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KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

 

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 

Postai cím: Csalogány utca 9–11. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1027 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  

Az EFOP 3.2.4-16 „Digitális kompetencia fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében 

iskolai Wifi hálózatok kiépítése – Dél-Alföldi Régió. 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

A beszerzés során ellátandó feladatok: 

1. A beszerzés tárgyát képező szolgáltatás teljes körű tervezése és engedélyezési tervdokumentáció 

elkészítése. 

2. A teljes lefedettség biztosítását előkészítő megvalósítási feladatok, ennek részeként: 

a. A teljes lefedettség biztosításához szükséges kábelek, tartó- és borítóelemek felszerelése, 

telepítése, eszközök telepítésének előkészítése. 

b. Aktív hálózati eszközök (így különösen: router, switch) és faliház szállítása (szükség szerint). 

c. A leszállított eszközök telepítése és konfigurálása, ideértve a központi menedzsment általi 

felügyelethez szükséges beállítások elvégzését. 

d. A telepítést követően a kiépített elemek tesztelése, a telepítés dokumentálása. 

e. Kapcsolódó adminisztratív feladatok. 

3. Ajánlatkérővel helyszínenként egyeztetett mértékű lefedést biztosító megvalósítási feladatok, 

ennek részeként: 

a. Wi-Fi acces pointok (AP)-k szállítása. 

b. Power Injector szállítása (szükség szerint). 

c. A leszállított eszközök telepítése és konfigurálása, ideértve a központi menedzsment általi 

felügyelethez szükséges beállítások elvégzését is. 

d. A telepítést követően a kiépített elemek tesztelése, a telepítés dokumentálása. Kapcsolódó 

adminisztratív feladatok  

Mennyiség: 518+21 % feladatellátási hely. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191877.333351#foot30


IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 

II. rész, XV. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 

Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése: 

Kbt.85.§(2) bek. c) pont: a szerződés jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával 

kapcsolatos sajátos körülmények és az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül 

nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat, mivel a projektben ellátandó tevékenységek összetettsége 

és a helyszínekhez kapcsolódó feladatok jellege az egyes ajánlattevők esetében eltérő is lehet. 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [2 ][0 ][1 ][7 ]/S [1 ][4 ][1 ]–[2 ][8 ][9 ][9 ][ 2][ 9] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [1 ][0 ][6 ][0 ][6 ]/[2 ][0 ][1 ][7 ] (KÉ-

szám/évszám) 

IV.2.2) A közvetlen részvételi felhívás megküldésének napja: 2 (éééé/hh/nn) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 

ismertetése: 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának 

indoka: 

V. szakasz: Az eljárás, illetve részvételi szakasz eredménye 1 

Rész száma: 2 [ ] Elnevezés: 

A részvételi szakasz eredményes volt X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem 

V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 2 

Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 



V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 2 

Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a részvételre jelentkező(k) által 

tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 A részvételi szakasz eredménye 2 

V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk 

A beérkezett jelentkezések száma: [8] 

V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 

Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma, alkalmasságuk és minősítésük indoka: 

I. Részvételre jelentkező 

Neve: Antenna Hungária Zrt. 

Címe: 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. 

10834730-2-44. 

 

II. Részvételre jelentkező 

Neve: X-Copy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.  

10900750-2-42 

 

III. Részvételre jelentkező 

Neve: T-Systems Magyarország Zrt. 

Címe: 1117 Budapest, Budafoki út 56.  

12928099-2-44 

 

IV. Részvételre jelentkező 

Neve: EURO ONE Számítástechnikai Zrt. 

Címe: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 

10649297-2-44. 

 

V. Részvételre jelentkező 

Neve: Delta Systems Kft. 

Címe: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53. 

13978774-2-41.  

 

A részvételre jelentkezők a benyújtott dokumentumok és az ellenőrzött adatbázisok alapján nem 

állnak kizáró okok hatálya alatt, és megfelelnek az előírt alkalmassági követelményeknek.  

V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 

Alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és minősítésük 

indoka: 

1. Invitech Megoldások Zrt. 

Címe: 2040 Budaörs, Edison u. 4.   

25568509-2-13 

A részvételre jelentkező a hiánypótlási felhívásra nem nyújtotta be a Clico Spolka Z Organiczona 

Odpowiedzialnoscia kapacitást nyújtó szervezet Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumát, a 

szervezettel kötött előszerződést és a szervezet képviselőjének aláírási címpéldányát, ezzel 



megsértette a Kbt. 65. § (7) és a 67. § (3) bekezdésében foglaltakat. A Networker Kft. kapacitást 

nyújtó szervezettel kötött előszerződés IV.7. pontjában a felek ”tanácsadás (referencia)” 

tevékenységre hivatkoztak, ezzel ellenétben a szerződés II.3. pontjában kizárólag szakemberre 

vonatkozó alkalmassági feltétel igazolása van feltűntetve. Az ellentmondást a jelentkező nem oldotta 

fel, így a szerződés nem felel meg a Kbt. 65. (7) bekezdésében foglaltaknak. A Networker Kft. 

