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9. !4elleklet a 92. )0 j 1 . (x] L 3(),) Nt'M lendelethe.

Ö§§zegezé§ az ajáDlatok elbírálá§áíól

1. Az ajánlatkérő neve é§ címe:
Pápa város Ór .o.miinylata
8500 Pápa, Fő u. t2,
Cim7eí: Molnar lslrán rárosleileszlesi osáál.\ ezető
Tel:+36 89 515 037
l.a\: +36 89 3 ]3 9t]9
E-mail : h,andrislapopab!

2. 4 kö/bes/etzés láíP}a él mellnyisége:
Pápa l,áros köZoklala§i inlélménveinek IKT fejlesztése -eszkóZbeszerzése az alábbi
menn],iségeii Szerint:

- tskolai PC csomeg 159 db_

- Tantermi csomag 60 db (ne]y 1arlalmal;aa a kövelkezőket] interakiv tábla, notebook,
projel1o.),

-- Aikalmazris szen,er 1 db.
Szerr,er szol}t,er 1 db_

SZavaZó csonag 3 db-
WIFI csomeg t] db.
sNI l, csom€ból2 db notebook és 2 db re7elék né]küIi fülhallgaló.
SNI v csomagból 2 db notebook.

A megjelölt eslkö,/ök pontoS ieirasát a dokumentációban lalálhaló műslaki leiras taítolma"Za,
Továbbá áZ ajanlatadás 1árgl át képe.,i a hel],sánen tóíénő min 15 főnek teltendó 16 db
oklatás is. a képzés 10x50 pefc, ]egalább 2\5() perces bloHrokban tóíénik az ajánlati
doLllmentációban rés.,1etelellek szerint,
Becsült érlék ála nélkül] 73 96,1 000 HUF

3. A választott eljárás fajtája:
kö,/össégi íezsim szerinti nyilt közbeszerzési eljariis

4.* Hirdetmény néIküli áryyalásos eljátá§ esetén az eljárás alkalmazá§át megalapozó
köíülmények ismeúeté§e:

5.* Hivatkoás az előzete§ ös§zesített táiékoztatóra, illetőleg az idő§zako§ előzetes
táj ékoztatór,a és közzétételének napja:

6, Hivatkoás az eljáást m€gindító, iltetőIeg meghirdető hifdetményrc (felhívásra) és
közzétételéuek/megküldésének napja:
A hirdelmén], szliíla] 2012/S 71,1180.t9
A hird etmén!, megjelenésének dáfuma: 2()l2, ápriIis ]2.

7. a) Eíedményes volt-e az eljárás:
IgeD



b)* Eledmén}tele eljárá§ esetén sz eíedményteleíség irrdoka, valamint a Kbt 76. § (1)
bekezdés d) pontja §zetinti et€dménytelen§égi esetben a közbeszerzé§re teív€zett anyagi
fedezet összeg€, é§ annak megadása, hogy az mikoí és milyen okból keriilt elvonásra,
átcsoportosítá§ra:

c)* Az er€dmár},telen eljár,á§t kóvetően indul-e úi eliáús:

8, A benyújtott ajánlatok §áma (Észajánlat-téíeli lehetőség esetén reszenként):
TiZenöt,

9. a) Az éItényes ajánlatot tevők neve, címe, alkálínasságuk indokolása és ajánlatuknak
az értékelési szempont - 

^z 
össze§§égében l€gelőnyös€bb ajállat kiválasztása esetén

annak íészsz€mpontjai - szednti tarla|mi eleme" illetől€ elemei (reszajánlat-tételi
lehetőség esetén r€§zenként):
Pc Trade Kft.. 5600 Békésc§aba. Illé§házi u. .l.:
Ajánlattelő a KöZbeszerzésekől s7-óló 2011 évi Cv]]l, törvény rendelkezéseinek. aZ ajrin]ati
lelhivásban és aZ ajáilati dokumentációbarr foglalt énén!,ességi t'eitételeknek.
követelményeknek megfelelően nvúilotta be aiánlatát. í§.aiánlata énén],esnek lekinüelő.
Brultó aiár ali í:
Eítéke]ési szemponl: legalacson)abb óss/_egú ellenszolgáltatas,

AlbacomD Kft." 8000 szeke§fehér,vár,. Márűrok útia 9.:
Ajánlaüevő a KöZbeszeúésekől szóló 20ll, évi Cvl , tönrén\ rendelkezéseinek, al aianlali
felhivásban és aZ ajánlali dokumenlációban aoglal1 érvén,n-'ességi Fellételeknek,
kövelelinényeklek megfelelóen nyújtotta be airinlelát. íg!, airiLnlata éí\ én},esnek tekinlhetó,
Bruttó ajanlati ár:

