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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

 ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 

 

 I. szakasz: Ajánlatkérő 

 I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

 Hivatalos név: 

 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

 Postai cím: 

Ostrom u. 23-25. 

 Város: 

Budapest  

 Postai irányítószám:  

1015 

  
II. szakasz: Tárgy 

 II.1) Meghatározás 

 II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 

Adásvételi szerződés - Mérőműszerek beszerzése 2018. I. ütem egyes részei tárgyában 

  
II.2) A közbeszerzés mennyisége 

 II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 
A közbeszerzés tárgya: Mérőműszerek beszerzése 2018. I. ütem egyes részei az alábbi részajánlat tételi lehető-
ségek mellett: 

I. rész 10 darab rádiófrekvenciás expozíciót regisztráló telepített mérőműszer beszerzése az alábbiak sze-
rint: 

- 9 darab szélessávú EM expozíciót regisztráló műszer leszállítása 

- 1 darab szélessávú EM expozíció útvonal regisztráló műszer leszállítása 

- 10 darab szélessávú mérőfej leszállítása 

- 1 darab gépkocsi adapter leszállítása 

- 1 darab nagy frekvenciás mérőfej leszállítása 

 

Az eszközökkel szemben támasztott elvárások, funkcionalitások: 

• Mérési frekvenciatartomány: legalább 400 kHz – 6.000 MHz egy mérőfejjel; 

• Mérési tartomány: legalább 0,2 – 150 V/m között; 

• Túlterhelés elleni védelem: legalább 500 V/m-ig; 

• Mérési érzékenység: legalább 0,2 V/m; 

• Mért értékek: legalább valódi effektív érték („True-RMS”) 6 perces átlaga, és 6 perces mérési időtar-
tam csúcsértéke; 
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• Antennaszerkezet: Izotróp; 

• Adatrögzítési képesség: legalább 7.200 minta; 

• GPS koordináták, hőmérséklet és pártatartalom adatok rögzítése; 

• Külső csatlakoztatási képesség: legalább USB kábeles, valamint WI-FI és mobil internet modem; 

• Adatlekérdező, műszerbeállító számítógépes szoftver operációs rendszere: Microsoft  Windows 7-
es, vagy 10-es verzió  ; 

• Mérési adatfájl-szerkezet biztosítása a Narda AMB-8059 „d59” adatfájlnak megfelelően 

(Az adatszerkezet leírása a https://www.narda-sts.com/en/wideband-emf/amb-8059/ oldalon elérhető 
„Operating Manual AMB-8059” dokumentumban található); 

• Mérőműszer önálló telepítését lehetővé tevő, 2 síkban forgatható tartóállvány; 

• Elemes vagy Akkumulátoros üzemidő: legalább 30 nap; 

• Fizikai jellemzők tartóállvány nélkül: maximális méret 12 x 12 x 120 cm, maximális súly 4 kg; 

• Működési környezeti jellemzői: legalább -5 – +40 Celsius fok, 20 – 90 %-os relatív páratartalom; 

• Környezeti védelem: legalább „IP55” szintű. 

Egyéb követelmények: 

o Szabvány etalonokra visszavezetett kalibrálási bizonyítvány; 

o Legalább 12 hónap (1 év) teljes körű garancia; 

o Legalább 1 db mérőműszer kialakítása útvonal regisztráló méréshez, szoftver és gépkocsi tetőhöz 
rögzítő elem biztosításával; 

o Legalább 1 db mérőműszernél mérőfej(ek) biztosítása legalább a 100 kHz - 30 GHz tartományra. 

II. rész - 2 darab rádiófrekvenciás teljesítménymérő készlet (a műszerhez tartozó kábelek, adapterek, lezá-
rások egy hordtáskába csomagolva) beszerzése 

Az eszközzel szemben támasztott követelmények, funkcionalitások: 

 Frekvencia tartomány: legalább 30 MHz – 1 GHz; 

 Mérési tartomány: legalább 500 mW – 500 W; 

 Mérési pontosság: ≤ ±4%; 

 Kivitel: hordozható; 

 Súly: < 6 kg; 

 Táplálási lehetőség: külső 230 V és belső akkumulátor; 

 Garancia: legalább 12 hónap; 

 Rendelkezzen kalibrációs bizonyítvánnyal. 

III. rész - IZT gyártmányú szélessávú mérővevők mérőképességének bővítése (2 darab)] 

A meglévő eszközök ismertetése: 

Megnevezés Menny. (db) Azonosító 
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IZT R3040 mérővevő 2 
S/N:238213-03-01-01-000-3 

S/N:238213-03-01-01-000-4 

IZT P2100 mérésvezérlő számítógépek 4 

S/N: 2-2983148 

S/N: 2-2983158 

S/N: 2-2965258 

S/N: 2-2983151 

IZT R3000 GUI szoftver 2 v3.8.604 

IZT Signal Suite szoftver 2 v1.30.18431 Beta 

 

Működési frekvenciatartomány: 9 kHz – 18 GHz 

Valós idejű sávszélesség: max. 24 MHz 

RF bemenetek száma: 1x HF; 1x V/U/SHF 

Bemeneti impedancia 50 Ω 

Maximum bemeneti teljesítmény: +15 dBm 

Szkennelési sebesség: 4 GHz/s 

 

A bővítés keretében az alábbi funkciók, képességek kerüljenek leszállításra: 

- 2 db panoráma szkennelési mérési funkció (opció) beszerzése 

- 2 db COM-SDK programozási interfész beszerzése 

- 2 db nagy mennyiségű spektrum adat rögzítés és visszajátszás opció (funkció) beszerzése 

