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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:
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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Eötvös Loránd TudományegyetemAjánlatkérő 
neve:

ELTE SEK szerverterem kialakításaKözbeszerzés 
tárgya:
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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:

2019.09.24

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

A 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

ELTE Savária Egyetemi Kampuszon szerverterem kialakítása Vállalkozási szerződés keretében. A szerverterem felújítással érintett 
nettó alapterület: 55 m2. Felújítással/kialakítással érintett terület és munkatételek: ELTE SEK Szerverterem Térlehatárolások, 
deponiák kialakítása, bontási munkák, vakolás, glettelés, festés, villamos és gépészeti szerelések, berendezések elhelyezése, ellenőrzés
, próbaüzem, egyéb műszaki leírásban felsorolt szerverterem kialakítással kapcsolatos munkálatok. A nyertes ajánlattevő(k) szerződés 
keretében ellátandó feladatait, továbbá elvárt műszaki előírásokat részletesen a műszaki leírások és a műszaki leírás részét képező 
árazatlan költségvetései kiírás tartalmazzák. A beruházáshoz tartozó építési munkák nem építési engedély-köteles tevékenységek. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, 
tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének 
meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja. Az 
egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata. (321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 46. § (3)).

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

ELTE SEK szerverterem kialakítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

http://www.csendesconsulting.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

http://www.csendesconsulting.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

HARMADIK RÉSZ XVII. FEJEZET

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás
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Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelennek találta az alábbi ajánlatot: Ajánlatkérő 2019.10.22. napján az 
alábbi hiánypótlási felhívást és felvilágosítás-kérést küldte meg az ajánlattevő részére: Ajánlattevő az ajánlatában 4 fő szakember
szakmai önéletrajzát és egyben rendelkezésre állási nyilatkozatát nyújtotta be az ajánlatában. Tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő 
1 fő szakembert vizsgál alkalmasság és értékelés körében is ezért felvilágosítás-adás keretében kérjük ajánlattevő arra 
vonatkozó nyilatkozatát, hogy mely szakembert kéri figyelembe venni az ajánlatának bírálata során. Egyúttal kérjük, hogy 
hiánypótlás keretében szíveskedjenek benyújtani a figyelembe venni kért szakember végzettséget igazoló okirat másolatát is. 
Ajánlattevő a fenti felvilágosítás megadása helyett lecserélte hiánypótlás keretében az ajánlatában bemutatott 4 szakembert egy 
új szakemberre az alábbiak szerint: A Kbt. 71. § (9) bek. alapján a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az 
ajánlatkérő által bemutatni kért szakemberek személye hiánypótlás keretében csak a (4) bekezdésben foglalt, vagy az 
alkalmassági követelménynek való megfelelőség miatt szükséges esetben és csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az 
értékeléskor figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében a korábbival legalább egyenértékű szakember kerül 
bemutatásra. Ajánlattevő a hiánypótlásában benyújtott egy szakemberről szóló nyilatkozatot, melyben foglaltak szerint a 
hiánypótlásban bemutatott új, V.N. nevű szakembert kéri figyelembe venni. Ezzel kapcsolatban felhívjuk ajánlattevő figyelmét 
arra, hogy ajánlattevő szakembert az alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében cserélhet. A jelenlegi szabályozás 
nem teszi lehetővé azt, hogy ha a felolvasólapon szereplő adatot a szakember önéletrajza nem támasztja alá, akkor az ajánlattevő
a szakembert cserélje, és más szakemberrel támassza alá a felolvasólapon megadott adatot. Tekintettel arra, hogy ajánlattevő az
Ajánlatkérő felhívása ellenére felvilágosítás keretében nem nyilatkozott arról, hogy mely ajánlatban bemutatott szakembert 
kívánja értékelés körében figyelembe venni, ezért ajánlattevő nem támasztotta alá felvilágosítás-adás keretében a felolvasólapon 
megadott szakember többlettapasztalat hónapszámát, továbbá az ajánlatában így nincs megnevezett szakembere sem. A 
Közbeszerzési Döntőbizottság a D.339/15/2017. számú határozatában is foglaltak szerint az ajánlatban meg nem nevezett 
szakember nem tekinthető megajánlásnak, ebben az esetben pedig nincs ajánlat, ajánlattevő ajánlata érvénytelennek minősül. 
Erre tekintettel ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján, mivel ajánlata egyéb módon nem felel 