53.964.078,_ Ft

63 019 674_- Ft

58.465.085,- Ft

53.745,162.- Ft

Ertékelési szempont: legalacsoNabb összegű ellenszolgáltatás,

Pr.ocomp Kft.. 8900 Zalaeger§zeg. Boz§oki u. 3.:
Ajánlattevó a KóZbeszerzéSeből szóló2011. é\.i Cv L törvény rendelkezéseinel! az ajánlati
I'elhí\ asbal1 és az ajánlati dokumentációban foglalt ér!énvessé8i feltételeknek.
követelménrelúek megfelelóen n}dtotta be ajániatát, ig_v ajánlata én én},esnek tekinthető.
Brutlö a]ánlatj ar:

ErtékeléSi szemponl: le8alacsotr_labb összegű ellenszolgá.ltatas

FullTec Kft.. 1196 BüdaDest. Jáhn Ferenc u.226.:
,{jfulalle\,ó a Kölie§Zerzésekről Vóló 2011, é\,i CVIU lör!én} rendelkezéseinek, az ajiinlati
felhivásban és aZ ajánlati dokumentációbaí fo8lalt énényességj leltételeknel_
köletelmén},eknek meglelelően nvú.jtolla be ajánlalát_ íg} ajánlata érvén},esnek lekinílrető.
Bruttó ajfulati a_r: 51.633.768.- Ft
Eílékelési s,,€mpont: legalacson] abb összegű ellens1olgaltatlíB,

DateFKontor Kft.1115 BudaDest. BarlókBéla u. 105-113.i
Ajánlattevő a KöZbeszerzésekről szóló 2011 évi CVIIL törvény rendelkezéseinek, az ajálati
felhívásban és aZ ajái]ati dokume ációban foglalt énén!,ességi le]lételeknek.
követelménteknek megfelelően n!.trjtotta be aiánlatát, így ajfulata én én!,esnek 1ekinthető.
Bruttó ajánlati af:
Eíékelési szemponi: 1egalacsonyabb ósszegű ellenslolgáItalás,



Iligh-Mcdia Kft. 1202 BudaDesl Lázár u. 39/A.:
Ajánlatteíő a KöZbeszerlésekró| szóló 20l1 évi CVllI. törrén], rendelkezéseinek, az ajánlati
íélhiíasban és aZ ajánlati dokumenlációban fo8lalt én én}ességi lelléleleknek_
kóvelelmén}€knek megfelelően n\,úitotta be ajánlatát. i§ ajánlala élrénlesnek tekin*rető
Bíuíó ajánlati ar: 55,585,360_- Fl
Eft élieléSi sZempon1: Iegalacson},abb öSSZe8ű eIlens7oI gállatás

Infoínax Szövetkezet 8200 VeszDléín. Józ§efA, u.9.:
Aiánlaltefő a KóZbeszer^sek.ől szóló 20ll, évi Cv I tór\,én] rendelke,,éseinek, a7 ajánlali
fethi\ ásban és al aiánlati dolxmenlációban loglalt énén!,ességt fe]tételekneli,
kóvetelménleknek megl'eleiően n\úJlolta be aiánlalát. i8},ajriniata él\,én)esnek tekinlhető
Bruttó aláiati ar: 60.201.302__ t'|
EnékeléSi szempont: ]egalacson],abb összegű ellenszo]gá]laiás

b)** Az a) Dont §zerinti ajánlatok értéke|é§e a következő áblázatba foglr va
(rószajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):

Al elbírálas

résls,,empontjai
(ado11 eselben

als,,emponljai iS)

jsZSzemponto

Sú1!,számei
(adott eSelben

M
alszemponloL
súlvszámails)

AZ aJánlatte!ő
ne|e:

Énékelés Érléke]é
isj
pons.zám ] ponlstá

mcs
súl}sZá
m

AZ ajánlalte\ő

A súhs/ámmal
slolloll
érlékelési
pontslámok
össZegei
iarllatie\ onkeni:

Adott esetben a íéslslempontokra adolt pontszlim szó\,e8es értékelése]

AZ aJ.inlatleró



I

(A tábtázatnak az ajánlattevők nevei alath osztott oszlopainak bal olda|ára ,z ,dott
ajánlatíak az adott r€§zszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelé§i pontszámot,
jobb oldalára pedig az éúéke|é§i pontszámnnk a §írlyszámmat kialakitott szoPaíát k€ll
beír,ni.)