- 2 db Time Shift Signal Access opció (funkció) beszerzése 

- 2 db mérővevőhöz külső GPS vagy NTP alapú órajel szinkronizáláshoz szükséges opció (funkció) 

- 2 db kommunikációs interfész szállítása 

- 2 db DAB/DAB+ dekódolási képesség beszerzése 

- 2 db utólagos adatmegjelenítő- és feldolgozó modul beszerzése 

IV. rész - 15 darab IP-s KVM switch beszerzése az alábbiak szerint: 

- 15 darab KVM switch 

- 40 darab média konverter 

Az eszközökkel szemben támasztott elvárások, funkcionalitások: 

 Legyen képes 8 db számítógép távoli monitorozására és vezérlésére; 

 Legyen képes 1 db billentyűzet/egér/monitor helyi csatlakoztatására;  

 Legyen rack keretbe szerelhető; 
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 Legyen vezérelhető Etherneten keresztül; 

 Rendelkezzen böngészőn keresztül elérhető, authentikációval ellátott felhasználói felülettel, amely felü-

let legyen hozzáférhető a leggyakrabban használt böngészőkről (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet 

Explorer); 

 A virtuális asztal felbontása és színmélysége változtatható legyen maximum 1920 x 1200 felbontásig, va-

lamint max. 24 bites színmélységig; 

 Rendelkezzen részletes felhasználói segédlettel; 

 Rendelkezzen redundáns (230 VAC) tápegységgel; 

 Támogassa a BIOS szintű hozzáférést a távoli számítógépekhez; 

 Támogassa a Windows XP, illetve újabb kiadású Windows operációs rendszert futtató PC-k távoli elérését; 

 A számítógépek switch-hez csatlakoztatása UTP kábeles média konverteren keresztül történjen; 

 Ajánlattevő feladata 40 db UTP kábeles média konverter beszerzése. A média konverter rendelkezzen 

2xUSB és 1xDVI csatlakozásokkal valamint Virtual Media támogatással; 

 Garancia legalább 12 hónap. 

V. rész - R&S (Rohde&Schwarz) EB500 mérővevők mérőképességének bővítése (4 darab) 

A meglévő mérőműszerek főbb jellemzői: 

Megnevezés Menny. (db) Azonosító 

R&S (Rohde&Schwarz) EB500 mérő-
vevő 

4 

S/N: 102 020 
S/N: 102 017 
S/N: 102 006 
S/N: 102 009 

 
 

 

 

 

 

 

A bővítés keretében az alábbi funkciók, képességek kerüljenek leszállításra: 

 Az EB500-PS számú mérési funkció (opció) szállítása 

Működési frekvenciatartomány: 20 MHz – 3.6 GHz 

Valós idejű sávszélesség: max. 20 MHz 

RF bemenetek száma: 1x V/UHF 

Bemeneti impedancia 50 Ω 

Maximum bemeneti teljesítmény: +15 dBm 
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4 db panoráma szkennelési funkció beszerzése. A bővítés tegye lehetővé a teljes működési frekvencia-

tartomány-, valamint az azon belül tetszőlegesen megadott frekvenciasáv egyetlen ablakban való ábrá-

zolását, illetve a frekvenciatartományban alkalmazott jelvizsgálati funkciókat (pl. jelszint mérés, marke-

rek elhelyezése, sávszélesség mérés, demoduláció). 

VI. rész - 5 darab műholdas és földfelszíni digitális műsorszóró monitoring eszköz beszerzése az alábbiak 
szerint: 

a) 1 darab DVB-S/S2/SX Monitoring vevő 
A beszerzés olyan DVB-T/T2 monitoring mérőeszközre, illetve protokoll analizátor műszerre irányul, 
amely alkalmas a digitális földfelszíni televízió műsorszóró sávok vizsgálatára, valamint az MPEG-2 
Transport Stream adatátviteli adatfolyam analízisére. 
 
b) 1 darab DVB-T/T2 Monitoring vevő 
A beszerzés olyan DVB-S/S2/S2X monitoring mérőeszközre, illetve protokoll analizátor műszerre irá-
nyul, amely alkalmas a digitális földfelszíni televízió műsorszóró sávok vizsgálatára, valamint az MPEG 
2 Transport Stream adatátviteli adatfolyam analízisére. 
 
c) 1 darab CI/CI+ interfész  
• A rendszernek tartalmaznia kell CI/CI+ interfészeket, amik biztosítják az Antenna Hungaria földfel-
színi digitális műsor szolgáltató titkosított csatornáinak a kibontását; 
• A rendszernek tartalmaznia kell CI/CI+ interfészeket, amik biztosítják a UPC Direct, Magyar Tele-
kom, Digi műholdas szolgáltatók titkosított csatornáinak a kibontását; 
• CI/CI+ interfészek támogatása: Irdeto, Nagravision 3, Conax 
 
d) 1 darab SAT KF elosztórendszer  
• Működési frekvenciatartomány: legalább 950 - 2150 MHz; 
• Rendelkezzen legalább 4 bementtel/4 kimenettel és 4 egymástól független jelúttal; 
• A jelút kapcsoló RF csatlakozói „F” (BNC 75 ohm) típusúak legyenek; 
• Return Loss >13 dB; 
• Legyen rack keretbe szerelhető; 
• Legyen vezérelhető Etherneten keresztül; 
• Távoli vezérlés: UI, HTML5, web böngésző; 
• SAT KF elosztórendszerrel megvalósítandó a jelforrások továbbítása a DVB-SX2 demodulátor 

egységre, illetve descrambler egységekre; 
• SAT KF elosztórendszer beállításai web interfészen konfigurálhatók; 
• Legyen alkalmas az eszköz a jövőbeni rendszerintegrálási feladatok ellátására, amit nyilatko-

zattal kell alátámasztani: 
o A mérőeszköz vezérelhetőségének biztosítása; 
o Funkciók, feladatok elérésnek támogatása; 
o Mérési eredmények kezelése, átadása; 

