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9.  melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez  

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság; (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén 19-21.) 

 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:  
Tárgy:  

"Vezetői hordozható személyi számítógépek" 

 

Mennyiség: 

Termék / szolgáltatás megnevezése Darabszám 

Lenovo ThinkPad YOGA 15-Core i3 hordozható számítógép konfiguráció - MS-W8.1 

3 

Processzor egység upgrade IntCorei7-5500U,nvPro (Csak gyárilag beépítve rendelhető ) 

Upgrade 8GB PC3-12800 DDR3-1600 Low-Halogen SODIMM memória egység 

Tároló egység upgrade 256GB SSD SATA3 (Csak gyárilag beépítve rendelhető ) 

Vezeték nélküli hálózat Intel 7265 (2x2 AC) and Bluetooth 4.0 (Csak gyárilag beépítve rendelhető ) 

Vezeték nélküli hálózat upgrade Integrated Mobile Broadband 4G LTE  (Csak gyárilag beépítve rendelhető ) 

Háttérvilágítású billentyűzet upgrade (Csak gyárilag beépítve rendelhető ) 

Lenovo garancia kiterjesztés  3 év szervíz garanciára    

720p HD kamera (Csak gyárilag beépítve rendelhető ) 

  
    

Termék / szolgáltatás megnevezése Darabszám 

Lenovo ThinkPad X1 Carbon R3 - Core i5 általános Notebook konfiguráció -MS-W8P 

6 

Processzor egység upgrade IntCorei7-5600U,vPro (Csak gyárilag beépítve rendelhető ) 

Upgrade 14.0" FHD (1920x1080 ) kijelző (Csak gyárilag beépítve rendelhető ) 

Upgrade 8GB PC3-12800 DDR3-1600 Low-Halogen SODIMM memória egység 

Tároló egység upgrade 256GB SSD SATA3 (Csak gyárilag beépítve rendelhető ) 

Vezeték nélküli hálózat upgrade Intel 7265 (2x2 AC) and Bluetooth 4.0 (Csak gyárilag beépítve rendelhető ) 

Vezeték nélküli hálózat upgrade Integrated Mobile Broadband 4G LTE  (Csak gyárilag beépítve rendelhető ) 

Háttérvilágítású billentyűzet upgrade (Csak gyárilag beépítve rendelhető ) 

Lenovo garancia kiterjesztés  3 év szervíz garanciára    

720p HD kamera (Csak gyárilag beépítve rendelhető ) 

  
    

Termék / szolgáltatás megnevezése Darabszám 

Lenovo ThinkPad T440p-Core i5 általános notebook konfiguráció - MS-W8.1P 

25 

Upgrade Intel processzor egységCore i5-4300M Processor (Csak gyárilag beépítve rendelhető ) 

Upgrade 14.0" FHD (1920x1080 ) kijelző (Csak gyárilag beépítve rendelhető ) 

Upgrade 8GB PC3-12800 DDR3-1600 Low-Halogen SODIMM memória egység 

Tároló egység upgrade 256GB SSD SATA3 (Csak gyárilag beépítve rendelhető ) 

Vezeték nélküli hálózat Intel_7260AC_Bt Vezeték nélküli hálózat, (Csak gyárilag beépítve rendelhető ) 

Háttérvilágítású billentyűzet upgrade (Csak gyárilag beépítve rendelhető ) 
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Lenovo garancia kiterjesztés  3 év szervíz garanciára    

720p HD kamera (Csak gyárilag beépítve rendelhető ) 

 

 

Termék / szolgáltatás megnevezése Darabszám 

Lenovo ThinkPad T540p-Core i5 általános notebook konfiguráció -MS-W8P 

40 

Upgrade Intel processzor egységCore i5-4300M Processor (Csak gyárilag beépítve rendelhető ) 

Upgrade 15.6" FHD 1920x1080 kijelző  (Csak gyárilag beépítve rendelhető ) 