c)** Az ös§zess€ében |egelőnyö§eltb ajánlat kivála§ztása €§etén 
^z 

éftékelés sonin
adható poltszám alM és felső határának m€adása:

d)** Az ö§§zességében legelőnyö§ebb ajánlat
(mód§zeieknek) az i§merteté§e, 8mellyel
részszempontok szelinti tarrtalmi elemeinek
pontszámot:

kivála§ztá§a esetén annak a módszemek
az ajánlatkéű megadta az ajánlatok
értékelé§e §orán a ponthatár.ok közötti

10. Az éryén},telen ajánlatot tevők neve! címe é§ az éryénytelenség indoka:
KaÉkter Kft..5000 Szohol.. szar,árT rr.6.:
Ajánlatterő ajanlata a Kbl, 7a § (1) bek, e) pontja alapján érvénllelen:

. Aiánlattevő referenciaigazolásaiból nem álapí|ható meg. hogy összesen min íj0 db

interakil táblák t3irtenni csomag(ok)ban történó leszállitasára keíült sor. melyek éíléke
oss/e,en n!n J0 mllllo F|-ol !es/ li

Irlr\ Kfi.. l l48 BudaDesl. Bánü Donát tl. ó0-62.:
A]ánlattevő ajanlata a Kbt, 7a.§ (1) bek, e) pontja aiapián érvéníelen:

Ajiírlaltevőt nem csatolta aZ ajanlali lelhivas IIL 2, ] , K l, pontja alapJá! a Kbt 56, § (] )

bek 0, i) pontjaról kö7jeg_Y-ző által hitele§itetl n},jlalkolatot,
A]ánlatteló nem a 2009-2()11, évi időszaka csalolta aZ á|rberételről s7ó]ó

n\i1.1lIo/P,a, dZ JIcnlal, lellur.rs lll 2 2 P2, ponLJd./erlnti,

Ajánlatte\ő nem csalo]1 a referencialistájábarr szereplő íeferenciamülkálról
referenciaigazolásokat M Qianlali felhivas llL2,3 M1, pontja szerint.

Ajánlal|e\ő nem csatotta az ajánlata 46, olda]fu található szalemberról szó]ó

niilatkozata mellett aZ ajanlali felhivás ttl.2,3. M3, pontja s/erint a szakember

*gettségét igazoló dokumenlumo1, valamin1 aZ ajáliatte\ői nlilalkozatot úgy, hogl,

abúól kiderüljön a szakember \,égzettsége. képzettsége, g},aliorlali ideje.

Ajárrlalle!ő nem csatolla a Kbl, 56 § (l) bek e) pontianak igazolásara a 310/201]
(xlI23,) Korm. rendelel 2§ d) ponlja alapján a_z illetéles adó- és r,ámhiratal
jgMolását (Ajánlattevő nem szerepel a köZtafiozás menles adó7ói adatbiisban),

Aiánlatte!,ő nem adott indoklást a Kbl, 69,§ alapján aZ aranylalanut alacson\ árat

tafl almazó a,jánlalával kapcsolatban.

Pc-Bo\ Kfl.,ó722 szeged. \,léltv u. l2.:
Álán]alte\,ő ajánlala a Kbt 74. § ( l ) bek, e) pontja alapján érrénltelen:

. Aianlaltevő nem csatolt aZ ajánlati felhivas II1,2,3, M3. ponua alap]án ajánlállerői
n) i latkozatol a telj esítésbe bevolrri ki vánt szakemb erről,

Aoui§ Zrt..1033 BudaDest. vörösváfi út 103-105,:

Ajánlatie\,ó ajánlata a Kbl, 7,+.§ (1) bek e) pontja a.lap]án éívén}lelen:



. Ajánlaltevő nem csatolta itz ajiii]lati dokumenláció .1, oldalán találhaló Iv. Ajánlal
lészeként ben)-ujíá.ndó igazoláso\ n_vilatkozato§ dolrrmentumokjegl,Zéke szednli ],l.
ponl alap]án a tételesen beárazott műszaki speci íjkációkat lartalma7ó dokumentumot,

. AJánlattevő refe.encialgazolásarból nem allapítható meg, hog!, öSsZeSen min, 6() db
inleraktí! táb]ák 1antermi csomag(ok)ban töfténő lesállitá§ára ken]lt sor. mel\ek érléke
ó,5/el(n mln JL, nrlllIo F1,ol le.,/ L

. A.janlalle!ő nem csaloll al ajanlali felhi\as IIL2,1 Kl. pontja alapjálr a Kbl. 56, § (])
bek 1), i) pontjfuól közje8},Ző áital hitelesitát nvilalkozatot.