• Rendelkezzen részletes felhasználói segédlettel; 
• Garancia legalább 12 hónap. 
 
e) 1 darab rögzítő egység  
• A reprodukálhatóság érdekében a hibákat rögzíteni szükséges. A rendszernek tartalmaznia 

kell videostream rögzítő egységeket is. Merevlemez tárolási kapacitás: minimum 3,5 TB; 
• Naplózási funkciók; 
• MPEG-TS formátumú export mellett alacsonyabb minőségű formátumok biztosítása; 
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• MPEG-TS formátumban rögzített EPG tartalom megjelenítése; 
• Legyen alkalmas az eszköz a jövőbeni rendszerintegrálási feladatok ellátására, amit nyilatko-

zattal kell alátámasztani:  
o A mérőeszköz vezérelhetőségének biztosítása; 
o Funkciók, feladatok elérésnek támogatása; 
o Mérési eredmények kezelése, átadása; 

• Rendelkezzen részletes felhasználói segédlettel. 

VII. rész -1 db hordozható nagysebességű és nagykapacitású Ethernet hálózati forgalomrögzítő eszköz forga-
lomszűrési képességgel] 

Az eszközökkel szemben támasztott elvárások, funkcionalitások: 

Egy darab Ethernet hálózati adatforgalomrögzítő-eszköz, amely megfelel az alábbi specifikációnak: 

 Képes legyen az eszköz a vizsgált Ethernet alapú összeköttetés minden adatcsomagját rögzíteni és tárolni 

későbbi analízis céljából. Rendelkezzen szűrési (azaz csak a kiválasztott szempontoknak megfelelő adat-

csomagokat mentse el) és aggregálási képességgel a rögzítendő adatcsomagok és adatforgalmak tekin-

tetében. 

 Rendelkezzen legalább 8 db 1Gbps/10Gbps bemeneti porttal 

 Vonali sebességek, melyen képes a rendszer rögzíteni képes legyenek az alábbiak: full duplex 

10/100/1000 Mbps valamint 10Gbps Ethernet. 

 A lemezre írás sebessége legalább 20 Gbit/s, amit folyamatos terhelés mellett is támogatnia kell a rögzítő 

rendszernek 

 Memória: legalább 128 GB. 

 Háttértároló: legalább 8 TB SSD. 

 Monitorozó interfészek a csatlakozáshoz: SFP/SFP+ (réz és optika) és RJ45. 

 Forgalom szűrése legalább a következők alapján: MAC cím, IP cím, TCP/UDP portok, protokollok (HTTP, 

FTP, stb.), VLAN, Triple Play forgalom pl. IPTV, forgalom tartalma szerinti (alkalmazási rétegbeli) szűrések. 

 Nagypontosságú, GPS alapú időbélyeg tárolása a rögzített adatforgalom csomagjaihoz. 

 Működési hőmérsékleti tartomány: legalább a 0-40°C tartomány. 

 Webes kezelő felület analitikai feladatokhoz, 

 A mérőrendszer rendelkezzen LOM (Lights Out Management) port-tal (iLO, iDRAC), 

 Kivitele: egy ember által szállítható, hordozható (terepi) kivitel, mely egybeépített monitort és billentyű-

zetet is tartalmaz, 

 Garancia legalább 12 hónap. 

VIII. rész - IP alapú beszédminőség mérésére szolgáló 1 db Head Acoustics MFE VIII.1 mérő-jelátalakító (refe-
rencia gateway és SIP-VoiP kliens) műszer] 

Az ajánlat keretében az alábbi eszköz szállítása szükséges: 
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 Referencia gateway funkció a digitális kommunikációs eszközök és átviteli rendszerek hangminőség mé-

réséhez. 

 Beépített SIP-VOIP kliens. 

 Közvetlen kapcsolódás a meglevő Head Acoustics Acqua mérőrendszerhez, a Head Acoustics Acqua mé-

rőszoftver általi vezérelhetőség. 

 Az eszköz által ismert protokollok: SIP (RFC 3261), RTP (RFC 35550); Media Encryption Policies NAT, STUN, 

ICE; Ipv4, és IPv6 képesség.  

 Beépített codecek: G.711 (A- és mu-law), G.722 (64 kbit/s), G.726, AAL2-G726, GSM (06.10 teljes sebes-

ségű),  

A hasznos adat típusa módosítható legyen 

A formátum specifikus jellemzők (fmtp) módosíthatóak legyenek 

 Jitter buffer: statikus és adaptív jitter buffer. 

Csomaghosszak: 10, 20, 30 ms a választott kódektől fűggően. 

Kezdeti méret megadható legyen. 

 A VOIP adat audió hang monitorozási lehetősége 

 A kapcsolódó IP forgalom monitorozási lehetősége  

 Ethernet, AES/EBU ki/bemenetek és USB csatlakozási lehetőség. 

 Legalább 12 hónap garancia. 

 

IX. rész - Meglévő Spirent Test Center műszer mérési képességeinek bővítése 

Meglévő 4 portos (típus: CM-1G-D4, s/n: E14061660) 1Gbps, illetve 2 portos (típus: MXP-10G-S2, s/n: 
E16060749) 10Gbps kártyák kiváltása legújabb 8 portos 10G/1G kártyára és WiFi mérési képességekkel ren-
delkező kártyára a meglevő SPT N4U típusú (s/n: E14130139) Spirent Test Center műszerben. 

