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 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: Békés Megyei Kormányhivatal 

Postai cím: Derkovits sor 2. 

Város: Békéscsaba Postai irányítószám: 5600 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Adásvételi keretszerződés keretében működéshez szükséges számítástechnikai 

eszközök, elemek beszerzése a Békés Megyei Kormányhivatal részére” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:   

Ajánlatkérő működéséhez szükséges különböző számítástechnikai eszközök szállítása, elemek szállítása  

1. rész:  

Alaplap, processzor, memória, merevlemez, videókártya, optikai meghajtó, számítógép ház, tápegység, NAS, 

monitorok, billentyűzet, egér, switch, telefonkagyló zsinór, szünetmentes tápegység, power bank, pen drive, USB 

kábel,, USB hosszabbító kábel, monitor tisztító spray, SD kártya, diktafon, CDR lemez, DVD lemez, újraírható CD 

lemez, újraírható DVD lemez, plotter, szkenner lapadagolóval, A4-es lamináló,  projektor, vetítővászon, laptop, tábla 

PC, rak szekrény,  IP telefon, USB elosztó, UTP kábel, RJ45 dugó, RJ45 törésgátló, mikrofonos fejhallgató, 

számítógép hangszóró, prezentációs eszköz, WEB kamera, asztali szkenner, WIFI router, színes multifunkciós 

lézernyomtató.  

2. rész: 

Gombelem, ceruza elem, számítógép elem, tölthető elem + akkumulátor töltő, elemtöltő 

  Az ajánlati árnak a beszerzési és a szállítási költségeket is tartalmaznia kell. 

További információ a dokumentációban található. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. harmadik rész 113. § (1) bekezdés  

szerint 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: nyílt eljárás 

IV.1.3) 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  

2017/06/15  (éééé/hh/nn) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 
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V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [ ] Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: 

Az eljárás eredményes volt  igen X  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

X  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

Ajánlatkérő az ajánlatkérési dokumentumokban tájékoztatta az Ajánlattevőket, hogy a központosított közbeszerzési 

rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: R) 1. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozik. Amennyiben a jelen eljárás tárgyával azonos 

termékek beszerzése vonatkozásában a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által lefolytatott központosított 

közbeszerzési eljárás eredményeként szerződés kerül megkötésre, abban az esetben Ajánlatkérő köteles a termékeket 

onnan beszerezni.  

Fentiekre tekintettel, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatályát veszti, amint a 

KEF által megkötésre kerülő szerződés hatályba lép. 

 

A KEF 2017. július 10-én „Homogén kliens oldali informatikai eszközök” és „Általános kliens oldali informatikai 

eszközök” tárgyban keretmegállapodásokat kötött, így Ajánlatkérő az R előírásait figyelembe véve a jelen eljárásban 

nem köt szerződést.  

 

Fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat nem értékelte, az érvényességet nem vizsgálta. 

Az Ajánlatkérő az „Adásvételi keretszerződés keretében működéshez szükséges számítástechnikai eszközök 

szállítása, elemek szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja, tekintettel a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (2) bekezdés a) pontjára, amely szerint 

„Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné 

vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6)] bekezdés”.    

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen X 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.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [ ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

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 ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés A részszempontok             

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok súlyszámai 

is) 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám és  

súlyszám  

szorzata 

A súlyszámmal 
szorzott 
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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, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  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: 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 és az érvénytelenség indoka: 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:  2017/08/04  (éééé/hh/nn) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:  2017/08/22 (éééé/hh/nn) 

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 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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