. Aiánlatte\ ő nem adott indoklást a Kbt, 69.§ alapiáo a7 arán\lalan! alacsoni,árat
lcnd]mc]o J,anlala\al lapc.olatbar

BlavogrouD Kft. 1145 BudaDest Úiviláe u.50-52.i
.{jánlatlevő ajáúlata a Kbl, 71,§ (] ) bek, e) pontja a]apJán ér!én,\telen]

. Aiánlatle\ő nem adot1 indoklást a Kbt, 69,§ alapjáLn az arán}.lalanu] a]acson},árat
lartalmaló ajántatá\ al kapcso]atban

. Ajánlatle\ő nem csaloli sZ ajáOlati felhivá6 III.2,1 K]. pontja alapján a Kbt,56,§ (l)
bek. t). i) pon!áról közjegylő állal hilelesítell nlilatkolaíol,

. Ajánlallevő íelerencjajga7olásaibói nem állapít}Rtó meg. hog_v interakljv táblák
lanle.mi csomag(ok)ban történő leszállitásáüaIi értéke összesen min, 30 millió Ft-ot
tesz ki.

. Aiánlaite\ő nem csalolta a7 ajár ati fellilás IIL2.3, M] ponljában szerepló
alkalmasság lekinletében al ajánlattevői nyilalkozatot a ieljesjtésbe beYorr,ri kirant
sZakemberrő],

Digistal,Kft. ?623 Pécs. szabad§ág út 11.:
Aianlatlelő ajanlala a Kbt 74 § (1) bek, e) pontja alapjan é.vén]lelen:

. Ajánlaltevő nem csa1ol1a7 ajánlati felhivri6 II1.2.1. Kl. ponda alapján a Kbt,56.§ (l)
bek f). i) Ponljaíól kö/jeg],lő álta.l hilelesitetl n},ilatkozatot,

. Aján]attevő nem adott indoklást a Kbt 69,§ alapja]1 M aran}talanul alacson\, árat
taífu lmazó a]ánlatával kapcSoiatbajl

. Ajánlarte\,ő nem csatolta aZ ajánlali lelhívás ltl2 3 M3, pontjában szereplő
a.lkalmasság tekintetében az aiánlatle\ői ,ilatko7atol a teljesitésbe be\onni kilánt
s7akemberről.

srinlézis Z11.. §023 cyair. Tihanr i ÁrDád u. 2.:

_ Ajáúlaíevő ajánlata a Kbl, 7.1.§ (1) bek, e) pontja alapJán érvén}telen]
. Aj arr]atíevö nem csatolt az ajánlati lelhir ás III 2.1. Kt, pontja alapján a Kbt, 56 § 0 )

bek. 
'J, 

i) ponurtól kózje8,_Yzó á]lal hilelesílett n!,ilatkozalot.
. Ajár attelő nem ado11 indokláSt a Kbt, 69.§ alapján al aíánl,talanul alacsonr, árat

taltalnrazó ajánlalá\ al kapcsolatban.

serto Kft.. 1037 Budaoest. Bécsi út 314.:
Ajanlattevő ajáLnlata a Kbl, 7-1,§ (l ) bek, e) ponúa alapjfu érYén]telen:

. Ajiinlattevő nem csatok a7 ajánlati felhíl,áLs IIL2,]. Kl. ponlja alapjan a Kbl 56 § (1)

bek. D, i) pontjaról köZjeg_lZő altal hilelesiteta nyilalkozatot,
. Ajánlaltevő reszére a kapacitáSait rendelkezésTe bocsáó szen,eze1 nem nli]atko1oll a

Kbi 55,§ (5) bek, alapján arról. hog,_v a s7er,,ődés 1eljesítéséhez szükséges erőtbiiiisoL
rendelkezésre áilnak majd a szerződés 1eljesílésének időtaíama aialt,



. Ajánlatle!ő a7 ajá]rlarábin szereplő cleverboard Kft, kapacittist bi/losiló szen,ezet
tekintetében nem nlilalkozoí a Kbt, 55,§ (6) bek, b) ponlja í'igyelembevetelélel.