kapacitást nyújtó szervezet alvállalkozónak minősül, mert szakemberekre vonatkozó alkalmasság 

igazolásában vesz részt. Az M2) alkalmassági feltétel, azaz a projektvezetői tevékenység azonban 

nem szerepel sem a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozó nyilatkozatban, sem pedig a kapacitást 

nyújtó szervezettel kötött szerződés 1. számú mellékletében. A jelentkező nem egészítette ki a kért 

iratokat, nem jelölte meg teljeskörűen az alvállalkozó által végzendő tevékenységet, így nem tett 

eleget a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltaknak.  A jelentkező a fentieken túlmenően több 

olyan hiányt nem pótolt, amelyek formai hiányosságok, de nem eredményeznek érvénytelenséget. 

 

2. Etiam Kft.  

Címe: 6723 Szeged, Szakolcai utca 7. 

24909707-2-06 

A részvételre jelentkező a Felolvasólapon az alábbi szövegeket tűntette fel: „Etiam Kft. (közös 

ajánlattevők képviseletében)”, „Nagy Szabolcs (közös ajánlattevők képviseletre felhatalmazott 

személy”. A benyújtott jelentkezés Fedlapján azonban csak az Etiam Kft. került megnevezésre, és a 

jelentkezésben lévő dokumentumok között is csak az Etiam Kft. által tett nyilatkozatok szerepeltek. 

Semmilyen más jelentkezőre vonatkozó adat, dokumentum nem szerepelt a jelentkezésben. 

Ajánlatkérő ezért kérte a Felolvasólap és az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum II. A 

pontjában a közös részvételre vonatkozó rész javítását a jelentkezés tartalmának megfelelően. A 

jelentkező azonban nem hiánypótolt, így nem állapítható meg egyértelműen, hogy ténylegesen a 

társaság-e a részvételre jelentkező. A jelentkezés ezért nem felelt meg a Kbt. 3. § 36. pontjában 

foglaltaknak. A jelentkező úgy nyilatkozott, hogy a társaságuknál nincs folyamatban 

változásbejegyzési eljárás. A 2017.08.28-án letöltött cégkivonat szerint azonban már a jelentkezés 

benyújtásakor volt ilyen eljárás folyamatban. A jelentkező azonban nem módosította a nyilatkozatát 

és nem nyújtotta be a részvételi felhívás VI.3) 2.) pontjában előírt dokumentumokat. Ezzel 

megsértette a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltakat. A jelentkező a Felolvasólapon 

nem adta meg a teljes címét, ezzel megsértett a Kbt. 66. § (5) bekezdését. A jelentkező a fentieken 

túlmenően több olyan hiányt nem pótolt, amelyek formai hiányosságok, de nem eredményeznek 

érvénytelenséget. 

 

3. TP-Link Networks Hungary Kft. 

Címe: 1093 Budapest, Közraktár u.30. III. em. 

25106505-2-43 

A részvételre jelentkező az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum III. D pontjában azt 

nyilatkozta, hogy nem állnak fenn vele szemben a nemzeti kizáró okok, majd arra a kérdésre is választ 

adott, amely akkor töltendő ki, ha fennállnak a kizáró okok. A jelentkező az ellentmondást nem 

oldotta fel, így nem állapítható meg, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya 

alatt áll-e. A jelentkező a Kbt. 66. § (4) bekezdésére nem nyilatkozott egyértelműen, két formát is 

megjelölt. A benyújtott aláírási címpéldány szerint az ügyvezető a céget a Társaság előírt, 

előnyomott, vagy nyomtatott cégneve alá írja. A jelentkezésben található nyilatkozatok egyike sem 

felel meg az aláírási címpéldányban foglaltaknak, a Társaság cégneve mindenhonnan hiányzik. A 

jelentkező nem látta el cégszerű aláírással a nyilatkozatokat, ahogy azt ajánlatkérő a 

nyilatkozatmintákban kérte. A jelentkező a fentieken túlmenően több olyan hiányt nem pótolt, 

amelyek formai hiányosságok, de nem eredményeznek érvénytelenséget. 

V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve, címe és adószáma: 

1. Antenna Hungária Zrt. 



Címe: 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. 

10834730-2-44. 

2. X-Copy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Címe: 1103 Budapest, Gyömrői út 86.  

10900750-2-42 

3. T-Systems Magyarország Zrt. 

Címe: 1117 Budapest, Budafoki út 56.  

12928099-2-44 

4. EURO ONE Számítástechnikai Zrt. 

Címe: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 

10649297-2-44. 

5. Delta Systems Kft. 

Címe: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53. 

13978774-2-41.  

V.2.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlatételre felhívni kívánt 

jelentkező(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017.09.27. 

VI.1.2) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017.09.28. 

VI.1.3) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.4) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.5) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.7) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.8) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) További információk: 2 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 
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