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ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL  

a Kbt. 77. § (2) bekezdés, illetőleg a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklete alapján 

A FLESCH KÁROLY KULTURÁLIS KÖZPONT RÉSZÉRE (A TIOP-1.2.1.A-15/1 AZONOSÍTÓ 
SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN) INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE TÁRGYÚ ELJÁ-

RÁSBAN 

1. Az Ajánlatkérő neve és címe: 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata  
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.  
Telefon: +36-96-577-800  
Telefax (titkárság): +36-96-217-406  
Képviselője: Dr. Árvay István polgármester  

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

A közbeszerzés tárgya: A Flesch Károly Kulturális Központ részére (a TIOP-1.2.1.a-15/1 azonosító 
számú projekt keretében) informatikai eszközök beszerzése az alábbiak szerint: 

Megnevezés 
Darabszám vagy 

folyóméter 

  Microsoft Office Home and Businnes 2013 31 

Adobe Creative Cloud for Teams Complete MLP  
Multi European Languages Software Subscription for 12 Months 
Összes Adobe CC applikáció + Acrobat DC + Lightroom 6 +  
Egyéb kiegészítő online szolgáltatások + Adobe Digital Publishing Suite szolgál-
tatás igénybe vétele 12 hónapra 1 

  HP NB 250 i3-4005 notebook 
K3X71ES: HP 250 G3 15,6" HD LED-háttérvilágítású matt kijelző (1366*768) 
beépített webkamerával,  
Intel Core i3-4005U processzor (1,7GHz), 4GB DDR3 ( 1 x 4 ) memória, 500GB 
SATA 5400rpm merevlemez,  
Intel HD4400 integrált grafikus vezérlő, DVD író, WiFi b/g/n, Bluetooth 4.0, 1 x 
VGA + 1 x HDMI port, 
 4 cellás akkumulátor, Windows 8.1 64 bit, 2 év el- és visszaszállításos garan-
cia, matt szénfekete szín 
Sennheiser PC3 füles 11 

LG 42LB5610 Full HD 100Hz LED televízió  
42" (106cm) fekete-metál 2 év garancia 2014-es modell! 8 

Fali tartó LCD TV-HEZ 
Hermanntrade MLP12, dönthető 8 
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HP NB 250 i3-4005 notebook 
K3X71ES: HP 250 G3 15,6" HD LED-háttérvilágítású matt kijelző (1366*768) 
beépített webkamerával,  
Intel Core i3-4005U processzor (1,7GHz), 4GB DDR3 ( 1 x 4 ) memória, 500GB 
SATA 5400rpm merevlemez,  
Intel HD4400 integrált grafikus vezérlő, DVD író, WiFi b/g/n, Bluetooth 4.0, 1 x 
VGA + 1 x HDMI port, 
 4 cellás akkumulátor, Windows 8.1 64 bit, 2 év el- és visszaszállításos garan-
cia, matt szénfekete szín 
Sennheiser PC3 füles 18 

Lenovo IdeaPad Z50-70, 15,6" FHD (1920x1080) GL 
Intel  Core i5-4210U(1,7/2,7GHz, 3MB cache),  8GB DDR3, 1TB 5400rpm+8GB 
SSHD,  
nVidia GT820M 2GB, DVD-RW, INTEL 1X1 AC+BT4.0, 10/100/1000 Ethernet, 
720p HD WEBCAM,  
D-Sub, HDMI, 2 in 1 CR, 4cell battery, 65W AC adapter, Win8.1, Silver 2 

SMART SB480i6 interaktív tábla szett 
SMART Board SB480 típusú interaktív tábla (DViT technológia, elektronikus 
tolltartó nélküli kivitel,  
többérintős kialakítás [multitouch], 1 darab toll, 4:3-as képarány, SMART 
Notebook oktatói szoftver)  
+ UF70 projektor szett (XGA  1024x768, 4:3 képarány, LSK Classboard, 
3000ANSI, DLP by texas,   
2 év projektor garancia, 1év /1000 óra lámpagarancia, ECP) 5 

Victória 240cm x 240cm vetítővászon 1 

Numark 103 USB CD lejátszó 4 

Develop Inneo +224e színes fénymásoló 
Színes másoló 22/22 l/p/ RADF (DF624); DUPLEX egység/ 1150 lapos kapaci-
tás/ (max:3650 lap/25-400%zoom/ 1-999)/  
gépasztal(DK510); Hálózati DUPLEX nyomtató/ PCL/ 600dpi/ 2048MB/ USB/ 
250GB HDD *Hálózati szkenner (szines 600*600dpi)  
opciók:fax kártya(szerelési kitt kell)/2x500 lapos papirfiók/ nagykapacitású 
asztal(2500 lapos)/finisher  
Kellék:Ineo +224 Toner (TN321)/ +224 Modul (DR512) *Havi terhelhető-
ség:max.25k  1 

Panasonic vezetékes telefonkészülék 
KX-TSC11HGV 15 

Telefonközpont 
Panasonic KX-NS500NE ISDN Starter csomag 
2db ISDN2 (BRI) fővonal fogadására + 6db analóg fővonal fogadására +  
16db analóg mellék hívószámkijelzéssel + 2db digitális mellék hívószámkijel-
zéssel  
+ DISA + egyszerűsített hangposta + 1db KX-DT543X-B + 1db KX-DT521X-B 
Rendező 1 