Az eszközökkel szemben támasztott elvárások, funkcionalitások: 
8 portos 10G/1G kártya (1 darab) műszaki követelményei: 

 A szállított kártyának teljes mértékben kompatibilisnek kell lennie a meglévő műszerrel 

 A meglévő kártyákon végzett eddigi mérések letárolt konfigurációja érdemi változtatás nélkül futtat-

ható legyen 

 A meglévő szoftver opciók működőképességét az új kártyával is biztosítani kell 

 Az új kártya portjai képesek legyenek mind az 1Gbps, mind pedig a 10Gbps-os szabványos sebessé-

gekre, SFP+ transceiverek támogatásával 

 OSI réteg 2-3-ban való forgalom generálás és analizálás képessége 2,5 ns-os felbontású időbélyeggel 

 Protokoll emulációk: 

o L2-3: routing, switching, TWAMP, PPPoE, DHCP, LACP, 

o L4-7: HTTP, SIP, FTP, 

 OSI réteg 4-7-ben valós terhelés generálás szerver tesztekhez: 
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o HTTP, FTP, SIP, SMTP, POP3, IMAP, SSL, IPsec 

A WiFi kártya (1 darab) műszaki követelményei: 

 kompatibilisnek kell lennie a meglévő műszerrel 

 A WiFi portok száma minimum 2, (2x4 antenna csatlakozási lehetőség) 

 A 2,4 GHz és 5 GHz-es WiFi frekvenciákat is támogatnia kell az új mérési képességnek 

 A kártya segítségével WiFi routerek összehasonlító (benchmark) tesztjeit kell tudni megvalósítani, 

mind L2-3, mind pedig L4-7 OSI rétegben 

 A kártya segítségével u.n. OTA (over the air) tesztek legyenek végezhetők 

 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac wave-2, 2.4GHz/5GHz szabványok szerinti mérési képesség 

 A portonként elérhető sávszélesség minimum az adott szabvány szerinti érték 100%-a 

 Radarjel emuláció képesség DFS teszteléshez 

 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 MIMO, MU-MIMO antenna kezelési technikák 

 WiFi access point típusú, illetve Bridge/station típusú hálózati berendezések vizsgálatának képessége 

L2-3 vizsgálatok a fenti 8 portos 10G/1G kártyával azonos kezelői felületen, adott esetben azzal a kár-

tyával együttműködve és azzal egyező funkcionalitással 

 

A bővítéshez kapcsolódó támogatás: 
 

 A meglévő Spirent Test Center szoftver és hardver támogatása 2019 év végéig rendezett és a jelen 

kiírás alapján a jelenleg benne lévő két kártya cseréje történik. Ennek megfelelően elvárás, hogy a két 

új kártya támogatása további költségek felszámítása nélkül szintén 2019 év végéig (2019.12.31-ig) le-

gyen érvényes, melyre vonatkozóan az ajánlatban nyilatkozni szükséges 

 Az ajánlattevő az új kártyák használatához vállaljon felhasználói oktatást (az Ajánlatkérő telephelyén), 

3 fő részére 2 nap időtartamban, melynek árát az ajánlat tartalmazza. 

További részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezete tartalmazza. 

  
IV. szakasz: Eljárás 

 IV.1) Meghatározás 

 IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 

II. rész, XV. Fejezet 

 IV.1.2) Az eljárás fajtája: 

A Kbt. 81. § (1) bekezdése szerinti uniós eljárásrendben lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás. 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismerte-
tése: 

- 

 IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 

 - 

 IV.2) Adminisztratív információk 

 IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 TED 2018/S 075-166559 



9/31 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 KÉ-5780/2018 (KÉ-szám/évszám) 

 IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg 
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:2 

____/__/__ 

 IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:2 

- 

 IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

- 

  

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma:    1   Rész száma:2 [1 ] Elnevezés: Adásvételi szerződés - 10 darab rádiófrekvenciás expo-

zíciót regisztráló telepített mérőműszer beszerzése 

 Az eljárás eredményes volt   igen   nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 
   Az eredménytelenség indoka: – 

 A szerződés megkötését megtagadták 

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

 igen  nem 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

– 

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

-  

 V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:2 

-  

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: 1 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi 
eleme(i): 

Ajánlattevő neve: ELSINCO Budapest Kft. 

Ajánlattevő címe: 1136 Budapest, Pannónia u. 8. IV/4. 

Ajánlattevő adószáma: 10385126-2-41 

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat számszerűsíthető elemei: 
Az ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár (az ellenszolgáltatás nettó összege): 23.973.383,- Ft + ÁFA 
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Ajánlattevő alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő benyújtott ajánlata maradéktalanul megfelel az 

ajánlati felhívásban és a Kbt.-ben foglalt érvényességi és alkalmassági feltételeknek 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlat-
nak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési 
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 
 

  Az értékelés részszempontjai (adott 
esetben alszempontjai is) 

  A rész-
szempon-
tok súly-
számai 
(adott 
esetben az 
alszempon
tok súly-
számai is) 

 Az ajánlattevő 
neve:  

 

Az ajánlattevő 
neve:  

 

Az ajánlattevő neve:  
 

 Érté-
kelési 
pont-
szám 

 Értéke-
lési pont-
szám és 
súlyszám 
szorzata 

Értéke-
lési 
pont-
szám 

Értékelési 
pontszám 
és súly-
szám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pont-
szám és 
súlyszám 
szorzata 

         

        

        

A súlyszámmal szorzott értékelési 
pontszámok összegei: 

      
 

   

 
 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
– 

 V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2 

- 

 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:2 

- 

 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe és adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indo-
kai: 

Ajánlattevő neve: ELSINCO Budapest Kft. 

Ajánlattevő címe: 1136 Budapest, Pannónia u. 8. IV/4. 

