Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Központi Irányítás
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
„Felső kategóriájú mobiltelefonok beszerzése a NAV KI részére”
KEF Cikkszám

Megnevezés

mkqj2gh/a

Apple Iphone 6s 16 GB

Mennyiség (db)
15

Space Grey*
*vagy azzal egyenértékű eszköz
Az elvárt minimális műszaki követelményeket részletesen az ajánlatkérési dokumentáció
tartalmazza.
A műszaki specifikációban szereplő gyártmány és típus megjelölés használata, csak a tárgy
jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (6)
bekezdésben foglaltak alkalmazásával. Bármely gyártmányra vagy típusra történő utalás esetén
arra a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek kell
igazolnia.
Egyenértékűnek a NAV a fő funkcionális paraméterek tekintetében azonos tulajdonságokkal
rendelkező eszközöket érti, kiemelten vonatkozik ez a meglévő rendszerekbe való
illeszthetőségre, valamint az eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatásokra.
Az elvárt műszaki követelményeket részletesen az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza
A műszaki követelményeknek való megfelelőség, az egyenértékűség egyértelmű
megállapításához szükséges a teljes körű megfelelőséget igazoló dokumentumok ajánlathoz
csatolása, melyeket Ajánlattevő cégszerű aláírásával lát el.
Nyertes ajánlattevő köteles új, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket szállítani. A
termékekhez kapcsolódó magyar nyelvű műszaki dokumentációt, használati útmutatót,
valamennyi okiratot, jótállásra vonatkozó okmányokat köteles a teljesítéskor átadni.
3. A választott eljárás fajtája: 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 110.§ (5) bekezdése alapján.
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: 5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és
közzétételének napja: -
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6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja: 2016. október 25. (KEF portálon közzétéve)
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1)
bekezdés a) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet
összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1 (egy)
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
Bravophone Kft.
Székhelye: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
„Felső kategóriájú mobiltelefonok beszerzése a NAV
KI részére”
Nettó ajánlati ár mindösszesen:

2.978.400 Ft

Ajánlattevő ajánlata megfelelt az Ajánlattételi felhívásban és az Ajánlatkérési dokumentációban
meghatározott feltételeknek.
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:
Bravophone Kft.
Székhelye: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
„Felső kategóriájú mobiltelefonok beszerzése a NAV
KI részére”
Nettó ajánlati ár mindösszesen:

2.978.400 Ft

Ajánlatkérő megállapította, hogy az Ajánlattevő ajánlata megfelelt az Ajánlattételi felhívásban és
az Ajánlatkérési dokumentációban meghatározott feltételeknek. Az ajánlat érvényes.
A nyertes Bravophone Kft. Ajánlattevő ajánlati árára a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. Az
ajánlatban megadott egységár nem haladja meg a KEF portálon található keretmegállapodásos
egyésgárat.
b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -
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12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe 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 teljesítésében 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: 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: az írásbeli
összegezést megküldését követő 1. nap
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: az írásbeli
összegezés megküldését követő 10. nap lejárta
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016. november 3.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2016. november 17.
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 Bravophone Kft. által beadott ajánlatban ajánlatkérő számítási hibát észlelt, melynek javítását a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 68. §-ra tekintettel elvégezte.
Megajánlott egységár: 198.560,- Ft
Mennyiség: 15 db
Összesen nettó ajánlati ár (hibásan): 2.970.000,- Ft
Összesen nettó ajánlati ár (javítva): 2.978.400,- Ft
Értékelésre a javított ajánlati ár került.
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