
JeevzőkönvY Bírálóbizottsáei ülésről

Időpont: 20II. március 22.II:00 óra

Helyszín: Hegyeshalom Nagyközség Önkormányzatatfugyaloterem9222 Hegyeshalom,
Fő u. 134.

Tárgy: 
''TIOP-l.l.1-0711-2008-0864 

azonosítószámű pá.Iyá.zat keretében informatikai
infrastruktúra fejlesztése a Lőrincze Lajos Általános Iskolában') beérkezett ajánlatok
értékeléséről

Jelen vannak:
Gáli Péter
Gálik Péter

bírálőbizottsági tag
bírálőbizottsági tag

Tölgyesné Mészáros Margit bíráIőbizottsági tag
Szolomájer Anita bíráIőbizottsági tag

Ajánlatkérő aKbt--251.$ (2) bekezdése alapiánközbeszerzési elindított2}Il. február I7-én.

Ajánlattételre az alábbi 3 céget kérte fel:
- Pencom Technika Számítástechnikai és Mémöki Kft. (9700 Szombathely, Szily János u.
26.)
- Konkoord Kft. (9023 Győr, Fehérvríri u.I7lb)
- Digitáltechnika Kft. (9024 Győr, Nagy Imre út 35.)

Aján|attételi határid őre - 2011. március 4. 1 1 .00 óra - kettő cóg nyújtotta be aján|atát.

1. Aiánlat:
Ajánlattevő neve: Digitáltechnika Információ Technika Kft '

Ajánlattevő székhelye:9024 Győr' Nagy Imre u. 35.
Azok a főbb számszenísítheto adatokat. amel}zek a bírálati szempont alapján értékelésre
kerülnek

1. Nettó ajánlati ár:9.210.000,- Ft,
2. Garancia ideje alatt bejelentéstől számított időn belül megkezdett szervlzz 6 őra,
3. A szerződés előteljesítésénél előteljesített napok számaz 3 nap.

2. Aiánlatz
Ajánlattevő neve: Konkoord Kft.
Ajánlattevő székhelye:9023 Győr' Fehérvríri u, I7lb.
Azok a főbb számszenísíthető adatokat. amelyek a bírálati szempont alapjián értékelésre
kerülnek

1. Nettó ajánlati árz 9.203.600,- Ft
2. Garancia ideje alatt bejelentéstől számított időn belül megkezdett szervizz 2 őta,
3. A szerződés előteljesítésénél előteljesített napok száma: 5 nap.



Bizottság az qánIatokat megvizsgálva a Konkoord Kft. ajánlattevőt hiánypótlásra szőIította
fel, melynek határideje:20II. március 16.12 óra 00 perc.
Aj rínl attevő hatarid& e benyúj totta a kért nyi l atko z ato kat.

En követően a bizottság megállapította, hogy az ajránlatok érvényesek, kizárő ok
ajánIattevőkkel szemben nem ál1 fenn, valamint az ajinlatok az ajánlattételi felhívásban és
dokumentációban fo glalt előírásoknak me gfelelnek.

Az qánlatok a felhívásban valamint a dokumentációban foglaltak szerint került elbírálásra:

Ö s sze s s é géb en le ge l őnyö s ebb aj ánlat kiv álasztása:

Részszempont Súlvszámok

1. Nettó ajánlati átr

2. Gararrcia ideje alatt bejelentéstóI szémított
időn belül megkezdett szewiz (őra)
3. A szerződés előteljesítésénél
előteljesített napok száma (nap)

20

20

20

Az elbírálás

részszempontjai
(adott esetben alszempontj
is)

4 részszempontok

súlyszámai
(adott esetben az

alszempontok
súlvszámai is)

4z ajánlattevő neve:
Konkoord Kft.

4z ajónlattevő neve:
Digitáltechnika Kft.

Urtékelési
rcntszóm

Urtékelési
lontszám él
súlyszóm
szorzata

Ertékelési
pontszóm

Urtékelési pontszán
!s
súlyszám
vorzata

l. Nettó aján|ati ár 20 10 200,00 9,99
199.80

2. Garancia ideje alatt
bej elentést őI számított
időn belül megkez
szervlz (őra|

20 10 200,00 3,30 66,00

3. A szerződés
eIőteljesítésénél
előteljesített napok szám
ínan)

20 10 200,00 6,00 120,00

A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
aiánlattevőnként:

600,00 385,80

A bír á|ihlzotts á g j avaslatai D iintés hoz ő számár a:

1.) A bírálóbizottság javasolja döntéshozónak, hogy az e|járást nyilvánítsa eredményesnek.

2.) A bírálóbizottság javasolja döntéshozónak, hogy nyertes ajánlat
Ajánlattevő neve: Konkoord Kft.
Ajánlattevő székhelye:9023 Győr, Fehérvári u. I7lb.
Azok a főbb számszenísíthető adatokat" amelyek a bírálati szempont alapjiín értékelésre
kerülnek



1. Nettó ajánlati árz 9.203.600,- Ft
2. Garancia ideje alatt bejelentéstől szátmított időn belül megkezdett szervizz 2 őta,
3. A szerződés előteljesítésénél előteljesített napok száma: 5 nap.

A bír őbizotts ág az aj ánl atok értéke l é s ét b e fej e zte.

Kmf.

A Bírá1ó Bizottsági tagok aláírása:

GáIi Péter

Gálik Péter

Tölgyesné Mészáros Margit

Szolomájer Anita

A j e gyzőkönyv mellékletei :

- Gáli Péter általkészített összeferhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat,valamint bírálati lap,
- Gálik Péter által készített összeferhetetlenségi éS titoktartási nyilatkozat, valamint bírálati
lup,
- Tcilgyesné Mészáros Margit által készített összeferhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat,
valamint bírálatilap,
- Szolomájer Anita által készitett összeferhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat valamint
bírálatilap,


