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I. szakasz: Ajánlatkérő

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:+36 307014017Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12998155Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris IntézetAjánlatkérő 
neve:

„Digitális telefonközpont beszerzése”Közbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000271912021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris 
Intézet

15315386243

Haller Utca 29. 38288

Budapest HU110 1096

Tóth Tiborné

tothne.ildiko@kardio.hu +36 12998155

www.kardio.hu

Csősz-Horváth Alexandra e.v. 68727743143

Fő Utca 164.

Budapest, Hungary HU110 1196

Csősz-Horváth Alexandra

csosz.horvath.alexandra@gmail.
com

www.xxx.hu



EKR000271912021

IV. szakasz: Eljárás

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:

81A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2021/S 082-210652A 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

II.szakasz: Tárgy

A jelenlegi telefon alközpont cseréje egy új alközpontra. Az új központ nem lehet virtuális. 
Telefonközpont szoftver licensz(ek) beszerzése a szükséges számban a pályázó feladata. Elvárt licensz szám 500 analóg mellék és 
plusz 150 IP mellék. A megajánlott licensz kontrukció a későbbiekben legyen bővíthető.  
Telefonközpont cseréje, rendezői munkálatok, személyzet oktatása. 
Részletesen ld.: a II.2.4) pontban és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. 
A közbeszerzés részletes műszaki leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ahol a közbeszerzési dokumentumokban 
Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének 
egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)). 
Irányadók a pályázati felhívás feltételei is: https://www.palyazat.gov.hu/efop-1821-18-infekcikontroll-tevkenysgek-gyakorlati-
megvalstsa-a-fekvbeteg-elltst-nyjt-intzmnyekben 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

„Digitális telefonközpont beszerzése”

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

II. rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás



EKR000271912021

V.szakasz: Az eljárás eredménye

Szöveges értékelés:

950Assono Magyarország Távközlési Kft.

Szöveges értékelés:

811.3841062T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

959.1480446Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlati ár (nettó ár, HUF, opciós tételekkel együtt): 31 486 110 – számítási hiba szerint javított érték: 31 486 153 
Jótállás időtartama a telefonközpontra, tartozékaira és a rendezői elemekre (minimum 36 hónap, legkedvezőbb szint mely a 
maximális pontszámot kapja 60 hónap, egész hónapban kell megadni az ÖSSZESEN jótállási időt) : 48 
Fenti ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az ajánlatkérő által előírt követelményeknek, az ajánlatában foglalt nyilatkozatok 
alapján.

12460906242Assono Magyarország Távközlési Kft., Magyarország 1142 Budapest, Rákos Tér 34.

Ajánlati ár (nettó ár, HUF, opciós tételekkel együtt): 39 834 370 
Jótállás időtartama a telefonközpontra, tartozékaira és a rendezői elemekre (minimum 36 hónap, legkedvezőbb szint mely a 
maximális pontszámot kapja 60 hónap, egész hónapban kell megadni az ÖSSZESEN jótállási időt) : 60 
Fenti ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az ajánlatkérő által előírt követelményeknek, az ajánlatában foglalt nyilatkozatok 
alapján.

12928099244T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1097 Budapest, 
Könyves Kálmán Körút 36.

Ajánlati ár (nettó ár, HUF, opciós tételekkel együtt): 32 983 300 
Jótállás időtartama a telefonközpontra, tartozékaira és a rendezői elemekre (minimum 36 hónap, legkedvezőbb szint mely a 
maximális pontszámot kapja 60 hónap, egész hónapban kell megadni az ÖSSZESEN jótállási időt) : 60 
Fenti ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az ajánlatkérő által előírt követelményeknek, az ajánlattevő benyújtotta a Kbt. 69. 
§ szerinti igazolásokat is.

13978774241Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 
70-74.

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

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Igen
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Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

HOSTLINE Kft. (Székhely: 1188 Budapest, Bercsényi Miklós utca 54/A.), 12959293-2-43, Ajánlati felhívás III.1.3. pontjában 
foglalt műszaki illetve szakmai alkalmassági követelmény

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlati ár (nettó ár, HUF, opciós tételekkel együtt): 32 983 300 
Fenti ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az ajánlatkérő által előírt követelményeknek, az ajánlattevő benyújtotta a Kbt. 69. 
§ szerinti igazolásokat is, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat, ajánlati ára opciós tételek nélkül nem haladja meg a 
rendelkezésre álló fedezet összegét. 

13978774241Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1134 Budapest, Róbert Károly Krt. 70-74.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

Fenti ajánlattevő ajánlata a bírálóbizottság véleménye szerint megfelel az ajánlatkérő által előírt követelményeknek, az 
ajánlatában foglalt nyilatkozatok alapján, azonban a Kbt. 69. § (4) szerinti, Kbt. 62. § (2) bekezdésre vonatkozó, közjegyző vagy 
gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy T. Ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § 
(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá, nem nyújtotta be az előírt határidőig, így az ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 69. (5) 
szerint figyelmen kívül kell hagyni.

23187368242TeloNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1107 Budapest, Fogadó Utca 3. A.ép. II.
em. 207.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

- Ajánlati ár (nettó ár, HUF, opciós tételekkel együtt): fordított arányosítás  
- Jótállás időtartama a telefonközpontra, tartozékaira és a rendezői elemekre (minimum 36 hónap, legkedvezőbb szint mely a 
maximális pontszámot kapja 60 hónap, egész hónapban kell megadni az ÖSSZESEN jótállási időt): arányosítás. 

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:

telefonközpont cseréje, rendezői, beüzemelési munkálatok

HOSTLINE Kft. (Székhely: 1188 Budapest, Bercsényi Miklós utca 54/A.), 12959293-2-43
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

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:

2021.09.23Lejárata:2021.09.14Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

2021.09.13

2021.09.13
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