. Ajánlataevó reterenciaigazolásaiból nem állapiüáó meg, hog." össZesen min. 6() db
interakív táblák tantermi üsomag(ok)ban történő 1es7állításiía kenih sor, melyek áléke
összesen min, 30 millió F|-ot 1esl k

. Aj.ánlattevő ajáúlala 37, oldalan tairl,lhaló referenciaigMolásából nem derül ki a/
ajanlati felhivás m,2.3. Mtl2. pontja sze.jnl, hogy lega.tább 2 db tanteremben
interakív táblálkal napi használatban ol1a{á6 lo],Yik.

. AjrinlatteYő nem adoí indoklást a KbL 69 § alapjan az aranvtalanul alacsony a-.at

tartalmazó 8járüaával kapcsolatban,

11. a) Eíedményes eljár,.á§ esetén a nyeraes ajánlattevő neve, cime, az ellenszolgáltatás
össz€ge e§ ajánlata kiválasztásának indokáii
FullTec CompuierKfi,. l196 Budapest, ]áhn Ferenc u, 226.

Ellenslolgállatás ósszege: bruttó 5l 633.768.- Ft
Királasztásanalc indoka: Ajánlatle!ő tette a legalacson]abb össze8ű ellenszolgáltatásl tartalmazó

én ényes ajánlatot.

b)+ A nyettes ajánlatot követő legk€dvezőbb ajánlatot tevő neve, cime, az
ellenszolgáltaá§ összege és ajáí ata kivála§ztá§ának indokei:
Daien-Konlor szá.rnitristechnikai Fejlesztő és Szolgáltüó Kft, 1115 Budapest. Bartók Béla u.

l05-113
Elleiszolgáltalás összege: brutló 53.7,t5,162,- Ft
Kj\álas,4li6liLnak indoka: Ajiinlattevő teíe a má]Sodik legalacsonyabb óssZegű ellens/olgáltallist
tafi almazó én,én!€s ajálrlalol,

12. * Á közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amety(ek)nek feljesíté§éhez az a;ánlattevő
alrállalkozót Líván igénybe venni:

a) Á ny€rt€§ ajánlattevő ajánlatálran:
Info.maliká eszköZók s7álilá§a, telepitése. oltatá§,

b) * A nyettes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatábarr:
okala§i szolgaltatas,

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetébeí a közbeszeEés éftékének űz százalékát
meghal&dó mértékben igénybe venni kívánt alváll9lkozó(k), valamint a közbeszeúé§nek
az a százalékos aránya, ame|ynek teljesítésében a megietölt alvállalkozók közre fognak
működni:

a) A yeúes ajánlattevő ajánlatábaí:

_ 
b) + A nyertes ajáílatot követő legkedvezőbb aiánlatot tevő ajántatában:

1,1, * Az alkalrnasság ig^zolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megielölése, amelyek igazolása éldekében 

^z 
ajánlattevő ezen s7gtvezet

erőfo rnísaira (is) támaszkodiki
a l A nyen€§ ajánlatlevő ajánla!ábán:

AZ alkalrnasság iga7olasában Iés7-J ve!ő szervezet: RB vil Bt,
Alkalmassági követelúény: AiáOlati lelhívás II1,2,3 M3, ponlja-



_ 
b) * A nyeúe§ ajáílatot követő legkedvezőbb aiánlatot teYő aiánlatáhán:

15. a) Á §zeDődé§kötési tilalmi idő§zak [Kbt, 124. § (6) bekezdésl kezdőnapja;
20l2 iúnius ] íl,

b) A szeúődéskötési tilalmi időszak [Kbt 124. § (6) bekezdésl utolsó napja:
]Qiz iúnius 28

l6. Az összegezés elkészítésének időpontje:
20l2, Június l8,

t7. Az ös§zegezes megküldésének idópontja:
2012. iúnius 18,

18.* Az ö§§zegezé§ módosíásánrk indokr:

19,* Az ö§§zegezes módo§ításának időpontja:

20. *A módo§ított összegezés megkiildésének időpontia:

21. * Az összegezés jaűtásának indokn:

22. * Az ö§§zegezés jaűásának időpontja:

23. * A jaűtott összegeze§ megküldésének időpontia:

24.* Egyób infoímációk:

A 'i-gal megjelöll pontoka1 csak alJ,or kell kitölteni. ha az abban loglalt eset fennál
A **-gal megielölt pontoka1 c§al akkor kell kilölleni_ ha aZ aiánlatkéró aZ ósszességel,,
lege]ón},ösebb a.iánlat elbiiallisi szempontol a]kalmezía


