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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

DAKIR – dohánytermék azonosító kibocsátó rendszerKözbeszerzés 
tárgya:

ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.Ajánlatkérő 
neve:
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Pál Attila
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Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

-

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:

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

26A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 025-055580A 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

A 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. és 16. cikkének, valamint az EU Bizottság 2018/574 végrehajtási 
rendeletének teljesítésére DAKIR – dohánytermék azonosító kibocsátó informatikai rendszer és működtetésére vonatkozó 
szolgáltatások beszerzése.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

DAKIR – dohánytermék azonosító kibocsátó rendszer

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://ekr.gov.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.nagyeskiss.hu

Kbt. Második rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás

Igen
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1. értékelési részszempont: Ár (nettó Ft) – fordított arányosítás P = legjobb/vizsgált (Pmax-Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati elem 
adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) Alegjobb: a 
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 2.1 -2.3) – egyenes arányosítás P = Avizsgált/ 
Alegjobb x (Pmax – Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Alegjobb: az ajánlatkérő számára 
legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; Pmax: a pontskála felső határa (10); Pmin: a 
pontskála alsó határa (0); 2.4 Felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettségű, PMP és/vagy Prince2 és/vagy IPMA nemzetközi 
projektmenedzsment minősítéssel, vagy azzal egyenértékű minősítéssel rendelkező projektvezető teljesítésbe történő bevonása (igen/
nem) - pontkiosztás Amennyiben Ajánlattevő bevonja a teljesítésbe a szakértőt úgy 10 pontot, amennyiben nem, 0 pontot kap. 2.5 
Felsőfokú műszaki-, közgazdasági- vagy természettudományi végzettségű, CISA, vagy azzal egyenértékű képesítéssel rendelkező, 
Informatikai biztonsági projektekben legalább 36 hónapos IT biztonsági szakértői szakmai gyakorlattal rendelkező szakember 
teljesítésbe történő bevonása (igen/nem) - pontkiosztás Amennyiben Ajánlattevő bevonja a teljesítésbe a szakértőt úgy 10 pontot, 

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

A bíráló bizottság megállapította, hogy az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlatot a Suaviter Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság- 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közös ajánlattevők nyújtották be.

Szöveges értékelés:

1000Suaviter Zártkörüen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

1. Közös Ajánlattevő neve: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1. Közös Ajánlattevő Székhelye: 1037 Budapest 
Montevideo Utca 8. 2. Közös Ajánlattevő neve: Suaviter Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2. Közös Ajánlattevő Székhelye: 
1094 Budapest Páva Utca 8. 1.Ár (nettó HUF 4 tizedesjegyig megadva): 198 2.1 M/2.a) pontban meghatározott szakember 
többlettapasztalata (0-36): 36 2.2 M/2.d) pontban meghatározott szakember többlettapasztalata (0-36): 36 2.3 M/2.e) pontban 
meghatározott szakember többlettapasztalata (0-36): 10 2.4 Felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettségű, PMP és/vagy Prince2
és/vagy IPMA nemzetközi projektmenedzsment minősítéssel, vagy azzal egyenértékű minősítéssel rendelkező projektvezető (igen
/nem): igen 2.5 F.fokú műszaki-, közgazdasági-vagy természettudományi végzettségű, CISA, vagy azzal egyenértékű képesítéssel
rendelkező, Informatikai biztonsági projektekben legalább 36hónapos IT biztonsági szakértői szakmai gyak.-al rend. szakember (
igen/nem): igen 3. A rendszer által kibocsátott csomagolási egység szintű egyedi azonosító karakterszáma (max. 50): 26 
Ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a legjobb ár érték arányú ajánlatot. (összpontszáma: 1000,00)

26645027243Suaviter Zártkörüen Működő Részvénytársaság, 1094 Budapest, Páva Utca 8.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

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

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
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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:

2019.03.24Lejárata:2019.03.15Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az Allexis s. r. o. (186, 84104 Stare Grunty Bratislava 1/B) ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján, tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidő 2019. március 07. napja 10:00 órában került meghatározásra és az Allexis
s. r. o. (186, 84104 Stare Grunty Bratislava 1/B) ajánlattevő az ajánlatát az EKR rendszeren keresztül 2019. március 07. napján 
10:00 óra 35 másodperckor adta be, így Ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtotta be.

SK2022967232Allexis s. r. o., 84104 Stare Grunty , Bratislava 1/B

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

-

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1. Ár (nettó Ft) - 198 Ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a legjobb ár érték arányú ajánlatot. (összpontszáma: 1000,00)

26645027243Suaviter Zártkörüen Működő Részvénytársaság, 1094 Budapest, Páva Utca 8.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

amennyiben nem, 0 pontot kap. 3. értékelési részszempont: A rendszer által kibocsátott csomagolási egység szintű egyedi azonosító 
karakterszáma – fordított arányosítás P = legjobb/vizsgált (Pmax-Pmin) + Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma Pmax: a pontskála felső határa (10 pont) Pmin: a pontskála alsó határa (0 pont) Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi 
eleme Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

2019.03.14

2019.03.14
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.03.13 13:33:55 karpatililla

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

A Kbt. 81.§ (5) bekezdése szerint nem bírált ajánlatot tett a Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest Róbert 
Károly Krt. 70-74.) ajánlattevő és a Sagemcom Magyarország Elektronikai Kft. (1037 Budapest Montevideo Utca 16/a.) ajánlattevő.

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:




