
 1 

 
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 
 

1. Az ajánlatkérı neve és címe:  
    Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
    4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

 
Informatikai eszközök beszerzése Hajdúszoboszló Város Önkormányzata intézményei 
részére a TIOP-1.1.1-09/1-2010-0092 pályázat keretében. Szállítási szerzıdés. 
- Tanulói notebook: 383 db 
- Tanári notebook: 17 db 
- Tároló (elzárható, kerekes tároló, töltıvel): 383 db 
- Access Point: 17 db 
- Router: 4 db 
- Tanulói eszköz op. rendszer: 383 db 
- Digitális oktatási tartalom: 383 db 
A Tanulói és a Tanári laptopokat a mőködéshez szükséges operációs rendszerrel, irodai 
alkalmazásokkal, SDT szoftverekkel elıretelepítve kell szállítani (melyek beszerzése 
szintén az ajánlattevı feladata) és a dokumentációban tételesen megadott helyszínen 
üzembe kell helyezni. Elıírt digitális oktatási tartalmak (melyeket az ajánlatkérı biztosít) 
telepítése szintén az ajánlattevı feladata. 

 
3. A választott eljárás fajtája: Általános egyszerő 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 követıen indul-e új eljárás: - 
 

5. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetıség esetén részenként): 1 db 
 
6. a) Az érvényes ajánlatot tevık neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az 
összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti 
tartalmi eleme, illetıleg elemei (részajánlattételi lehetıség esetén részenként): 
 
Bírálati szempont: legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás. 
 
CTS Informatika Kft.  (4029 Debrecen, Maróthy Gy. u. 5-7.) 
Ajánlati ár: bruttó 47.990.000.-Ft 
 

b)**  Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következı táblázatba foglalva 
(részajánlattételi lehetıség esetén részenként): - 

c)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén a ponthatár megadása: - 
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d)** Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadta az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti 
pontszámot: - 

 
7. Az érvénytelen ajánlatot tevık neve, címe és az érvénytelenség indoka: - 
 
8.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevı neve, címe, az ellenszolgáltatás összege 
és ajánlata kiválasztásának indokai: 
 

Ajánlattevı neve: CTS Informatika Kft.    
Székhelye: 4029 Debrecen, Maróthy Gy. u. 5-7. 
Ellenszolgáltatás összege: bruttó 47.990.000.-Ft 
 
Indoklás: 
A Kbt. 57. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott értékelési szempont alapján 
Ajánlattevı ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatást. Ajánlattevı 
ajánlatát az ajánlattételi felhívásban és az ajánlati dokumentációban foglaltakkal 
összhangban nyújtotta be. Ajánlattevı az alkalmassági vizsgálat során alkalmasnak 
bizonyult a szerzıdés teljesítésére. 

 
b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı neve, címe, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 
 

9. a) A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt 
benyújtotta-e? Igen. 
 
 b)* A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı a kizáró okok igazolására 
szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? - 
 
10.* A szerzıdés 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 közremőködik/közremőködnek: 
 a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: - 
 b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában: - 
 
11.* A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevı a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meg nem haladó mértékben szerzıdést köthet: 
 a) A nyertes ajánlattevı ajánlatában: - 
 b) * A nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlatot tevı ajánlatában: - 
 
12.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: - 
 
13. a) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] kezdınapja: 
          2010. november 25. 
      b) A szerzıdéskötési tilalmi idıszak [Kbt. 99. § (2) bekezdés] utolsó napja: 
          2010. december 4. 
 
14.* Egyéb információk: - 
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15.* Hivatkozás az elızetes összesített tájékoztatóra, illetıleg az idıszakos elızetes 
tájékoztatóra és közzétételének napja: - 
 
16. Hivatkozás az eljárást megindító, illetıleg meghirdetı hirdetményre és 
közzétételének/megküldésének napja: KÉ-30219/2010., 2010. október 20. 
 
17. Az eredményhirdetés idıpontja: -  
 
18. Az összegezés elkészítésének idıpontja: 2010. november 24. 
 
19.* Az összegezés javításának indoka: - 
 
 
 
 

      TENDERZ Tanácsadó Bt. 
            4034 Debrecen, Tünde u. 1. 
             Adószám: 21524318-2-15 
    Bank: 11738008-29907793-00000000 
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