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Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az a,jánlatkérő neve és címe: Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatóság
3100 Salgótarján, Szent Flórián tér l.

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Szilmítógépes mrr kaállomások, monitorok és szünetmeneies tápegysé8ek szállíiása a Nógrád Mes/ei
Katasziróí'a-\.édelmi Igazgatóság részérc:

T€rmék megnevezé§e T€rmék specifikáció Mennyisóg

Lenovo Thinkcelltre M73-
Torony Core i3 konlig -MS-
w7P (KEI temókazonosító:

10B3I31W7P) vagy azzal
egyenérté]d

Iniel Core i3-4l30 Proce§sor, Intel@ H81
chipset, htel IlD Graphics \.ideo, 250 GB

SATA HDD (7200 rpm), 2 GB DDR3
SDRAM. DVD-ROM, intcaált audio,

integált GB ethemet.1 s. 6 USB,
fejlrallgató, mikrolon poí,]ine-in éS linc out,
VCA. DP mon:lo. k,Tenel. opIi\ai görgos

egér, billenfyúzet, Torony ház, MS
Windows 7 Professiona], 36 hójótállás

Upgrade Lenovo 2 GB Pc3-
12E00 DDR3-1600 ECC

LrDIMNí (KEF
ternlékazonosító: UOB,173 76)

vagy azzal egy€néltéL.lí

Memóriabővítés 4 GB-ra

\r,.lq+alf l.



Cable : Display Poí to DvI
Adaptor Cable (xIF

azonosító: 470,1 l006) va8y
azzal egyenérlókű

Display Port átalakító Dvl-ra

Lenovo ThinkVision LT1953
monitor (KEF

temékazonosító: 1,15 jHB] )
vagy azzal egyenétékíí

LCD, 19', TN, WLED, 1440x900, 1000:l,
5nls, Analóg és DVI-D, billenthető, TCo

6,0, matt l'ekete

samsung S22C450B monitor
(KEF temékazonosító:

LS22C45KBS/EN) vagy azzal
egyenértéI(tí

21.5" LED, 16:9, 1920x1080, 1000:1CR,
250cd/m2, 5mS, 1 70'l160', Dwanalóg,

natt í'ekete, állítható magasság, elforgatható
pi!ot furrkció. 72 órás pixelgarancia

APC Power_Saving Back-tlPS
ES 8 ouilet 700VA 230V

CEE 7/7 (KEF
terméka7onosító; BE7O0G,
GR) \€!y azzal egyenértókű

Legalább 405 Watls /700 VA.Bemeneti
230V /Kimeneti 230V, Irrterlace Poú USB
Te]efonkábel. kinrcncti csatlakozásI schuko

cEE 7, magasság legfeljebb 90 ]nm,

Po\íer-SaYing Back-LrPS Pro
1200,230V. schuko (KEF

termékazonosító: BR]200G,
GR) \,agy azzal egyenér!éhi

Legalább 720 Watts /]200 VA,Beneneti
230V,/Kimeleti 230V. Intedace Pori DB-9
1S-232. USB CD szolt\,"-rrel, Telelonkábel
USB kábel . kimeneti csatlakozlts: Schuko

CEE 7

3, A válasíott eljárás fajtája: köZpontosított közbeszelzés etárás második részeként a 2011. évi Cv l.
tönény 110. § (5) bekezclése alapján a verseny íúranyitásával indított közbeszerzési eljárás



4.* Hirdetnény nélküli tfugyalásos eljárás esetén az eljárás alkalDazását negalapozó körülmények
ismefietése: -

5,x Hivatkozás az előZetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzete§ tájékoáatóra és
közzétételének napj a: -

6, Hivatkozás aZ eljárást megindító, illetve meghildető hirdetménl,re (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja: 2014. május 06,

7, a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eledményteleí eljárás esetén aZ eredmén}.telenség indoka. valamint a Kbt. 76. § (1) bckezdés d)
pontja szednti eredménytelenségi esetben a köZbeszerzésle tervezett anyagi fedezet ősszege, és annak
megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásla, átcsoportosításra:
c)* Az eredmerrlelerr eljá.ást követően jndul-e új eljárás:

8, A ben}ú.jtott ajánlatok száma (részajáílat-tételi lehetőség esetén részenként): 4

9. a) Az érvényes ájánlatot tevők neve, címe, alkalmasságr.rk indokolása és ajállatuknak aZ értékelési
szempont az összességében iegelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszen,tpontjai szerinti
tafialmi eleme, elemei (részajánlat{ételi lehetőség esetén részenkónt)|

BíIálati szqnpont| legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Ervényes ajánlatot tevők neve, címe, ajánlatuk tartalmi eleme:

1, Fujitsu Techlo1ogy Solutions Kft., 1143 Budapest, Gizella út 51-57,, ajánaiattevő
Nettó ajánlati ár köZbcszcrzési díj nélkii1: 600.E81.-Ft., aZaZ Hatszáz.7.er-rlyolcszáznyolcvanegy fodít.

2. Albacornp SH Kft. (8000 Szókesfehérvár, Raktár u. 2,), Xcopy Kit. (1103 Budapest, Gyömlői út 86.),
valamint a Digital Kft, (6723 Szeged. Csongrádi sgt. 83,) közös ajánlattevők
Nettó ajánlati ár közbeszeúési díj nélkü]: 509,366,-Ft. azaz Ötszázkilencezer-háromszázhatvanhat forint,

3. NádoI Rendszerház Kfí. (Il52 Budapest, Telek u. 7-9,) és WSH Kft. (1117 Budapest, Budafoki u. 97.)
közös aj ánlattevők
Nettó ajánlati ár köZ-beszcrzési díj nélkül| 475.720,- Ft, aZaZ Négyszázhetvenötezer_ hétszázhirsz forint,

4. SERCo Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 314.)-ANT Kft, (1064 Budapcst, Izabeiia u, 88,)-Enteryrise
Con]munications Magyaro.szág Kft, (1138 Budapest. Váci út 117-119.)-Kvint_R Kft. (10E9 Budapest, Delej
u. 41,)-Net Rendszerház Kff, (3518 Miskolc, Erenyő út 1.)-PC Trade Kft, (5600 Békéscsaba, Illésházi u. 4.)-
S}mmetria N4agyarország Kft, (1054 Budapest, Bálhory u. 8, 1/6) közös ajánlattevők
Nettó ajánlatj ár közbeszerzési dij nélkül: zl70.755.-Ft, azaz NégyszáZhetvenezer-hétszázijtvenöt forint,

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség
esetén részentént)| -

AZ elbírálás

részszempontjai
(adott esetben

alszemponúai is)

súlyszámai
(adott esetben

az
alszemponiok
Súlyszámai is)

AZ aján]attevő neve: AZ ajállaitevő neve; A2 ajár]altcvő neve:

Étékelési
pontszám

Értékelési
pontsZám

és

szoízala

Értéke]ési
pontszált

Értékelési
pontszám

és
súlyszám

Éíékelési
pontSZám

óúékclési
pontszám

és



A súlyszámmal

értékelési
pontszámok
összegei
a.jánlatievónltént:

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges éíékeléseI
(Á táb]áZatnak az ajánlattevők nevei a]atti osáott osz]opainak ba1 oldallfua az adott ajánlatnak az adott léSzszernpont
szerinti tatalmi elemeirc adotl értékelési pontszánoi. jobb oldalára pedig az értékelési pontszámna.k a súlyszámmal
kialakított szorzetát kell beími.)