Ajánlattevő adószáma: 10385126-2-41 

Ellenszolgáltatás összege: 23.973.383,- Ft + ÁFA 
Ajánlat kiválasztásának indoka: ajánlattevő tette a legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlatot, amely az 
ajánlati felhívás szerint a bírálati szempont volt. 

 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe és az adószáma, az ellenszolgáltatás ösz-
szege és ajánlata kiválasztásának indokai:2 

- 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2      igen      nem 
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A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvál-
lalkozót kíván igénybe venni: 

-  
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2 

- 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:2 

 

- 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

- 
 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

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

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

- 
 
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

- 

 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése 2 

- 

 

A szerződés száma:    1   Rész száma:2 [2 ] Elnevezés: Adásvételi szerződés - 2 darab rádiófrekvenciás tel-

jesítménymérő készlet beszerzése 

 Az eljárás eredményes volt   igen   nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 
   Az eredménytelenség indoka: – 

 A szerződés megkötését megtagadták 

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

 igen  nem 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

– 

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 
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Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 

-  

 V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:2 

-  

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: 1 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi 
eleme(i): 

Ajánlattevő neve: ProMet Méréstechnika Kft. 

Ajánlattevő címe: 2314 Budapest, Arany János utca 54. 

Ajánlattevő adószáma: 12976308-2-13 

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat számszerűsíthető elemei: 
Az ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár (az ellenszolgáltatás nettó összege): 3.783.200,- Ft + ÁFA 
Ajánlattevő alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő benyújtott ajánlata maradéktalanul megfelel az 

ajánlati felhívásban és a Kbt.-ben foglalt érvényességi és alkalmassági feltételeknek 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlat-
nak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési 
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 
 

  Az értékelés részszempontjai (adott 
esetben alszempontjai is) 

  A rész-
szempon-
tok súly-
számai 
(adott 
esetben az 
alszempon
tok súly-
számai is) 

 Az ajánlattevő 
neve:  

 

Az ajánlattevő 
neve:  

 

Az ajánlattevő neve:  
 

 Érté-
kelési 
pont-
szám 

 Értéke-
lési pont-
szám és 
súlyszám 
szorzata 

Értéke-
lési 
pont-
szám 

Értékelési 
pontszám 
és súly-
szám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pont-
szám és 
súlyszám 
szorzata 

         

        

        

A súlyszámmal szorzott értékelési 
pontszámok összegei: 

      
 

   

 
 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
– 

 V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2 

- 

 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:2 
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- 

 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe és adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indo-
kai: 

Ajánlattevő neve: ProMet Méréstechnika Kft. 

Ajánlattevő címe: 2314 Halásztelek, Arany János utca 54. 

Ajánlattevő adószáma: 12976308-2-13 

Ellenszolgáltatás összege: 3.783.200,- Ft + ÁFA 
Ajánlat kiválasztásának indoka: ajánlattevő tette a legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlatot, amely az 
ajánlati felhívás szerint a bírálati szempont volt. 

 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe és az adószáma, az ellenszolgáltatás ösz-
szege és ajánlata kiválasztásának indokai:2 

- 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2      igen      nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvál-
lalkozót kíván igénybe venni: 

-  
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2 

- 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:2 

 

- 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

- 
 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

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

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

- 
 
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

- 

 
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése 2 

- 
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A szerződés száma: 1 Rész száma:2 3 Elnevezés: Adásvételi szerződés - IZT gyártmányú szélessávú mérővevők 

mérőképességének bővítése (2 darab) 

 Az eljárás eredményes volt   igen   nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 
   Az eredménytelenség indoka: – 

 A szerződés megkötését megtagadták 

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

 igen  nem 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

– 

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

-  

 V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:2 

-  

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: 1 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi 
eleme(i): 

Ajánlattevő neve: Svale Technology Kft. 

Ajánlattevő címe: 2094 Nagykovácsi, Virágos sétány 86. 

Adószáma: 23760420-2-13 

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat számszerűsíthető elemei: 
Az ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár (az ellenszolgáltatás nettó összege): 29.925.000,- Ft + ÁFA 
Ajánlattevő alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő benyújtott ajánlata maradéktalanul megfelel az 

ajánlati felhívásban és a Kbt.-ben foglalt érvényességi és alkalmassági feltételeknek 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlat-
nak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési 
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 
 

  Az értékelés részszempontjai (adott 
esetben alszempontjai is) 

  A rész-
szempon-
tok súly-
számai 
(adott 

 Az ajánlattevő 
neve:  

 

Az ajánlattevő 
neve:  

 

Az ajánlattevő neve:  
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esetben az 
alszempon
tok súly-
számai is) 

 Érté-
kelési 
pont-
szám 

 Értéke-
lési pont-
szám és 
súlyszám 
szorzata 

Értéke-
lési 
pont-
szám 

Értékelési 
pontszám 
és súly-
szám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pont-
szám és 
súlyszám 
szorzata 

         

        

        

A súlyszámmal szorzott értékelési 
pontszámok összegei: 

      
 

   

 
 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
– 

 V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2 

- 

 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:2 

- 

 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe és adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indo-
kai: 

Ajánlattevő neve: Svale Technology Kft. 

Ajánlattevő címe: 2094 Nagykovácsi, Virágos sétány 86. 

Adószáma: 23760420-2-13 

Ellenszolgáltatás összege: 29.925.000,- Ft + ÁFA 
Ajánlat kiválasztásának indoka: ajánlattevő tette a legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlatot, amely az 
ajánlati felhívás szerint a bírálati szempont volt. 