Upgrade 8GB PC3-12800 DDR3-1600 Low-Halogen SODIMM memória egység 

Tároló egység upgrade 256GB SSD SATA3 (Csak gyárilag beépítve rendelhető ) 

Vezeték nélküli hálózat Intel_7260AC_Bt Vezeték nélküli hálózat, (Csak gyárilag beépítve rendelhető ) 

Háttérvilágítású billentyűzet upgrade (Csak gyárilag beépítve rendelhető ) 

Lenovo garancia kiterjesztés  3 év szervíz garanciára    

720p HD kamera (Csak gyárilag beépítve rendelhető ) 

  

  

  
    

Termék / szolgáltatás megnevezése Darabszám 

Lenovo dokkoló egység ThinkPad OneLink Dock 9 

Lenovo dokkoló egység ThinkPad Ultra Dock - 90W EU 65 

Lenovo Ultraslim plus Wireless teljes billentyűzet & egér Hungarian 80 

 

 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 

Fő tárgy: 

30000000-9 Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a 

szoftvercsomagok kivételével 

 

3. A választott eljárás fajtája: 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 110. § (4) bekezdésének b) 

pontja szerinti közbeszerzési eljárás, verseny újranyitásával 

 

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. december 4. 

 

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 

 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § 

(1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett 
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anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került 

elvonásra, átcsoportosításra: --- 

 

c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: ---  

 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):  

10 db 

 

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): 

 

 

Közös Ajánlattevő neve, székhelye: 
Összesített Nettó 

Ajánlati ár 
 

Cég neve:   99999 Informatika Kft.  

Székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5. 

 

i-Cell Mobilsoft Zrt.  

PANNONCOM-KÁBEL Kft.  

Qualysoft Informatikai Zrt. 

Securicum Informatika Kft. 

Valkyr Kft. 

nettó 66.983.302,- 

HUF 

Alkalmasságának indokolása: 

Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a Kbt. előírásainak, az 

ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek, és alkalmas a 

szerződés teljesítésére. 

 

Közös Ajánlattevő neve, székhelye: 
Összesített Nettó 

Ajánlati ár 
 

Cég neve: ALOHA Informatika Kft. 

Székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1. 7. em. 

 

ALPHANET Zrt. 

Poli Computer PC Kft. 

Entegro Kft. 

Inventa Kft. 

Magyar Információ-Technológiai Kft. 

SCI-Hálózat Zrt. 

 

nettó 27.181.475,- 

HUF 

Alkalmasságának indokolása: 

Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a Kbt. előírásainak, az 

ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek, és alkalmas a 

szerződés teljesítésére. 

 

Közös Ajánlattevő neve, székhelye: 
Összesített Nettó 

Ajánlati ár 
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Cég neve:  BULL Magyarország Kft. 

Székhely: 1037 Budapest Szépvölgyi út 43. 

 

Areus Zrt. 

nettó 74.064.965,- 

HUF 

Alkalmasságának indokolása: 

Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a Kbt. előírásainak, az 

ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek, és alkalmas a 

szerződés teljesítésére. 

 

Közös Ajánlattevő neve, székhelye: 
Összesített Nettó 

Ajánlati ár 
 

Cég neve:  HUMANsoft Kft. 

Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. 

 

Axis Rendszerház Kft. 

Kapsch BusinessCom Kft. 

nettó 67.012.900,- 

HUF 

Alkalmasságának indokolása: 

Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a Kbt. előírásainak, az 

ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek, és alkalmas a 

szerződés teljesítésére. 

 

Közös Ajánlattevő neve, székhelye: 
Összesített Nettó 

Ajánlati ár 
 

Cég neve:  PROFESSZIONÁL Zrt. 

Székhely: 1117 Budapest, Sopron út 19. 

 

TRACO Zrt. 

USER RENDSZERHÁZ Kft. 

SzámHEAD Kft. 

nettó 26.747.753,- 

HUF 

Alkalmasságának indokolása: 

Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a Kbt. előírásainak, az 

ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek, és alkalmas a 

szerződés teljesítésére. 