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetón aZ álékelés solán adható pontszám
alsó és felső határiinak negadása| -

d)+* Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszemek (módszereklek)
aZ isn]etctóse, amellyc1 az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartallni elemeinek
értékelóse során a ponthatárok közötti pontszámot: -

i0. AZ éNénytelen ajái atot tevők neve, cime és az ál,én),telenség incloka: _

1 1 . a) Eredtrénycs elj árás esetén a nyeítes aj ánlattevő neve, címe, aZ ellenszolgáltatás összege és aj ánlata
kiválasztrisának indokai :

A 201,1. május 14. 1] óIa hatáfidőig bekiildött ajánlatok alapján aZ ajánlatkerő me8állapította, hogy
valamennf ajánlattevő ajánlata mcgfele1 aZ a.jánlattételi dokun.ntációban előíIt í'eltételeknek, valanint a
jogszabályokban előírt követelményeknek,

Ajánlatkérő aZ élvályes ajánlatok értékelésót az ajánlattételi felhívásban előíftaknak megfelelően a
legalacsonyabb összegű ell§nszoigáltatás bírálati szempont szerint értékelte,

sERco Kli, (1037 Budapest. Bécsi út 314,)-ANT Kft. (1064 Budapest, lzabella u, 88,)-Enterprise
Communications Magyalország Kft. (1138 Budapcst, Váci út 117-1l9,)-KviníR Kft. (1089 Budapest, Delej
u, 41.)-Net Rendszerház Kft. (3518 Níiskolc, ETenyő út 1,)-PC Trade Klt. (5600 Békéscsaba, ltlésháZi u. 4,)-
S}mmetria Mag,varország Kft, (1054 Budapest. Bátholy u. 8. 1/6) köZös ajánlattevők által benyújtott
közbeszerzési díj nélküli netló ,l70.755.-Ft iirat megielölő ajiáílat taiialmazza a legalacsonyabb összegű
ellcnszolgáltatást.

b)* A nyertes ajál]atot kövctő 1cgkedvezőbb ajánlatot te\ó ncve, címe, aZ ellenszolgáltatás összegc éS

ajánlata kiválasztásának indokai:

Nádor RendszerháZ Kff. (1 152 Budapest, Telek u. 7-9,) - WSH Kl1, (1117 Budapest, Budalbki úLt 97.) közös
ajállattevők által benlrrjtott köz-beszerzési díj néLküli nettó 475.720,-Ftfuat megjelölő ajánlat taitalmazza a
2, 1egalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást.



12. * A közbeszerzésnek az(ok) a iésze(i), amely(ek)íek teljesítéséhez aZ ajánlattevő alvállalkozót kívál
igénybe vemi: -

a) A n;etc< ajánl.rttet cj ajjnlaIában: -

b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ájánlatot tevő ajániatában| -

13.* A 12. pont szerinti l€sz(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz száZalékát meghaladó méfiékben
igénybe venni kívánt alválalkozó(k), valaúint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek
teljesitésében a megjelölt alváilalkozók kózre fognak múködni: -

a) A n)erle< ajánldlle!ö ajá)Iatiban: -

b) x A n}€rtes ajánlatot követő 1egkedvezőbb ajállatot tevő ajánlatában: _

14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szeívezetek, és azon alkalmassági követelmények
megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő eZeD szeNezet erőforrásaira (is) támaszkodik: -

!) A ll)enes ajanl,]lle\ö alánlrrában: -
b) * A nyeites aján]atot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: _

15. a) A szelződéskötési tilalmi időszak [Kbt. i24, § (6) bekezclés] kezdőnapja: 2014. májrrs 17,
b) A szcrződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 12.1. § (ó) bekezdés] utolsó napja: 2014. május 26.

l6. AZ összegezés elkészítésének időponüa: 2014, május 16.

17. AZ összegezés negkiildésének időpontja: 2014. május 16.

18.* Az összegczós módosításának irrdoka: -

19.x AZ összegezés módosításának időpontja: -

20. xA módosított összegezés megkülclésének időpontja: -

a 
l . * A/ ö<,/,cgc,,é§ j]r 'tj.jna| indoko -

22. * AZ ősszegezés javításának idiipontja: _

23. * A javított összegezés rr-regküldésének időpontja: -

24.* Egyéb inlormációk: -

A *-gai megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll,
A x*-gal megjelölt pontokat csak akko. kcll kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb
ajánlat clbír,álási szempontot alkalmazta.


