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I. szakasz: Ajánlatkérő

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14435000Fax:Telefon:E-mail:

r. alezredesKapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Közös ajánlatkérők képviseletére 
jogosult:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 13819401Fax:Telefon:E-mail:

Dr.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

Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő RészvénytársaságAjánlatkérő 
neve:

Ujjlenyomat szkenner beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR001414132021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

27084377251

Schweidel Utca 2-4.

Budapest HU110 1118

Fail Kinga

beszerzes@vbuzrt.hu +36 13819400

www.vbuzrt.hu

Igen

Budapesti Rendőr-főkapitányság 15720388251

Teve Utca 4-6.

Budapest HU120 1139

Lengyel György

LengyelG@budapest.police.hu +36 14435000

https://police.hu

Nem
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IV. szakasz: Eljárás

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:

26442/2021A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2021/S 232-610621A 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 25 db korszerű öt ujjlenyomat vételére alkalmas és tenyérszkennelési funkciót is ellátó berendezések (szkennerek) és tartozékai 
beszerzése adásvételi szerződés keretében. 
 
Az eszközhöz kapcsolódó, további szállítandó eszközök és berendezések:         
1.        licenc (ujjlenyomat olvasóhoz)        25db 
2.        kiterjesztett garancia +12 hónap (minden szállítandó termékre alapgarancia és további +12 hónap kiterjesztett)        25db 
3.        asztali nyomtató, festékkazettával        25db 
 
A beszerzés tárgya a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 1. számú melléklet XXV. fejezetébe besorolható. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Ujjlenyomat szkenner beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Második rész, XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

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:

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

Ajánlatkérő az ajánlatokat  a Kbt. 76. (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár értékelési szempont 
szerint értékelte.

Szöveges értékelés:

"SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Ajánlatkérő az ajánlatokat  a Kbt. 76. (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár értékelési szempont 
szerint értékelte.

Szöveges értékelés:

SmartUp Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A "SCORPIO" Kft. ajánlattevő ajánlata - az ajánlatok Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti bírálata alapján -megfelel az ajánlati 
felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek. 
 
Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: 
Nettó mindösszesen ár (Ft): 117 407 500

12194432241"SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037 
Budapest, Pomázi Út 15.

A SmartUp Solutions Kft. ajánlattevő ajánlata - az ajánlatok Kbt. 69. § (2) bekezdése szerinti bírálata alapján -megfelel az 
ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek. 
 
Értékelési szempont szerinti tartalmi elemek: 
Nettó mindösszesen ár (Ft): 78 763 875 

25449172241SmartUp Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1033 Budapest, Szőlőkert Köz 6.

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

2A 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

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

Érvénytelenség indoka:

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft): 117 407 500 
Ajánlattevő megfelelően igazolta, hogy a kizáró okok hatálya alá nem tartozik, valamint, hogy megfelel az ajánlati felhívásban 
előírt műszaki és szakmai és egyéb feltételeknek. 
Ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempont szerinti második legkedvezőbb ajánlatot.

12194432241"SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037 Budapest, 
Pomázi Út 15.

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

Bioidenti-cell sa Via Via Augusta 15 25 St 08174 Sant Cugat del Vallès Spanyolország (az ajánlati felhívás III.1.3) Műszaki, 
illetve szakmai alkalmasság M.1. pontjának igazolására.)

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:

Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft): 78 763 875 
Ajánlattevő megfelelően igazolta, hogy a kizáró okok hatálya alá nem tartozik, valamint, hogy megfelel az ajánlati felhívásban 
előírt műszaki és szakmai és egyéb feltételeknek. 
Ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb ajánlatot.

25449172241SmartUp Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1033 Budapest, Szőlőkert Köz 6.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

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)

szoftvermegoldások szállítása ujjlenyomat-szkennerekhez, telepítés és alkalmazás támogatás

Bioidenti-cell sa Via Via Augusta 15 25 St 08174 Sant Cugat del Vallès Spanyolország
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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

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (4) bekezdésre való hivatkozással feltételes közbeszerzési eljárásként indította 
meg. A Kbt. 53. § (4) bekezdés alkalmazásának oka, hogy Ajánlatkérő költségvetési támogatás biztosítására irányuló előterjesztést 
nyújtott be középirányító szerve, az Országos Rendőr-főkapitányság részére és a költségvetési támogatás biztosítására irányuló 
előterjesztés el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti:  
- amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja;  
- illetve eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés hatálybalépését a Kbt. 135. § (12) bekezdése 
szerint felfüggesztő feltételként köti.  

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:

2022.03.21Lejárata:2022.03.12Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2022.03.11

2022.03.11
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