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„Ne legyünk fényévnyire- Csökkentsük a távolságot!” 

Pályázat a Jókai Mór ÁMK Általános Iskolájának pedagógiai és  

Módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére. 

 

Informatikai eszközök beszerzése  
TIOP 1.1.1.-07/1 pályázat keretében 
 
Mennyiségek:  
27 db Iskolai PC csomag  
7 db Tantermi csomag  
1 db alkalmazás szerver csomag  
1 db szerver szoftver  
1 db WIFI csomag  
 
A beszerzés magában foglalja az eszközök összeszerelését és  
Üzembe helyezését, valamint a használatukkal kapcsolatos oktatást. 
  
Becsült érték: nettó 10.682.500,- Ft  
 

Ópályi Község Önkormányzata  

Ópályi, Rajk L. u. 4.  

Telefon: 44/ 407-551 

E-mail: hivatal@opalyi.hu 



 

Tájékoztató a közbeszerzési eljárás eredményéről 

1. Az ajánlatkérő neve: Ópályi Község Önkormányzata (4821 Ópályi, Rajk L. u. 4.) 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: informatikai eszközök beszerzése TIOP 1.1.1.-07/1 

pályázat keretében 

Mennyiségek: 

27 iskolai PC csomag 

7 db tantermi csomag 

1 db alkalmazás szerver csomag 

1 db szerverszoftver 

1 db WIFI csomag 

A beszerzés magában foglalja az eszközök összeszerelését és üzembe helyezését, valamint a 

használatukkal kapcsolatos oktatást. 

Részletes műszaki leírás a dokumentációban található. 

Becsült érték: bruttó 10 682 500 Ft. 

3. A választott eljárás fajtája: hirdetmény nélküli általános egyszerű eljárás 

4. Eredményes volt az eljárás: igen 

5. A benyújtott ajánlatok száma: 4 db 

6. Ajánlattevő: I. Balázs-Diák Kft. 

1043 Budapest, Csányi László u. 34. 

Kért ellenszolgáltatás: 8 502 320 Ft+Áfa 

Ajánlattevő: II. Meló-Diák Taneszközcentrum Kereskedelmi Kft., 

3980 Sátoraljaújhely, Petőfi út 1. 1. em. 2. 

   Kért ellenszolgáltatás: 8 534 000 Ft+Áfa 

Ajánlattevő: III. Elektrix Rendszerház Kft. 

 4700 Mátészalka, Hősök tere 15. 

   Kért ellenszolgáltatás: 8 496 400 Ft+Áfa  

Ajánlattevő: IV. T-LINE CONTROLL Kft. 

2167 Vác, Dolmány u. 28. 

   Kért ellenszolgáltatás: 8 506 000 Ft+Áfa  

 

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

8. a)  A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 

indokai: 

 Elektrix Rendszerház Kft.,  4700 Mátészalka, Hősök tere 15. 

Kért ellenszolgáltatás: 8 496 400 Ft+Áfa 



Indoklás: a legalacsonyabb összegű ajánlattételt adta, tartalmi és formai szempontból 

megfelelt az ajánlattéli felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételeknek. 

Iskolai PC-ben nagyobb memóriát és winchester-t biztosít a műszaki specifikációban előírtnál. 

 

b)  A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásnak indokai: 

 Balázs-Diák Kft., 1043 Budapest, Csányi László u. 34. 

Kért ellenszolgáltatás: 8 502 320 Ft+Áfa 

Indoklás: A második legalacsonyabb összegű ajánlattételt adta, tartalmi és formai 

szempontból megfelelt az ajánlattéli felhívásban és a dokumentációban meghatározott 

feltételeknek.  

 

9. a)  A nyertes a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-

e? igen 

b)  A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő a kizáró okok igazolására szolgáló 

dokumentumokat ajánlatával együtt benyújtotta-e? igen 

10. A szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 

igénybe venni kívánt alvállalkozó/k neve és címe, továbbá a közbeszerzésnek az a része, 

amelyben az alvállalkozó/k közreműködik/közreműködnek: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: nincs 

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nincs 

11. A közbeszerzésnek az a része, amelyre az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát 

meg nem haladó mértékben szerződét köthet: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: Szállítmányozási feladatok elvégzése, részvétel az 

eszközök felszerelésében, üzembe helyezésében. Oktatási feladatok. 

12. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 

ismertetése: nincs 

13. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és 

közzétételének napja: nincs 

14. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre és 

közzétételének/megküldésének napja:  

         Az ajánlattételi felhívás 2010. december első napján került megküldésre az ajánlattevők       

részére. 

15. Az eredményhirdetés időpontja: 2010. 12. 10. 

16. Az összegzés elkészítésének időpontja: 2010. 12. 16. 

 