23756472213Intelligent Power Solutions Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 2164 
Váchartyán, Árpád Út 29.

A beérkezett ajánlatok vizsgálatakor Bírálóbizottság megállapította, hogy B3 Magyarország Mérnöki Szolgáltató Kft. ajánlattevő 
nem nyújtotta be az ajánlata részeként az árazott költségvetést sem pdf., sem pedig excel formátumban, így a B3 Magyarország 
Mérnöki Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján, mivel egyéb módon nem felel 
meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
A teljes árazott költségvetés hiányára hiánypótlási felhívás nem küldhető ki a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontjában foglalt tilalomra 
tekintettel, mivel a teljes költségvetés hiánya nem tekinthető nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiánynak. A nyertes
ajánlattevő az árazott költségvetés szerint köteles a szerződést teljesíteni, így a költségvetés saját szerződéses kötelezettsége 
végrehajtása módjára vonatkozó dokumentumnak minősül. A fentieket alátámasztják a Közbeszerzési Döntőbizottság D.318/9/
2019 számú határozatában foglaltak is.

14250260204B3 Magyarország Mérnöki Szolgáltató Kft., 5940 Tótkomlós, Széchenyi 19.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

IgenV.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

NemA szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Nem

A tárgyi eljárás eredménytelen, tekintettel arra, hogy a H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő
ajánlati árára nem áll rendelkezésére elegendő fedezet a projektben. (nettó 48 411 520,- Ft), az Intelligent Power Solutions 
Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és B3 Magyarország Mérnöki Szolgáltató Kft. ajánlattevők ajánlata 
érvénytelen.
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Megfelelő ajánlatot tett: H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1223 Budapest Művelődés 
Utca 4. Adószáma: 11185448-2-43 Ajánlattevők neve, székhelye és megajánlásai: 1.) Ajánlattevő neve: B3 Magyarország Mérnöki 
Szolgáltató Kft. Székhelye: 5940 Tótkomlós Széchenyi 19. A kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min.: 0, 
max.: 24 hónap):12 Szakember szakmai többlet tapasztalata (hónap): M/2) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont 
szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata (min.: 0, max.: 36 hónap): 36 Összesített nettó ajánlati átalányár (
Ft): 40 310 000 2.) Ajánlattevő neve: H1 Systems Mérnöki Szolgáltatások Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1223 Budapest 
Művelődés Utca 4. A kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min.: 0, max.: 24 hónap): 12 Szakember szakmai
többlet tapasztalata (hónap): M/2) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli 
szakmai tapasztalata (min.: 0, max.: 36 hónap): 281 Összesített nettó ajánlati átalányár (Ft): 48 411 520 3.) Ajánlattevő neve: 
Intelligent Power Solutions Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 2164 Váchartyán Árpád Út 29. A 
kivitelezési munkákra vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min.: 0, max.: 24 hónap): 24 Szakember szakmai többlet tapasztalata 
(hónap): M/2) alkalmassági feltételként előírt, a teljesítésbe bevont szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai tapasztalata
(min.: 0, max.: 36 hónap): 36 Összesített nettó ajánlati átalányár (Ft): 37 560 929

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:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek. Ajánlattevő az ajánlatában nem nevezte meg az értékelés körében bevonni kívánt szakembert, a 
szakember bemutatása hiánypótlás keretében pedig a Kbt. 71. § (8) bek. a)-b) pontjaiba ütközik.
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