 

Közös Ajánlattevő neve, székhelye: 
Összesített Nettó 

Ajánlati ár 

Cég neve:  RacioNet Zrt. 

Székhely: 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/A 

 

STORM HOLDING Zrt. 

Kárpát-medencei Informatikai Klaszter Kft. 

nettó 27.205.397,- 

HUF 

Alkalmasságának indokolása: 

Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a Kbt. előírásainak, az 

ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek, és alkalmas a 

szerződés teljesítésére. 

 

Közös Ajánlattevő neve, székhelye: 
Összesített Nettó 

Ajánlati ár 
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Cég neve:  SERCO Kft. 

Székhely: 1037 Budapest Bécsi út 314. 

 

ANT Kft. 

Infopolis Kft. 

MOHAnet Zrt. 

PC TRADE Kft. 

SKC-Solution Kft. 

nettó 25.580.930,- 

HUF 

Alkalmasságának indokolása: 

Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a Kbt. előírásainak, az 

ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek, és alkalmas a 

szerződés teljesítésére. 

 

Közös Ajánlattevő neve, székhelye: 
Összesített Nettó 

Ajánlati ár 
 

Cég neve  Sysman Informatikai Zrt. 

Székhely 1037 Budapest, Montevideo u. 10. 

 

Italent Services Kft. 

nettó 28.446.300,- 

HUF 

Alkalmasságának indokolása: 

Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a Kbt. előírásainak, az 

ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek, és alkalmas a 

szerződés teljesítésére. 

 

Közös Ajánlattevő neve, székhelye: 
Összesített Nettó 

Ajánlati ár 
 

Cég neve:  TIGRA Kft. 

Székhely: 1145 Budapest, Törökőr u. 2. 

 

BIT SERVICE Kft. 

KVENTA Kft. 

nettó 36.572.727,- 

HUF 

 

Alkalmasságának indokolása: 

Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a Kbt. előírásainak, az 

ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételeknek, és alkalmas a 

szerződés teljesítésére. 

 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva 

(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): --- 

 

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: --- 

 



6 

 

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

 

Ajánlattevő neve, székhelye: 
 

Cég neve:  Delta Systems Kft. 

Székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53. 

 

 

Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 9. pontjában előírta, hogy az 

ajánlattételi határidő, az ajánlat felbontásának ideje: 2015. év december hó 10. nap 10 óra 00 

perc. A fenti előírással ellentétben Ajánlattevő ajánlata 2015. december 15. napján, postai 

úton érkezett Ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő 2015. december 15. napon közbenső döntéssel 

megállapította, hogy a Delta Systems Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.) Ajánlattevő 

ajánlata elkésett, ezért az ajánlat a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja értelmében érvénytelen. 

 

11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 

Közös Ajánlattevő neve, székhelye: 
Összesített Nettó 

Ajánlati ár 
 

Cég neve:  SERCO Kft. 

Székhely: 1037 Budapest Bécsi út 314. 

 

ANT Kft. 

Infopolis Kft. 

MOHAnet Zrt. 

PC TRADE Kft. 

SKC-Solution Kft. 

nettó 25.580.930,- 

HUF 

 

Ajánlat kiválasztásának indoka: 

Közös ajánlattevő tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes 

ajánlatot. 

 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:  

 

 

Közös Ajánlattevő neve, székhelye: 
Összesített Nettó 

Ajánlati ár 
 

Cég neve:  PROFESSZIONÁL Zrt. 

Székhely: 1117 Budapest, Sopron út 19. 

 

TRACO Zrt. 

USER RENDSZERHÁZ Kft. 

SzámHEAD Kft. 

nettó 26.747.753,- 

HUF 

 

Ajánlat kiválasztásának indoka: 

Közös ajánlattevő tette a nyertes ajánlatot követően legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 

tartalmazó érvényes ajánlatot. 
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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: 

 2015.12.18. 

      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 

 2015.12.27. 

 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja:   2015.12.17. 

17. Az összegezés megküldésének időpontja:   2015.12.17. 

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:- 

 

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. 


