Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.)
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgya: "1 Gbps hálózati gyűrű kiépítéséhez szükséges hardver elemek beszerzése"
Mennyisége:
Termék azonosító
WS-C3850-24T-E
PWR-C1-350WAC/2
C3850-NM-2-10G

Termék név
Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services
350W AC Config 1 Secondary Power Supply
Cisco Catalyst 3850 2 x 10GE Network
Module

Mennyiség
13 db
13 db
4 db

3. A választott eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
110. § (4) bekezdésének b) pontja alapján verseny újranyitásával indított közbeszerzési eljárás
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismertetése: --5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és
közzétételének napja: --6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja: 2015. november 23.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: nem
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d)
pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és
annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:
Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján az alábbi
indokokra tekintettel eredménytelen:
Ajánlatkérő az ajánlati kötöttség beálltát – 2015. november 30. 10:00 óra – követően szerzett
tudomást arról, hogy a „Szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése,
cseréje, valamint „Hálózati aktív és passzív eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások
teljesítése-2013, 2. rész: általános kategória” tárgyú, KM0201-10NETÁ13 azonosítószámú
keretmegállapodás – mely alapján ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárást megindította – hatályát
vesztette, így ajánlatkérő a szerződés megkötésére és teljesítésére képtelenné vált.
c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: igen
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 2 (kettő) darab
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai –
szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Ajánlatkérőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a benyújtott ajánlatok bírálatát
nem kell elvégeznie, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő az ajánlattételi határidő (2015. november 30.
10:00 óra) lejártát követően az általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott
lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére és a teljesítésére képtelenné vált.
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi
lehetőség esetén részenként): --(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak 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.)
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám
alsó és felső határának megadása: --d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: --10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: Ajánlatkérőnek a Kbt. 66.
§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a benyújtott ajánlatok bírálatát nem kell elvégeznie,
figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő az ajánlattételi határidő (2015. november 30. 10:00 óra) lejártát
követően az általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges
körülmény miatt a szerződés megkötésére és a teljesítésére képtelenné vált.
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: --b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege
és ajánlata kiválasztásának indokai: --12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények
megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is)
támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: --b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: --16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. december 2.

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. december 2.
18.* Az összegezés módosításának indoka:
19.* Az összegezés módosításának időpontja:
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:
21. * Az összegezés javításának indoka:
22. * Az összegezés javításának időpontja:
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:
24.* Egyéb információk:
Ajánlattevők neve, székhelye, ajánlata:
I.
Nádor Rendszerház Kft. (1152 Budapest, Telek u. 7-9.), WSH Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.),
valamint Flaxcom Holding Zrt. (1149 Budapest, Mogyoródi út 53.) közös ajánlattevők
Összesített nettó ajánlati ár:

19.204.940,- Ft

II.
ALPHANET Informatikai Zrt. (1031 Budapest, Monostori út 34.), APIS LOGISTIC Szolgáltató Kft. (1044
Budapest, Óradna u. 5.), LAN Számítástechnikai Szolgáltató Kft. (1155 Budapest, Kolozsvár utca 7.),
MONTANA Tudásmenedzsment Rendszerintegrátor és Szoftverfejlesztő Kft. (1118 Budapest, Rétköz
u. 5.), valamint M&M Computer Számítás és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft. (7623 Pécs, Mártírok u.
42.) közös ajánlattevők
Összesített nettó ajánlati ár:

30.695.275,- Ft

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében
legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.