 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe és az adószáma, az ellenszolgáltatás ösz-
szege és ajánlata kiválasztásának indokai:2 

- 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2      igen      nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvál-
lalkozót kíván igénybe venni: 

-  
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2 

- 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:2 

 

- 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

- 
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 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

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

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

- 
 
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

- 

 
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése 2 

- 

 

A szerződés száma: 1 Rész száma:2 4 Elnevezés: - Adásvételi szerződés - 15 darab IP-s KVM switch beszerzése 

 Az eljárás eredményes volt   igen   nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 
   Az eredménytelenség indoka: – 

 A szerződés megkötését megtagadták 

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

 igen  nem 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

– 

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

-  

 V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:2 

-  

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: 1 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi 
eleme(i): 

Ajánlattevő neve: Svale Technology Kft. 

Ajánlattevő címe: 2094 Nagykovácsi, Virágos sétány 86. 
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Adószáma: 23760420-2-13 

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat számszerűsíthető elemei: 
Az ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár (az ellenszolgáltatás nettó összege): 8.415.000,- Ft + ÁFA 
Ajánlattevő alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő benyújtott ajánlata maradéktalanul megfelel az 

ajánlati felhívásban és a Kbt.-ben foglalt érvényességi és alkalmassági feltételeknek 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlat-
nak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési 
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 
 

  Az értékelés részszempontjai (adott 
esetben alszempontjai is) 

  A rész-
szempon-
tok súly-
számai 
(adott 
esetben az 
alszempon
tok súly-
számai is) 

 Az ajánlattevő 
neve:  

 

Az ajánlattevő 
neve:  

 

Az ajánlattevő neve:  
 

 Érté-
kelési 
pont-
szám 

 Értéke-
lési pont-
szám és 
súlyszám 
szorzata 

Értéke-
lési 
pont-
szám 

Értékelési 
pontszám 
és súly-
szám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pont-
szám és 
súlyszám 
szorzata 

         

        

        

A súlyszámmal szorzott értékelési 
pontszámok összegei: 

      
 

   

 
 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
– 

 V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2 

- 

 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:2 

- 

 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe és adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indo-
kai: 

Ajánlattevő neve: Svale Technology Kft. 

Ajánlattevő címe: 2094 Nagykovácsi, Virágos sétány 86. 

Adószáma: 23760420-2-13 

Ellenszolgáltatás összege: 8.415.000,- Ft + ÁFA 
Ajánlat kiválasztásának indoka: ajánlattevő tette a legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlatot, amely az 
ajánlati felhívás szerint a bírálati szempont volt. 

 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe és az adószáma, az ellenszolgáltatás ösz-
szege és ajánlata kiválasztásának indokai:2 
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- 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2      igen      nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvál-
lalkozót kíván igénybe venni: 

-  
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2 

- 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:2 

 

- 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

- 
 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

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

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

- 
 
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

- 

 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése 2 

- 

 
 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma:    1   Rész száma:2 [5 ] Elnevezés: Adásvételi szerződés – R &S (Rohde&Schwarz) EB500 

mérővevők mérőképességének bővítése (4 darab) 

 Az eljárás eredményes volt   igen   nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 
   Az eredménytelenség indoka: – 

 A szerződés megkötését megtagadták 
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 V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás 

 igen  nem 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

– 

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

-  

 V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:2 

-  

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: 1 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi 
eleme(i): 

Ajánlattevő neve: Rohde & Schwarz Österreich Gesellschaft m.b.H. 

Ajánlattevő címe: 1120 Wien, Technologiestrasse 10, Gebäude E 

Adószáma: ATU36800100 

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat számszerűsíthető elemei: 
Az ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár (az ellenszolgáltatás nettó összege): 5.049.972,- Ft + ÁFA 
Ajánlattevő alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő benyújtott ajánlata maradéktalanul megfelel az 

ajánlati felhívásban és a Kbt.-ben foglalt érvényességi és alkalmassági feltételeknek 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlat-
nak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési 
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 
 

  Az értékelés részszempontjai (adott 
esetben alszempontjai is) 

  A rész-
szempon-
tok súly-
számai 
(adott 
esetben az 
alszempon
tok súly-
számai is) 

 Az ajánlattevő 
neve:  

 

Az ajánlattevő 
neve:  

 

Az ajánlattevő neve:  
 

 Érté-
kelési 
pont-
szám 

 Értéke-
lési pont-
szám és 
súlyszám 
szorzata 

Értéke-
lési 
pont-
szám 

Értékelési 
pontszám 
és súly-
szám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pont-
szám és 
súlyszám 
szorzata 

         

        

        

A súlyszámmal szorzott értékelési 
pontszámok összegei: 
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Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
– 

 V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2 

- 

 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:2 

- 

 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe és adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indo-
kai: 

Ajánlattevő neve: Rohde & Schwarz Österreich Gesellschaft m.b.H. 

Ajánlattevő címe: 1120 Wien, Technologiestrasse 10, Gebäude E 

Adószáma: ATU36800100 

Ellenszolgáltatás összege: 5.049.972,- Ft + ÁFA 
Ajánlat kiválasztásának indoka: ajánlattevő tette a legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlatot, amely az 
ajánlati felhívás szerint a bírálati szempont volt. 

 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe és az adószáma, az ellenszolgáltatás ösz-
szege és ajánlata kiválasztásának indokai:2 

- 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2      igen      nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvál-
lalkozót kíván igénybe venni: 

-  
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2 

- 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:2 

- 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

- 
 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

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

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

- 
 
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

- 
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése 2 

- 

 

A szerződés száma:    1   Rész száma:2 [6 ] Elnevezés: Adásvételi szerződés - 5 darab műholdas és földfelszíni 

digitális műsorszóró monitoring eszköz beszerzése 

 Az eljárás eredményes volt   igen   nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 
   Az eredménytelenség indoka: – 

 A szerződés megkötését megtagadták 

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

 igen  nem 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

– 

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

-  

 V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:2 

-  

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: 1 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi 
eleme(i): 

Ajánlattevő neve: Ring-Net Rendszerintegrátor Zrt. 

