilágosítás kérésre adott válaszában AT nem 
mutatott rá,h.az ajánlat részeként benyújtott DEK-924 Technikai adatok 1. r.hez c.dok.ban hol található meg,h.a megajánlott jel 
szelektor rendelkezik auto select és manuális váltás móddal.A megajánlott terméknél megjelölt gyártó és típus alapján,leellenőrzésre 
került a termék specifikációja az alábbi weboldalon:https://aqua.hu/halozati-eszkoz-kommunikacio/aten-vancryst-hdmi-switch-dual-
view-4-portos-vs482-at-g-t427956 
Az AT által benyújtott műszaki leírásban és a hivatkozott weboldalon sem került alátámasztásra,h.a jel szelektor rendelkezik az AK 
által a fentiekben leírt előírt elvárásokkal(auto select és manuális váltás mód),így megajánlott termék nem felel meg az AK által 
kiadott műszaki leírásban foglaltaknak. 
9.AK az alábbi felvilágosítás kérést tette meg a jel szelektorra vonatkozóan:AK által elvárt,a DEK-924 Műszaki leírás c.dok.ban 
feltüntetett jellemző:gyárilag beépített csatlakozók külső gomb vezérléshez.AT által megajánlott a DEK-924 Technikai adatok 1. r.hez 
c.dok.ban nem került bemutatásra,h.rendelkezik-e gyárilag beépített csatlakozók külső gomb vezérléshez funkcióval.Felvilágosítás 
kérés keretén belül kérjük rámutatni szíveskedjenek,h.AK által kért gyárilag beépített csatlakozók külső gomb vezérléshez funkcióval 
az AT által megajánlott termék rendelkezik.AT az alábbi választ adta a fenti kérdésre vonatkozóan:Külső gombok csatlakoztatására 
nincs lehetőség.A kiírás nem tartalmaz külső gombokat,így ezek csatlakoztatására kiépítés indokolatlan.AK által elvárt műszaki 
specifikációt a DEK-924 Műszaki leírás c.dok.tartalmazza.A dok.ban a jel szelektor vonatkozásában az alábbi került előírásra:Gyárilag 
beépített csatlakozók külső gomb vezérléshez.AT által adott válasz,mely szerint külső gombok csatlakoztatására nincs lehetőség,nem 
támasztja alá AK által kért elvárást.AK külső gomb vezérléshez gyárilag beépített csatlakozót írt elő,mely egyértelműen jelöli,h.a jel 
szelektornál külső gomb megléte is előírt feltétel.AT által tett válasz egyértelműen leírja,h.külső gomb csatlakoztatására nincs 
lehetőség,így megajánlott termék nem felel meg az AK által kiadott műszaki leírásban foglaltaknak. 
10.AK az alábbi felvilágosítás kérést tette meg a jel szelektorra vonatkozóan:AK által elvárt,a DEK-924 Műszaki leírás c.dok.ban 
feltüntetett jellemző:közvetlen DX LINK kimenet.AT által megajánlott a DEK-924 Technikai adatok 1.r.hez c.dok.ban nem került 
bemutatásra,h.rendelkezik-e közvetlen DX LINK kimenettel.Felvilágosítás kérés keretén belül kérjük rámutatni szíveskedjenek,h.AK 
által kért közvetlen DX LINK kimenettel az AT által megajánlott termék rendelkezik.AT az alábbi választ adta a fenti kérdésre 
vonatkozóan:A jel szelektor beépített DX Link kimenettel nem rendelkezik,DX-Link képessé a tartozék AMX FG1010-500 DXLINK 
HDMI vevővel tesszük. 
AK által elvárt műszaki specifikációt a DEK-924 Műszaki leírás c.dok.tartalmazza.A dok.ban a jel szelektor vonatkozásában az alábbi 
került előírásra:közvetlen DX LINK kimenet.AT által adott válasz,mely szerint a jel szelektor beépített DX kimenettel nem rendelkezik,
nem támasztja alá AK által kért elvárást.AK közvetlen DX LINK kimenet meglétét írta elő,így megajánlott termék nem felel meg az AK 
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - Multimédiás rendszer telepítése előadóterembenRész száma, elnevezése:

által kiadott műszaki leírásban foglaltaknak.Továbbá AT válaszában egy új eszköz került megajánlásra:AMX FG1010-500 DXLINK 
HDMI vevő. 
A hiánypótlás vagy felvilágosítás a szakmai ajánlatot nem módosíthatja,az ajánlati kötöttség sérelmével nem járhat,az ajánlat lényeges 
tartalmi elemeinek módosítását,kicserélését nem eredményezheti.A Kbt. 71 § (8)bekezdés a)ésb)pontja az alábbiakat deklarálja: 
(8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása: 
a) nem járhat a 2. §(1)-(3) és(5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével és 
b) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára 
vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős,egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba 
javítható vagy hiány pótolható,továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és 
egységára pótolható,módosítható,kiegészíthető vagy törölhető,amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső 
részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 
A fentiekre tekintettel AT megsértette a Kbt. 71.§(8)bekezdés a)és b)pontjában foglaltakat. 
11.AK az alábbi felvilágosítás kérést tette meg a Cynap Core-ra vonatkozóan:AK által elvárt, a DEK-924 Műszaki leírás c.dok.ban 
feltüntetett jellemző:akár két bemenet egyidejű megjelenítése.AT által megajánlott a DEK-924 Technikai adatok 1. r.hez c.dok.ban 
nem került bemutatásra,h.rendelkezik-e akár két bemenet egyidejű megjelenítése tulajdonsággal.Felvilágosítás kérés keretén belül 
kérjük rámutatni szíveskedjenek,h.AK által kért„akár két bemenet egyidejű megjelenítése”tulajdonsággal az AT által megajánlott 
termék rendelkezik.AT az alábbi választ adta a fenti kérdésre vonatkozóan:2 bemenet egyidejű..: Az„akár két bemenet egyidejű 
megjelenítése”tulajdonsággal az eszköz rendelkezik.A felvilágosítás kérésre adott válaszában AT nem mutatott rá,h.az ajánlat 
részeként benyújtott DEK-924 Technikai adatok 1. r.hez c.dok.ban hol található meg,h.a megajánlott cynap core rendelkezik akár két 
bemenet egyidejű megjelenítésével.A megajánlott terméknél megjelölt gyártó és típus alapján,leellenőrzésre került a termék 
specifikációja az alábbi weboldalon:https://avspecialista.hu/Vezetek-nelkuli-adapter/WolfVision-Cynap-Core-WVCYNAPCORE-p86813.
html 
Az AT által benyújtott műszaki leírásban és a hivatkozott weboldalon sem került alátámasztásra,h.a cynap core rendelkezik az AK által 
a fentiekben leírt előírt elvárással(akár két bemenet egyidejű megjelenítése),így megajánlott termék nem felel meg az AK által kiadott 
műszaki leírásban foglaltaknak.Az Ajánlati felhívás VI.3.9)További információk 17.pontja az alábbiakat tartalmazza: 
 „AK kéri a megajánlott termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó teljes körű termékleírását, amelyből AK meg tudja állapítani,
h.az megfelel-e a közbeszerzési dok.ban meghatározott műszaki elvárásoknak,jellemzőknek. Érvénytelen az ajánlat,ha a megajánlott 
termék a becsatolt leírás alapján nem felel meg a műszaki leírásban szereplő műszaki követelményeknek.” 
A Kbt. 71. §(8)bekezdésének b)pontja alapján a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása során az ajánlatban a beszerzés tárgyának 
jellemzőire vonatkozó dok. tekintetében csak olyan nem jelentős,egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható,
amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló 
sorrendet nem befolyásolja.A műszaki leírásban előírt műszaki követelményeknek történő nem megfelelés olyan jelentős hiba,mely 
hiánypótlás során nem orvosolható.Továbbá a hiánypótlás vagy felvilágosítás a szakmai ajánlatot nem módosíthatja,az ajánlati 
kötöttség sérelmével nem járhat,az ajánlat lényeges tartalmi elemeinek módosítását,kicserélését nem eredményezheti. 
 

Nem

A 2. rész eredménytelen, a Kbt. 75. § (1) bek. b) pontja és a Kbt. 75. § (2) bek. b) pontja alapján: 
-        Avian Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata érvénytelen, 
-        For Rest Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft. és a H.R.C. CREDIT Szolgáltató Kft. ajánlatai vonatkozásában a rendelkezésre álló 
anyagi fedezet összege nem elegendő.  
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Tekintettel arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatot bírálta Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján, így az alábbi ajánlatok nem 
kerültek bírálatra: 
1.        rész:  
-        H.R.C. CREDIT Szolgáltató Kft. (4254 Nyíradony, Széchenyi utca 43.; 13913902-2-09) 
2.        rész: 
-        For Rest Vagyonvédelmi Szolgáltató Kft. (1164 Budapest, Ostorhegy utca 31.; 13283023-2-42);  
-        H.R.C. CREDIT Szolgáltató Kft. (4254 Nyíradony, Széchenyi utca 43.; 13913902-2-09) 

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:

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:

2020.11.23Lejárata:2020.11.12Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánította Ajánlattevő ajánlatát a 2. rész 
vonatkozásában, mivel az ajánlat egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, 
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 
Indokolás: 
Az ajánlattevő által benyújtott felolvasólap az alábbi megajánlásokat tartalmazta: 
Nettó ajánlati ár (Forint): 10 596 980 
Az Ajánlati felhívás VI.3.9) További információk 16. pontja az alábbiakat tartalmazza: 
„Ajánlattevőnek szakmai ajánlatként csatolnia kell az Ajánlatkérő által kiadott részletes ártáblázatot beárazva, konkrét 
típusmegjelöléssel, valamint a származási hely feltüntetésével, amelyből Ajánlatkérő meg tudja állapítani, hogy az Ajánlattevő 
mely termékeket ajánlotta meg (A DEK-924 Műszaki leírás kezdetű dok.nak megfelelően). A szakmai ajánlat hiánypótlása 
kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71.§ (8) bek. b) pontjára.” 
Az ajánlat részeként nem a 2. részre (Multimédiás rendszer telepítése előadóteremben) vonatkozóan került benyújtásra az 
ártáblázat. 
Tekintettel arra, hogy az ajánlatból Ajánlatkérő nem tudta megállapítani a felolvasólapra tett megajánlást, így felvilágosítás 
kérést rendelet el 2020.09.18. napján. Ajánlattevő a felvilágosítás nyújtást határidőben nem teljesítette. 
A Kbt. 71. § (8) bekezdésének b) pontja alapján a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása során az ajánlatban a beszerzés 
tárgyának jellemzőire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba 
javítható vagy hiány pótolható, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az 
ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 
A szakmai ajánlat egészének hiánya olyan jelentős hiba, amely hiánypótlás keretei között nem módosítható, különös tekintettel 
arra, hogy ennek elmaradása miatt Ajánlatkérő nem tudta megállapítani a felolvasólapra tett megajánlás alátámasztottságát. 
Fentiekre tekintettel Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel az ajánlat egyéb módon 
nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek.  

2020.11.11

2020.11.11
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