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I. szakasz: Ajánlatkérő

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.univerzalbeszerzo.hu/Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:+36 308936647Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://dmrvzrt.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 00000000Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő TársaságAjánlatkérő 
neve:

Informatikai eszközök bérlete adatmigrációvalKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001728822021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű 
Zártkörűen Működő Társaság

10863877244

Kodály Zoltán Út 3.

Vác HU120 2600

Makkai Bianka

kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.
hu

+36 308936647

Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű 
Társaság

25719499243

Hamzsabégi Út 37

Budapest HU11 1114

Makkai Bianka

makkai.bianka@univerzalbeszerzo.
hu
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IV. szakasz: Eljárás

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

253A 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

II.szakasz: Tárgy

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya az alábbi eszközök bérbeadása és telepítése, valamint a korábbi eszközökön lévő valamennyi adat 
migrálása a bérelt eszközökre nyertes ajánlattevő részéről jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban szereplő 
kapcsolódó feladatok ellátásával együtt és szerint:  
-        70 db egyforma asztali PC 
-        70 db egyforma monitor 
-        40 db egyforma laptop 
-        110 db migráció és roll-out (kliens telepítés és kihelyezés) 
Valamennyi bérelt eszközre vonatkozóan, a bérlet teljes időtartama alatt, Nyertes Ajánlattevő az eszközök meghibásodása esetén 
biztosítja a helyszíni hibajavítást.  
Az eszközök meg kell feleljenek valamennyi a műszaki leírásban meghatározott követelménynek. Nyertes Ajánlattevő köteles 
egyenértékű csereeszközt biztosítani, amennyiben a hibabejelentéstől számított 8 munkaórán belül nem tudja elhárítani az eszköz 
hibáját.  
 
A részletes feltételeket és ajánlatkérői előírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Informatikai eszközök bérlete adatmigrációval

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Harmadik Rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

Szöveges értékelés:

1000.00Logosz IT Services Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

770.72Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

856.00Flash'4 Számítástechnikai Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdése szerinti előzetes bírálat alapján – a hiánypótlással együttesen 
– megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak.

24259686241Logosz IT Services Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1132 Budapest, Visegrádi utca 
58/A 4. em. 1.

Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdése szerinti előzetes bírálat alapján – a hiánypótlással együttesen 
– megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak.

13978774241Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 
70-74.

Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdése szerinti előzetes bírálat alapján – a hiánypótlással együttesen 
– megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak.

11111788207Flash'4 Számítástechnikai Kft., Magyarország 8000 Székesfehérvár, Kertalja Utca 12

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:

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:

Igen
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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:

Értékelési szempontok szerinti megajánlásai: 
1. Nettó ajánlati ár mindösszesen (nettó HUF): 49.608.400 Ft Ft 
2. Ajánlatkérő által előírt 180 naptári nap szállítási időhöz képest vállalt korábbi teljesítés naptári napokban (0-100 naptári nap 
között): 60 nap 
 
Az értékelés alapján ajánlattevő 856,00 pontot kapott.  
 
Indokolás: 
Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdése szerinti bírálat alapján – a hiánypótlásával együttesen – 
megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá 
az alkalmassági követelmények alátámasztására szolgáló igazolások, valamint a kizáró okok tekintetében Ajánlatkérő által a 
megfelelő adatbázisokban elvégzett ellenőrzés alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és nem esik kizáró okok hatálya alá. 
Ajánlattevő ajánlati ára az Ajánlatkérő által rendelkezésre álló fedezetre (nettó 49.608.400,- Ft) tekintettel is megfelelő. 

11111788207Flash'4 Számítástechnikai Kft., Magyarország 8000 Székesfehérvár, Kertalja Utca 12

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:

Értékelési szempontok szerinti megajánlásai: 
1. Nettó ajánlati ár mindösszesen (nettó HUF): 41.671.200 Ft 
2. Ajánlatkérő által előírt 180 naptári nap szállítási időhöz képest vállalt korábbi teljesítés naptári napokban (0-100 naptári nap 
között): 60 nap 
 
Az értékelés alapján ajánlattevő 1000 pontot kapott.  
 
Indokolás: 
Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdése szerinti bírálat alapján – a hiánypótlásával együttesen – 
megfelelt a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá 
az alkalmassági követelmények alátámasztására szolgáló igazolások, valamint a kizáró okok tekintetében Ajánlatkérő által a 
megfelelő adatbázisokban elvégzett ellenőrzés alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és nem esik kizáró okok hatálya alá. 
Ajánlattevő ajánlati ára az Ajánlatkérő által rendelkezésre álló fedezetre (nettó 49.608.400,- Ft) tekintettel is megfelelő. 

24259686241Logosz IT Services Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1132 Budapest, Visegrádi utca 58/A 4. 
em. 1.

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)

Ajánlati ár: a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 
útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet szerinti A.1. aa) pont szerinti fordított arányosítás.  
Ajánlatkérő által előírt 180 naptári nap szállítási időhöz képest vállalt korábbi teljesítés naptári napokban (0-100 naptári nap között) 
értékelési szempont: két szélső érték.  

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:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

Ajánlatkérő az alábbiak szerint módosította a fedezetet:  
nettó 48.906.000 Ft helyett 
nettó 49.608.400 Ft-ra emelte az anyagi fedezet összegét.  

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:

2022.03.31Lejárata:2022.03.21Kezdete:

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:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2022.03.21

2022.03.21
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)
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