Előterjesztő: Pikó András polgármester
Tárgy: Javaslat az „Informatikai eszközök beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt
el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapítására
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JEGYZŐI KABINET BELSŐ ELLÁTÁSI IRODA
KÉSZÍTETTE: DR ORGOVÁNYI ANDRÁS
PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL / IGÉNYEL, IGAZOLÁS:
JOGI KONTROLL:
BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:
CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET
JEGYZŐ

A döntésre az SZMSZ szerint hatáskörrel rendelkezik: Költségvetési és Pénzügyi Bizottság
Tisztelt Képviselő-testület!
I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal)
informatikai eszközei az évek előre haladtával folyamatosan amortizálódtak, tönkrementek,
korszerűtlenné váltak, melyek cseréje, pótlása a zavartalan és üzemszerű működéshez szükségszerű.
Interneten történt piackutatás alapján a megállapításra került a keretösszeg becsült értéke –
bruttó 10.000,-eFt, melyre tekintettel a Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) IX. Része szerinti beszerzési eljárás került lefolytatásra. A Szabályzat 20.1. pontja alapján a közbeszerzési értékhatárt el nem érő árubeszerzésről, építési beruházásról, szolgáltatás megrendeléséről legalább három ajánlat bekérésével lehet dönteni, ezért az ajánlattételi felhívás az alábbiakban felsorolt gazdasági társaságok részére került megküldésre:
Az ajánlattételre felkért gazdasági társaságok az alábbiak:



Nádor Rendszerház Irodaautomatizálási Kft.
1152 Budapest, Telek utca 7-9.
e-mail: info@nador.hu
Inzeonit Kft.
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1139 Budapest, Béke tér 7. fsz.2.
e-mail: info@inzeonit.hu
MÓDUSZ OFFICE-HOLDING Zrt.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.
e-mail:info@modusz.hu
Imperium Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2500 Esztergom, Bátori Schulcz Bódog utca 29/A.
e-mail:csaba.mor@t-online.hu
Marseus Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft..
1131 Budapest, Jász utca 179.
e-mail:sales@marseus.hu
E-BYTE Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
4029 Debrecen, Pacsirta utca 43.
e-mail:szegozoltan@ebyte.hu
PC Aréna Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2142 Nagytarcsa, Neumann János utca 4.
e-mail:office@pcarena.hu

Az ajánlattételi felhívás ezen túlmenően a www.jozsefvaros.hu oldalon is megjelenítésre került.
Az ajánlattételre felkért szervezetek kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy a cégek
tevékenységi körébe tartozzon az informatikai eszközök, azaz a számítógép, periféria, szoftver kereskedelme. A felkért szervezetek mind a piac elismert szereplői, informatikai szakággal foglalkozó szervezetek, melyek megbízhatóak, piacképesek, pénzügyileg stabilak, képesnek mutatkoznak az elvárt beszerzés tárgyának szolgáltatására az egyes részek tekintetében.
Az OPTEN cégtár nyilvántartása szerint működésük törvényes és megfelelő.
Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőig, 2020. november 5, 10:00
óráig - 6 darab pályázati anyag került elektronikus úton megküldésre. Az ajánlat elbírálásának
értékelése a „legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás” elve szerint történt.

Ajánlattevők ajánlatainak bemutatása
Ajánlattevő: Módusz Office-Holding Informatikai és Ügyviteli Zrt. Az ajánlat a formai követelményeknek megfelel.
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beérkezett ajánlat időpontja

Módusz OfficeHolding
Informatikai és
Ügyviteli Zrt.

Megjegyzés

2020.11.05
10:00

érvényes

1.
rész

új asztali számítógép beszerzése

2 376 297 Ft

érvényes

2.
rész

használt asztali számítógép és monitor beszerzése

2 291 669 Ft

érvényes

3.
rész

új laptop beszerzése

4 809 962 Ft

érvényes

Ajánlattevő: Nádor Rendszerház Irodaautomatizálási Kft.. Az ajánlat a formai követelményeknek megfelel.
Nádor
Rendszerház Kft.

Megjegyzés

beérkezett ajánlat időpontja

2020.11.05
8:58

érvényes

1.
rész

új asztali számítógép beszerzése

2 323 148 Ft

érvényes

2.
rész

használt asztali számítógép és monitor beszerzése

-

-

3.
rész

új laptop beszerzése

-

-

Ajánlattevő: Inzeonit Kft. Az ajánlat a formai követelményeknek megfelel.

1.
rész

Inzeonit Kft.

Megjegyzés

beérkezett ajánlat időpontja

2020.11.05
9:48

érvényes

új asztali számítógép beszerzése

2 143 125 Ft

érvényes
3

2.
rész

használt asztali számítógép és monitor beszerzése

3 206 369 Ft

érvényes

3.
rész

új laptop beszerzése

4 497 070 Ft

érvényes

Ajánlattevő: Marseus Computer Kft. Az ajánlat a formai követelményeknek megfelel.

beérkezett ajánlat időpontja
1.
rész

új asztali számítógép beszerzése

2.
rész

használt asztali számítógép és monitor beszerzése

3.
rész

új laptop beszerzése

Marseus
Computer Kft.