Canon 5D Mark III 1 

Canon EF 24-70 f2.8 II objektív 1 

Canon 70-200/F4 USM EF-L objektív 1 

HD camkorder+PC munkalllomas + stb 1 

Tension 8” információs oszlop 10 

KLOTZ MY206 kábel fekete 6mm átmérő és kompatibilis a beszerzendő tarto-
zékokkal, folyóméter: fm 400 

NEUTRIK NC3FX+NC3FXX ANYA   100-100DB 200 
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Klotz 8 érpáros, KL-PL22Y08,  folyóméter: fm 40 

Klotz KL-PL22Y1212 érpáros, csoportkábel, Csoport kábel 12 eres 12x2x0,22 
mm átmérő, fekete, PVC szigetelés, fóliával árnyékolt,  folyóméter: fm 60 

NEUTRIK NP 3XBAG tipus, Csatlakozó 100 db jack szimmetrikus, 6,3-as,  házzal 20 

Gumi kábelek 10-10-10 db 5,10, 20 m. Mozgatható elhelyezés, törésgátlós, 
fekete gumikábel dugvillával és lengő dugaljjal.,  folyóméter: fm 30 

Elosztók 10-10-10 db 3,4,5 m Fekete gumikábel és törésgátlós gumi dugvilla és 
6-os vezeték nélküli hosszabbító. folyóméter: fm 30 

Adam hall 12/0 10 m-es, Dob Stafe 12 CH/10 m stage boksz 12/0-s 10 méter 
kábellel 1 

Neutrik NL4FX,  csatlakozók: 4 pólusú. Professzionális, nagyáram, reteszelhető 
csatlakozó dugó 40 

KLOTZ LY225 TSW, kábel GT 2x2,5gumikábel,  folyóméter: fm 200 

ELIMEX STAGE KÉSZLET ex-sb12nk 2 

A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyel-
met, hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott gyártmányú, 
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivat-
kozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a 
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és az ajánlatkérő 
valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad azzal egyenértékű 
dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén 
– az ajánlattevőnek igazolnia kell. 

A beszerzéssel összefüggő további részletes követelményeket az ajánlattételi dokumentáció, illetőleg 
az annak részeként megküldött szerződéstervezet és műszaki leírás tartalmazza. 

Fő tárgy: 30200000-1 [Számítógépek és tartozékaik], további tárgy(ak): 48624000-8 
[Operációsrendszer-szoftvercsomag személyi számítógéphez], 32324000-0 [Televíziók], 32551200-2 
[Telefonközpontok], 38651600-9 [Digitális fényképezőgépek], 32551000-0 [Telefonkábel és kapcsolódó 
berendezések], 32552100-8 [Telefonkészülékek] 

3. A választott eljárás fajtája:  

A választott eljárás: nemzeti eljárásrendben lefolytatott közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésé-
vel induló tárgyalás tartása nélküli eljárás a Kbt. Harmadik Része (122/A. § (1) bekezdés alapján). 

4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismerte-
tése: 

      - 

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzététe-
lének napja: 

       - 

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételé-
nek/megküldésének napja: 

 Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2015. szeptember 11. 

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: 

Igen.  
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7.b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja 
szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak meg-
adása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:  

- 

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

- 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 

Három. 

9.a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szem-
pont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tar-
talmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 

 
1. DIGITRON-2000. Számítástechnikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 
9200 Mosonmagyaróvár, Bartók Béla utca 7. I. em. 6. 
Az Ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár: 21.167.662,- Ft + ÁFA 
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat maradéktalanul megfelelt az előírt pénzügyi, gazdasági, vala-
mint műszaki, szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek. 
 
2. RÉCIA Dynamics Informatikai Kft. 
9200 Mosonmagyaróvár, Régi vámház tér 14. fszt. 13. 
Az Ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár: 22.736.000,- Ft + ÁFA  
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat maradéktalanul megfelelt az előírt pénzügyi, gazdasági, vala-
mint műszaki, szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek. 
 
3. ÓVÁRNET Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 
9200 Mosonmagyaróvár, Kormos ltp. 11. fsz 3. 
Az Ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár: 22.390.030,- Ft + ÁFA  
Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat maradéktalanul megfelelt az előírt pénzügyi, gazdasági, vala-
mint műszaki, szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek. 

 

9.b) Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség 
esetén részenként) 

     Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

  Az elbírálás A részszempontok             

  részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok súlyszá-
mai 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 
értékelési pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

             

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

9.c) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és 
felső határának megadása: 

 - 
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9.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: 

  
- 

11.a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Nyertes Ajánlattevő neve: DIGITRON-2000. Számítástechnikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 
Nyertes Ajánlattevő címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Bartók Béla utca 7. I. em. 6. 
Az Ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár: 21.167.662,- Ft + ÁFA 
Az ajánlat kiválasztásának indoka: a nyertes ajánlattevő ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást, amely az ajánlattételi felhívás szerint a bírálati szempont volt. 

11.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 igény-
be 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 telje-
sítésében 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. október 8. 

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

2015. október 17. 
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16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 

2015. október 7. 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 

2015. október 7. 
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 szerződéskötés tervezett időpontja: 2015. október 19.; 11.00 óra.  
 

Jelen összegezés hat számozott oldalt tartalmaz. 
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