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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Tapolca Város Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére a 
szükséges új informatikai eszközök, valamint szoftverek szállítása és beüzemelése, illetve a folyamatos 
működéshez szükséges számítástechnikai kellékek biztosítása, továbbá az informatikai rendszer 
karbantartása, a biztonságos, folyamatos üzemeltetés biztosítása. 

 
Az üzemeltetés kapcsán szerződés hatálya alá tartozó eszközök: 
Netware server 1 db 
Windows2003 server 2 db 
Mail-server, tűzfal (Linux) 1 db 
Mentés (Linux) 1 db 
Linux samba 1 db 
Hálózatba kapcsolt konfiguráció 72 db 
Tintasugaras nyomtató 7 db 
Lézernyomtató 52 db 
Mátrixnyomtató 4 db 
 
Új informatikai eszközök beszerzése: 
 Asztali számítógép (min: Intel chipset alaplap, legalább 2,4 GHz processzor, , 2 GB RAM, 160 GB HDD, DVD 
olvasó) + 19” LCD monitor + Windows 7 Prof. HUN operációs rendszer. 
Notebook – (min: Intel Dual Core 2,1GHz processzor; 1 GB memória; 160GB HDD, DVD író, WLAN) 
Számítógépes egér PS2/USB 
Hálózati kártya  
DVD-ROM, DVD író 
Merevlemez (IDE, SATA)  
Billentyűzet (magyar) PS2/USB 
19’ LCD monitor 
Lapscanner (OCR lehetőséggel) 
Mátrixnyomtató A/3  
Tintasugaras nyomtató (boríték nyomtatására) 
Személyi lézernyomtató 
Hálózatos munkacsoportos lézernyomtató 
4, 8, 16 GB pen drive 
320GB USB külső HDD 
MS-Office 2007 SBE HUN dobozos 
Számítástechnikai kellékek: 
Tonerek, nyomtatófestékek az alábbi nyomtatókhoz (eredeti és töltött, vagy utángyártott): 
Canon BJC 1000; Canon BJC 2100; Canon iP2600; Canon iP4300; Canon i560; Epson FX1050; FX2190; Stylus 
Photo PX650; HP 1000; HP 1010; HP 1100; HP 2430; HP 6L; HP 3005; HP 2015; HP 8000; HP 8550; HP 9000; 
HP DeskJet 3820; HP DeskJet 3845; Kyocera 1000; Kyocera 1700; Kyocera FS 3820; Lexmark E120; Lexmark 
E250; Lexmark E232; Lexmark E240; Lexmark C500; Sharp AR-160; Sharp AR-M165; Sharp AR-M450; Panasonic 
KX-FL613 Fax; 
Egyéb kellékek: 
Mágneslemez 1,44MB; CD lemez 700MB (hologrammal, Cake 50 db); DVD lemez 4,7GB (hologrammal, Cake 50 
db); CD lemez 700MB /nyomtatható (hologrammal, Cake 50 db); DVD lemez 4,7GB /nyomtatható (hologrammal, 
Cake 50 db); CD-RW lemez 700MB (hologrammal); DVD±RW lemez 4,7GB (hologrammal); DVD lemez DL 
8,5GB (hologrammal) 
 
3. A választott eljárás fajtája: VI. fejezet általános egyszerű közbeszerzési eljárás 

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen 
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 92. §-ának c) pontja szerinti 
eredménytelenségi esetben a Kbt. 96. §-ának (1) bekezdése szerinti indokolás: - 
c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: - 
 
5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 3 
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6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont - az összességében 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, illetőleg 
elemei (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 
 
1. számú ajánlat: 
 

Ajánlattevő neve1:  Balaton Elektronika Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 8300 Tapolca, Batsányi u. 1. 

1. Ajánlati ár (nettó forint) 5.663.720,- Ft 

2. Hiba bejelentésétől számított kivonulási 
időtartam üzemeltetésre vonatkozóan (óra) 

0.5 óra 

3. Megrendeléstől számított leszállítási 
időtartam 

0.25 óra 

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

Az elbírálás 

részszempontjai 

A rész-

szempontok 

súlyszámai 

Az ajánlattevő neve: 

Balaton Elektronika Kft. 

ajánlata Pontszám/ 

súlyozott pontszám 

1. Ajánlati ár (nettó forint) 50 5.663.720,- Ft 10/500 

2. Hiba bejelentésétől 
számított kivonulási 
időtartam üzemeltetésre 
vonatkozóan (óra) 

25 0.5 óra 10/250 

3. Megrendeléstől számított 
leszállítási időtartam 

20 0.5 óra 10/200 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összege: 

 

 

950 

 
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: 1-10 pont. 
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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:  
Az értékelés 1-es részszempont vonatkozásában a Közbeszerzések Tanácsának 2/2004. számú módosított 
ajánlásának (K.É. 2010. évi 37. száma 2010. március 31.) III.A.1.b) pontja szerinti arányosítás módszerével 
történik., 2, 3-as résszempont vonatkozásában a III.A.1.a) pontja szerinti arányosítás szerint. 
 