Ajánlattevő címe: 1024 Budapest, Kis Rókus u. 17-19. 

Ajánlattevő adószáma: 23366129-2-41 

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat számszerűsíthető elemei: 
Az ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár (az ellenszolgáltatás nettó összege): 54.640.700,- Ft + ÁFA 
Ajánlattevő alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő benyújtott ajánlata maradéktalanul megfelel az 

ajánlati felhívásban és a Kbt.-ben foglalt érvényességi és alkalmassági feltételeknek 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlat-
nak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési 
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 
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  Az értékelés részszempontjai (adott 
esetben alszempontjai is) 

  A rész-
szempon-
tok súly-
számai 
(adott 
esetben az 
alszempon
tok súly-
számai is) 

 Az ajánlattevő 
neve:  

 

Az ajánlattevő 
neve:  

 

Az ajánlattevő neve:  
 

 Érté-
kelési 
pont-
szám 

 Értéke-
lési pont-
szám és 
súlyszám 
szorzata 

Értéke-
lési 
pont-
szám 

Értékelési 
pontszám 
és súly-
szám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pont-
szám és 
súlyszám 
szorzata 

         

        

        

A súlyszámmal szorzott értékelési 
pontszámok összegei: 

      
 

   

 
 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
– 

 V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2 

- 

 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:2 

- 

 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe és adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indo-
kai: 

Ajánlattevő neve: Ring-Net Rendszerintegrátor Zrt. 

Ajánlattevő címe: 1024 Budapest, Kis Rókus u. 17-19. 

Ajánlattevő adószáma: 23366129-2-41 

Ellenszolgáltatás összege: 54.640.700,- Ft + ÁFA 
Ajánlat kiválasztásának indoka: ajánlattevő tette a legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlatot, amely az 
ajánlati felhívás szerint a bírálati szempont volt. 

 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe és az adószáma, az ellenszolgáltatás ösz-
szege és ajánlata kiválasztásának indokai:2 

- 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2      igen      nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvál-
lalkozót kíván igénybe venni: 

-  
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2 

- 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:2 
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- 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

- 
 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

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

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

- 
 
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

- 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése 2 

- 

 

A szerződés száma:    1   Rész száma:2 [7 ] Elnevezés: Adásvételi szerződés - 1 db hordozható nagysebességű 

és nagykapacitású Ethernet hálózati forgalomrögzítő eszköz forgalomszűrési képességgel 

 Az eljárás eredményes volt   igen   nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 
   Az eredménytelenség indoka: – 

 A szerződés megkötését megtagadták 

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

 igen  nem 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

– 

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

-  

 V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:2 

-  

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: 1 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi 
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eleme(i): 

Ajánlattevő neve: ELSINCO Budapest Kft. 

Ajánlattevő címe: 1136 Budapest, Pannónia u. 8. IV/4. 

Ajánlattevő adószáma: 10385126-2-41 

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat számszerűsíthető elemei: 
Az ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár (az ellenszolgáltatás nettó összege): 34.454.000,- Ft + ÁFA 
Ajánlattevő alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő benyújtott ajánlata maradéktalanul megfelel az 

ajánlati felhívásban és a Kbt.-ben foglalt érvényességi és alkalmassági feltételeknek 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlat-
nak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési 
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 
 

  Az értékelés részszempontjai (adott 
esetben alszempontjai is) 

  A rész-
szempon-
tok súly-
számai 
(adott 
esetben az 
alszempon
tok súly-
számai is) 

 Az ajánlattevő 
neve:  

 

Az ajánlattevő 
neve:  

 

Az ajánlattevő neve:  
 

 Érté-
kelési 
pont-
szám 

 Értéke-
lési pont-
szám és 
súlyszám 
szorzata 

Értéke-
lési 
pont-
szám 

Értékelési 
pontszám 
és súly-
szám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pont-
szám és 
súlyszám 
szorzata 

         

        

        

A súlyszámmal szorzott értékelési 
pontszámok összegei: 

      
 

   

 
 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
– 

 V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2 

- 

 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:2 

- 

 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe és adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indo-
kai: 

Ajánlattevő neve: ELSINCO Budapest Kft. 

Ajánlattevő címe: 1136 Budapest, Pannónia u. 8. IV/4. 

Ajánlattevő adószáma: 10385126-2-41 

Ellenszolgáltatás összege: 34.454.000,- Ft + ÁFA 
Ajánlat kiválasztásának indoka: ajánlattevő tette a legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlatot, amely az 
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ajánlati felhívás szerint a bírálati szempont volt. 

 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe és az adószáma, az ellenszolgáltatás ösz-
szege és ajánlata kiválasztásának indokai:2 

- 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2      igen      nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvál-
lalkozót kíván igénybe venni: 

-  
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2 

- 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:2 

- 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

- 
 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

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

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

- 
 
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

- 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése 2 

- 

 

A szerződés száma:    1   Rész száma:2 [8 ] Elnevezés: Adásvételi szerződés - IP alapú beszédminőség mérésére 

szolgáló 1 db Head Acoustics MFE VIII.1 mérő-jelátalakító (referencia gateway és SIP-VoiP kliens) műszer 

 Az eljárás eredményes volt   igen   nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 
   Az eredménytelenség indoka: – 

 A szerződés megkötését megtagadták 

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

 igen  nem 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 
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Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

– 

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

-  

 V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:2 

-  

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: 1 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi 
eleme(i): 

Ajánlattevő neve: Telasc Elektronikai Kft. 

