Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Választási Iroda
Postai cím: Alkotmány utca 3.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1054

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:
"Homogén szerverek és hozzájuk tartozó szoftver elemek támogatás megújítása"
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
"Homogén szerverek és hozzájuk tartozó szoftver elemek támogatás megújítása"
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Második Rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája:
keretmegállapodásos eljárás második részeként, a Kbt. 105. § (3)-(5) bekezdése alapján verseny
újranyitásával lebonyolított eljárás
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: 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 közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2019. 03. 29.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése: IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának
indoka: V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
Rész száma:
Elnevezés: "Homogén szerverek és hozzájuk tartozó szoftver elemek támogatás megújítása"

Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
M & S Informatikai Zrt.
1136 Budapest, Pannónia u 17/a. a. ép. fszt. 4.
14409471-2-41
ALPHANET Informatikai Zrt.
1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52.
14153833-2-41
Delta Services Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
13978798-2-41
DIGITAL Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.
10406115-2-06
NÁDOR Rendszerház Kft.
1152 Budapest, Telek utca 7-9.
10507326-2-42
PC Trade Systems Kft.
1103 Budapest, Kőér utca 2/A.
12937303-2-42
PROFESSZIONÁL Informatikai Zrt.
1117 Budapest, Sopron út 19.
13369657-2-43
SzámHEAD Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.
1117 Budapest, Budafoki u. 95. D ép.
10415618-2-43
közös ajánlattevők

Nettó ajánlati ár

nettó 21.977.700,- HUF

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége nem merült fel, az megfelel az eljárást
megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
foglaltaknak, ezért érvényes.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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:
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a legalacsonyabb ár értékelési szempontja.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
M & S Informatikai Zrt.
1136 Budapest, Pannónia u 17/a. a. ép. fszt. 4.
14409471-2-41
ALPHANET Informatikai Zrt.
1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52.
14153833-2-41
Delta Services Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
13978798-2-41
DIGITAL Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.
10406115-2-06
NÁDOR Rendszerház Kft.
1152 Budapest, Telek utca 7-9.
10507326-2-42
PC Trade Systems Kft.
1103 Budapest, Kőér utca 2/A.
12937303-2-42
PROFESSZIONÁL Informatikai Zrt.
1117 Budapest, Sopron út 19.
13369657-2-43
SzámHEAD Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.
1117 Budapest, Budafoki u. 95. D ép.
10415618-2-43
közös ajánlattevők
Nettó ajánlati ár

nettó 21.977.700,- HUF

Az ajánlat érvényes, és ez tartalmazza a legalacsonyabb ajánlati árat.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen X nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez
az ajánlattevő alvállalkozót 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: V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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: 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
ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
10649297-2-44
BRAVONET Kft.
1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
23768569-2-42
Duna Elektronika Kft.
1183 Budapest, Gyömrői út 99.
12029145-2-43
Enterprise Communications Magyarország Kft.
1138 Budapest, Váci út 117-119.
13835462-2-41
FLAXCOM HOLDING Zrt.
1149 Budapest, Mogyoródi út 53.
13985677-2-42
Kermann Műszaki Fejlesztő Kft.
1149 Budapest, Angol utca 32. 4. ép. 2. em.
14160080-2-42
M & M COMPUTER Kft.
7623 Pécs, Mártírok útja 42.
10582048-2-02
NETvisor Zrt.
1119 Budapest, Petzvál József u. 56.
14023059-2-43
PROFITEXPERT Kft.
1115 Budapest, Bartók Béla út 152. H. ép.
10527087-2-43
Rufusz Computer Informatika Zrt.
2030 Érd, Retyezáti u 46.
13644545-2-13