7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:  
- EU-TECH Informatika Kft. (8300 Tapolca, Berzsenyi D. u. 21/D) 
  Ajánlatkérő ajánlattevőt 2010. július 8-án az alábbi hiányok pótlására szólította fel: 
 

1) az Ajánlattételi Felhívás V.7.3 pontjában előírtaknak megfelelően biztosítsa ajánlatának nem bontható 
kötését. A nem bontható kötés biztosítható az eredeti ajánlaton a ajánlatkérő. székhelyén (8300 Tapolca 
Hősök tere 15.) munkanapokon 9.00 óra és 15.00 óra között, illetve új eredeti ajánlat benyújtásával is.  

2) Ajánlattevő csatolja az ajánlattételi felhívás III.2.2. P.2 pontjában előírtaknak megfelelően 2008, 2009 
lezárt üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvénynek megfelelő beszámolóját egyszerű másolatban. 
(kiegészítő mellékletet) 

3) 10% feletti alvállalkozó (FEFO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.) az ajánlattételi felhívás III.2.2. P.2 
pontjában előírtaknak megfelelően 2008, 2009 lezárt üzleti évre vonatkozóan a számviteli törvénynek 
megfelelő beszámolóját egyszerű másolatban. (kiegészítő melléklet). 

4) Csatolja az ajánlattételi felhívás V.7.7. pontjában előírtaknak megfelelően a Kbt. 71.§ (1) a) pontjára 
vonatkozó nyilatkozatot is. (a nyilatkozatot nemleges tartalommal is meg kell tennie) 

 
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) és f) pontja alapján érvénytelen, mivel a hiánypótlási 
határidőben nem nyújtott be hiánypótlást és így a benyújtott nyilatkozatok alapján nem állapítható meg 
egyértelműen, hogy a pénzügyi alkalmassági kritériumoknak megfelel-e. 
 
- LicensePort Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 152/C) 
  Ajánlatkérő ajánlattevőt 2010. július 8-án az alábbi hiány pótlására szólította fel: 
 

1) Az ajánlattételi felhívás III.2.3. M.1. pontja alapján csatolja a Kbt. 68.§ (1) bekezdése szerinti 
referenciaigazolását, mely alapján megállapítható, hogy ajánlattevő rendelkezik az ajánlattételi 
határidőt megelőző 2 (kettő) évből (24 hónapban) származó költségvetési szerv részére végzett 
összesen legalább 1 (egy) darab nettó 15 M Ft informatikai eszköz szállítására vonatkozó 
referenciával. 

 
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel a benyújtott 
hiánypótlás alapján megállapítható, hogy ajánlattevő nem felel meg az Ajánlattételi Felhívás III.2.3) M1. 
pontjában előírt alkalmassági követelménynek, mivel a referenciájában megjelölt ÉMI Építésügyi 
Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. nem szerepel a Magyar Államkincstárnak a költségvetési 
szervekről vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásában, így az nem minősül költségvetési 
szervnek. 

 
8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai:  
Az összességében legelőnyösebb ajánlatot a Balaton Elektronika Kft. (8300 Tapolca, Batsányi u. 1.) 
ajánlattevő adta így jelen közbeszerzési eljárás nyertese a Balaton Elektronika Kft. (8300 Tapolca, 
Batsányi u. 1.). 
 
Ellenszolgáltatás összege: nettó 5.633.720,- Ft. 
 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai: - 
 
9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? 
nem 
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására szolgáló 
dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? - 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91_mell%C3%A9klet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kieg%C3%A9sz%C3%ADt%C5%91_mell%C3%A9klet
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10.* A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, amelyben az 
alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek:  

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

 
11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg 
nem haladó mértékben szerződést köthet 
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 
 
12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: - 
 
13. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] kezdőnapja: 2010. július 15. 
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 99. § (3) bekezdés] utolsó napja: 2010. augusztus 4. 
 
14.* Egyéb információk: - 
 
15.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja: - 
 
16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és közzétételének/megküldésének 
napja: az ajánlattételi felhívás a Közbeszerzési Értesítőben 2010. június 18. napján KÉ 15986/2010 
számon jelent meg. 
 
17. Az eredményhirdetés időpontja: 2010. július 14. 11.00 óra 
 
18. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2010. július 13. 
 
19.* Az összegezés javításának indoka:- 
 
 
 
 
 
 
 Császár László 
 Polgármester 

 Tapolca Város Önkormányzata  