Ajánlattevő címe: 1087 Budapest, Osztály u. 26-28. fsz. 15. 

Ajánlattevő adószáma: 13112613-2-42 

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat számszerűsíthető elemei: 
Az ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár (az ellenszolgáltatás nettó összege): 4.200.000,- Ft + ÁFA 
Ajánlattevő alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő benyújtott ajánlata maradéktalanul megfelel az 

ajánlati felhívásban és a Kbt.-ben foglalt érvényességi és alkalmassági feltételeknek 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlat-
nak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési 
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 
 

  Az értékelés részszempontjai (adott 
esetben alszempontjai is) 

  A rész-
szempon-
tok súly-
számai 
(adott 
esetben az 
alszempon
tok súly-
számai is) 

 Az ajánlattevő 
neve:  

 

Az ajánlattevő 
neve:  

 

Az ajánlattevő neve:  
 

 Érté-
kelési 
pont-
szám 

 Értéke-
lési pont-
szám és 
súlyszám 
szorzata 

Értéke-
lési 
pont-
szám 

Értékelési 
pontszám 
és súly-
szám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pont-
szám és 
súlyszám 
szorzata 

         

        

        

A súlyszámmal szorzott értékelési 
pontszámok összegei: 

      
 

   

 
 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
– 

 V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2 
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- 

 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:2 

- 

 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe és adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indo-
kai: 

Ajánlattevő neve: Telasc Elektronikai Kft. 

Ajánlattevő címe: 1087 Budapest, Osztály u. 26-28. fsz. 15. 

Ajánlattevő adószáma: 13112613-2-42 

Ellenszolgáltatás összege: 4.200.000,- Ft + ÁFA 
Ajánlat kiválasztásának indoka: ajánlattevő tette a legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlatot, amely az 
ajánlati felhívás szerint a bírálati szempont volt. 

 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe és az adószáma, az ellenszolgáltatás ösz-
szege és ajánlata kiválasztásának indokai:2 

- 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2      igen      nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvál-
lalkozót kíván igénybe venni: 

-  
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2 

- 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:2 

- 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

- 
 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

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

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

- 
 
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

- 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése 2 

- 
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A szerződés száma:    1   Rész száma:2 [9 ] Elnevezés: Adásvételi szerződés - Meglévő Spirent Test Center 

műszer mérési képességeinek 

 Az eljárás eredményes volt   igen   nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 
   Az eredménytelenség indoka: – 

 A szerződés megkötését megtagadták 

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

 igen  nem 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

– 

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

-  

 V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:2 

-  

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: 1 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi 
eleme(i): 

Ajánlattevő neve: Wandel-Services Kft. 

Ajánlattevő címe: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/H 

Ajánlattevő adószáma: 12848681-2-43 

Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat számszerűsíthető elemei: 
Az ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár (az ellenszolgáltatás nettó összege): 57.416.104,- Ft + ÁFA 
Ajánlattevő alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő benyújtott ajánlata maradéktalanul megfelel az 

ajánlati felhívásban és a Kbt.-ben foglalt érvényességi és alkalmassági feltételeknek 

 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlat-
nak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési 
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 
 

  Az értékelés részszempontjai (adott 
esetben alszempontjai is) 

  A rész-
szempon-
tok súly-
számai 
(adott 

 Az ajánlattevő 
neve:  

 

Az ajánlattevő 
neve:  

 

Az ajánlattevő neve:  
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esetben az 
alszempon
tok súly-
számai is) 

 Érté-
kelési 
pont-
szám 

 Értéke-
lési pont-
szám és 
súlyszám 
szorzata 

Értéke-
lési 
pont-
szám 

Értékelési 
pontszám 
és súly-
szám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pont-
szám és 
súlyszám 
szorzata 

         

        

        

A súlyszámmal szorzott értékelési 
pontszámok összegei: 

      
 

   

 
 

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
– 

 V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2 

- 

 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:2 

- 

 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe és adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indo-
kai: 

Ajánlattevő neve: Wandel-Services Kft. 

Ajánlattevő címe: 1115 Budapest, Bartók Béla út 152/H 

Ajánlattevő adószáma: 12848681-2-43 

Ellenszolgáltatás összege: 57.416.104,- Ft + ÁFA 
Ajánlat kiválasztásának indoka: ajánlattevő tette a legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlatot, amely az 
ajánlati felhívás szerint a bírálati szempont volt. 

 V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe és az adószáma, az ellenszolgáltatás ösz-
szege és ajánlata kiválasztásának indokai:2 

- 

 V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2      igen      nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvál-
lalkozót kíván igénybe venni: 

-  
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2 

- 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:2 

- 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

- 
 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 
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Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása ér-
dekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 
 

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

- 
 
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

- 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése 2 

- 

 

 
VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 VI.1) További információk:2 

- 

 VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

kezdete: - (I- IX. rész tekintetében)          Lejárata: -    (I- IX. rész tekintetében)                 

 VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 

2018/06/28 

 VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 

2018/06/28 

 VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka2 
– 

 VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja2 

--/--/-- 

 VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja2 

--/--/-- 

 VI.1.7) Az összegezés javításának indoka2 
– 

 VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja2 

--/--/-- 

 VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja2 

--/--/-- 

 VI.1.10) További információk:2 

- Jogorvoslati kérelem benyújtására a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint van lehetőség. 
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A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (4) 
és (6) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve, a közbeszerzési dokumentumok részét képező jelen ajánla-
tok elbírálásáról szóló összegezést ezúton ellenjegyzem/ellenjegyezzük: (az aláírásokat az eredeti/papír alapú doku-
mentum tartalmazza) 
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