Dr. Deák Krisztina Olga

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1.
a) Az ajánlatkérő neve, címe:
Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Puskás Tivadar utca 11.
Város: Budaörs

Postai irányítószám: 2040

b) A beszerzés tárgya, mennyisége:
A beszerzés tárgya: "Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban működő integrált vagyonvédelmi
rendszer korszerűsítésének kivitelezése"
A beszerzés mennyisége:
Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban működő integrált vagyonvédelmi rendszer korszerűsítésének
kivitelezése tárgyában
− 55”-os monitorokból álló videofal építése konzollal
8 klt,
− rack szekrény telepítése
1 klt,
− IVVR ipari számítógépek telepítése
3 db,
− workstation kliens számítógépek és mikro PC telepítése
7 db,
− hálózati video rögzítő, licensz és beléptető szerverek telepítése
4 klt,
− DPC, NVR szerverek és kliens PC-k áttelepítése ill. bontása
15 db.
c) Eredményes volt-e az eljárás: X igen

nem

d) *Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: e) A választott eljárás, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a választott jogalap
alkalmazását indokoló körülmények ismertetésével:
A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. tv (a továbbiakban: Vbt.) III. rész,
VI. fejezetének szabályai szerinti, a Vbt. 71.§-a alapján tárgyalásos eljárás.
A választott jogalap alkalmazását indokoló körülmények ismertetése: f) A beérkezett ajánlatok száma: [1]
2.
a) Az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők neve, ajánlatuknak az elbírálás szempontja és - az
összességében legelőnyösebb ajánlat választása esetén - annak részszempontjai szerinti tartalmi
elemei:
Ajánlattevő neve: ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő székhelye: (1139 Budapest, Teve u. 51/B.)
Értékelési részszempont
Ajánlati ár az 5% tartalékkerettel együtt (nettó Ft)

Megajánlás
Nettó 85 348 348,- Ft

Az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. ajánlattevő tárgyi eljárásban
érvényes ajánlatot nyújtott be.
b) **Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése táblázat formájában megjelenítve: -

c) **A b) pontban szereplő táblázatban szereplő értékelési pontszámok indokolása: 3.
Az érvénytelen ajánlatot tevő, ajánlattevők neve és az érvénytelenség indokai: 4.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve és ajánlata kiválasztásának indokai:
ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (1139 Budapest, Teve u. 51/B.)
Az egyetlen ajánlatot az ajánlattevő tette, ami érvényes, és amelynek az ajánlati ára megfelel az
ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezetnek is.
b) *A nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és ajánlata kiválasztásának indokai: 5.
*A beszerzés azon része, melyre a nyertes, illetve az őt követő ajánlattevő, alvállalkozó
bevonásával fog teljesíteni:
- Monitorfal bontása, új monitorfal kialakítása,
- Operátori munkahely kialakítása,
- G9 kapu automatizálása,
- Érintésvédelmi mérések.
6.
*A hét évet meghaladó időtartamú keretmegállapodások esetén az időtartam hosszúságának
indokai: 7.
A szerződéskötési moratórium időtartama: 8.
*Egyéb információk: A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot választja.