Megjegyzés

2020.11.05
9:33

érvényes

-

-

2 698 496 Ft

érvényes

-

-

Ajánlattevő: Profi Plus Szolgáltató Kft. Az ajánlat a formai követelményeknek megfelel.

beérkezett ajánlat időpontja

Profi Plus
Szolgáltató Kft.

Megjegyzés

2020.11.05
9:39

érvényes

2 232 660 Ft

érvényes

1.
rész

új asztali számítógép beszerzése

2.
rész

használt asztali számítógép és monitor beszerzése

-

-

3.
rész

új laptop beszerzése

-

-
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Ajánlattevő: Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft. Az ajánlat a formai követelményeknek megfelel.

beérkezett ajánlat időpontja

Kermann Műszaki
Fejlesztő és
Tanácsadó Zrt.

Megjegyzés

2020.11.05
9:39

érvényes

1.
rész

új asztali számítógép beszerzése

-

-

2.
rész

használt asztali számítógép és monitor beszerzése

-

-

3.
rész

új laptop beszerzése

5 263 948 Ft

érvényes

II. A beterjesztés indoka
A beszerzési eljárás eredményének és a nyertes ajánlattevőnek megállapítása érdekében szükséges, hogy a döntéshozó meghozza döntését.
A döntés meghozatalának joga a veszélyhelyzet időtartamában visszakerül a Képviselő-testület
hatáskörébe, melyet a polgármester gyakorol.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja, az „Informatikai eszközök beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem
érő beszerzési eljárás lefolytatása, az eljárás lezárása, eredmény kihirdetése, az eredményről szóló döntés meghozása.
A pénzügyi fedezet a 20201-02 címen biztosított.
IV. Jogszabályi környezet
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 36/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) 7. melléklet 1.1.1. pontja alapján a Költségvetési
és Pénzügyi Bizottság döntési hatáskörébe tartozik a beszerzési ügyekben az eredmény megállapítása.
Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat 20.5. pontja alapján a az
eljárást lezáró annak eredményét megállapító döntést a Bizottság hozza meg.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságának, amelyet bármikor visszavonhat.
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Az SzMSz 31. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlását
bármikor indokolás nélkül magához vonhatja azzal, hogy az nem minősül a hatáskör visszavonásának.
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3.§ (1) és (3) bekezdése értelmében, valamint a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.03.) számú kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést
okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány)
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a polgármester külön íven határozatot hoz.
Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását.
Melléklet:
1. sz. melléklet: ajánlattételi felhívás,
2. sz. melléklet: 6 db felolvasólap,
3. sz. melléklet: szerződéstervezetek
Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2020. (XI. 19.) számú határozata
Javaslat az „Informatikai eszközök beszerzése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem
érő beszerzési eljárásban eredmény megállapítására
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy:
1.

az „Informatikai eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményesnek nyilvánítja.

2.

az „Informatikai eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó, érvényes ajánlatot
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az I. rész (asztali számítógép beszerzése) esetében az Inzeonit Kft. (székhely: 1139 Budapest, Béke tér 7. fsz.2., cégjegyzékszám: 01 09 986340, adószám: 23954632-2-41) tett,
ezért az Inzeonit Kft. a nyertes ajánlattevő. Az elfogadott ajánlati ár az I. rész esetében:
1.687.500,- Ft + ÁFA azaz bruttó 2.143.125,- Ft.
3.

az „Informatikai eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó, érvényes ajánlatot
az II. rész (használt asztali számítógép és monitor beszerzése) esetében a MÓDUSZ
OFFICE-HOLDING Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76., cégjegyzékszám: 01 10 041289, adószám: 10209248-2-42) tett, ezért a MÓDUSZ OFFICEHOLDING Zrt. a nyertes ajánlattevő. Az elfogadott ajánlati ár az II. rész esetében:
1.804.464,- Ft + ÁFA azaz bruttó 2.291.669,- Ft.

4.

az „Informatikai eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó, érvényes ajánlatot
az III. rész (laptop beszerzése) esetében az Inzeonit Kft. (székhely: 1139 Budapest, Béke
tér 7. fsz.2., cégjegyzékszám: 01 09 986340, adószám: 23954632-2-41) tett, ezért az
Inzeonit Kft. a nyertes ajánlattevő. Az elfogadott ajánlati ár az III. rész esetében:
3.541.000,- Ft + ÁFA azaz bruttó 4.497.070,- Ft.

5.

az 1-4. határozati pontok alapján, felkéri a jegyzőt a 3. számú melléklet szerinti szerződések megkötésére a 2-4. határozati pontokban szereplő nyertesekkel és összegekben.

Felelős: jegyző
Határidő: az 1-4. határozati pontok esetében 2020. november 19., az 5. határozati pont esetében 2020. december 18.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda

Budapest, 2020. november 11.
Pikó András
polgármester
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