Szintézis Zrt.
9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2.
12890341-2-08
Telvice Kft.
2040 Budaörs, Szabadság út 135.
13339076-2-13
TIGRA Kft.
1145 Budapest, Törökőr utca 2.
12218778-2-42
közös ajánlattevők
Nettó ajánlati ár

nem tett összegszerű ajánlatot

Az ajánlattevő ajánlatként aláírási címpéldányokat, együttműködési megállapodást, és egy
nyilatkozatot nyújtott be, amelyben tájékoztatta az ajánlatkérőt, hogy nem kíván ajánlatot tenni.
Miután az ajánlattevő a fent említett nyilatkozaton kívül egyéb dokumentumokat is benyújtott, így
ugyan tett ajánlatot, de az a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert nem felel
meg az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban foglalt feltételeknek, mert sem összegszerű ajánlatot tartalmazó felolvasólapot,
sem beárazott ártáblázatot nem csatolt.
Symmetria Magyarország Zrt.
1139 Budapest, Váci út 91.
25798555-2-41
99999 Informatika Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.
13854964-2-43
Dimension Data Magyarország Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 60.
12655085-2-43
USER RENDSZERHÁZ Kft.
1039 Budapest, Zöld utca 2.
13799504-2-41
Valkyr Kft.
1025 Budapest, Szeréna köz 6/B.
14998603-2-41
közös ajánlattevők
Nettó ajánlati ár

nettó 50.345.358,- HUF

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő nem tett
eleget, ezért az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert az nem felel
meg az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban foglaltaknak az alábbi okokból:
- az ajánlathoz kizárólag a Symmetria Magyarország Zrt. részéről csatoltak aláírási
címpéldányt, de a többi közös ajánlattevő részéről nem csatoltak ilyen dokumentumot;

- az ajánlathoz nem csatoltak nyilatkozatot a kizáró okok fenn nem állásáról, így a közös
ajánlattevő tagok nem nyilatkoztak a kizáró okok fenn nem állásáról a maguk
vonatkozásában;
- nem csatolták az ajánlathoz a közös ajánlattevők együttműködésről szóló megállapodását.
T-Systems Magyarország Zrt.
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
12928099-2-44
ANSWARE Kft.
1036 Budapest, Lajos utca 74-76.
10900963-2-41
Grepton Zrt.
1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.
12613056-2-42
Szinva Net Zrt.
3518 Miskolc, Erenyő utca 1.
24962106-2-05
VRS Magyarország Kft.
1036 Budapest, Lajos u. 93-99. „A” lph. földszint
25176670-2-41
közös ajánlattevők
Nettó ajánlati ár

nettó 49.978.332,- HUF

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő nem tett
eleget, ezért az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert az nem felel
meg az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban foglaltaknak, mert az ajánlat részeként benyújtott beárazott ártáblázatban nem
megfelelő módszerrel, hibásan számolták ki a termékek bruttó összesen árát.

Sysman Informatikai Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.
12948901-2-41
CLARMONT I. S. Kft.
1054 Budapest, Tüköry utca 3.
13730848-2-41
DOCAGE Kft.
1025 Budapest, Pálvölgyi út 53.
13107406-2-41
GAMAX Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D.
10383571-2-44
MVM BSZK Biztonsági Szolgáltató Központ Zrt.
1117 Budapest, Budafoki út 54.
25010075-2-43
SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt.
1142 Budapest, Szihalom utca 7.

12402179-2-42
közös ajánlattevők
Nettó ajánlati ár

nettó 52.202.978,- HUF

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek az ajánlattevő nem tett
eleget, ezért az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert az nem felel
meg az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban foglaltaknak az alábbi okokból:
- a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozat nem közös ajánlattevőnként nyújtották be,
így a közös ajánlattevő tagok nem nyilatkoztak a kizáró okok fenn nem állásáról a maguk
vonatkozásában;
- az ajánlattevő nem látta el elektronikus aláírással az ajánlat részeként benyújtott, az ajánlat
törzsadatait tartalmazó „Sysman_ajanlat_NVI_12739” elnevezésű dokumentumot;
- az ajánlat részeként benyújtott beárazott ártáblázat nem tartalmazza a megajánlott termékekre
vállalt jótállás időtartamát (I oszlop).
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2019. 04. 26. / Lejárata: 2019. 05. 05.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2019. 04. 25.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2019. 04. 25.
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk:

