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:
"A Nemzeti Választási Iroda adattároló infrastruktúrájának bővítése"
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
"A Nemzeti Választási Iroda adattároló infrastruktúrájának bővítése" a dokumentáció
mellékletét képező műszaki leírásban foglaltak szerint.
Feladat meghatározás
A beszerzés célja, a továbbiakban részletezett specifikációjú megújítási szolgáltatás szállítása a
Nemzeti Választási Iroda rendszereihez.
A nyertes ajánlattevőnek a műszaki leírásban részletezett követelményeknek megfelelő eszköz
szállítását kell vállalnia.
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: 2019.07.09.
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
Elnevezés: "A Nemzeti Választási Iroda adattároló infrastruktúrájának bővítése"
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: 3
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 u. 52.
14153833-2-41
Delta Services Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1134 Budapest, Róbert Károly körút 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 u. 7-9.
10507326-2-42

PC Trade Systems Kft.
1103 Budapest, Kőér u. 2/A.
12937303-2-42
Professzionál Informatikai Zrt.
1117 Budapest, Sopron út 19.
13369657-2-43
SzámHEAD Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 9
10415618-2-43
közös ajánlattevők
Nettó ajánlati ár: nettó 25.695.200 HUF
Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelyre vonatkozó felhívásnak az
ajánlattevő megfelelően eleget tett, ezért az ajánlat érvényes, mert megfelel az eljárást megindító
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglaltaknak.
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 u. 52.
14153833-2-41
Delta Services Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1134 Budapest, Róbert Károly körút 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 u. 7-9.
10507326-2-42
PC Trade Systems Kft.
1103 Budapest, Kőér u. 2/A.
12937303-2-42
Professzionál Informatikai Zrt.
1117 Budapest, Sopron út 19.

13369657-2-43
SzámHEAD Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 9
10415618-2-43
közös ajánlattevők
Nettó ajánlati ár: nettó 25.695.200 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:
Inter-Computer-Informatika Zrt.
1118 Budapest, Gombocz Z. u. 12. fszt. 1.
12857074-2-43
Delta Systems Kft.
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
13978774-2-41
EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.
10649297-2-44
Invitech ICT Services Kft.
2040 Budaörs, Edison utca 4.
25836965-2-13
AREUS Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 5.
23469507-2-41
HumanoiT Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
13606022-2-41
közös ajánlattevők
Nettó ajánlati ár: nettó 51.210.800 HUF

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelyre vonatkozó felhívásnak az
ajánlattevő nem tett eleget, ezért az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján,
mert nem felel meg az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint
a jogszabályokban foglaltaknak az alábbi okból:
- a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatok nem közös ajánlattevőnként kerültek
benyújtásra;
- az ajánlathoz nem csatolták az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát
(vagy meghatalmazott esetén a teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást) vagy
aláírás mintáját egyszerű másolatban, amennyiben a keretmegállapodásos eljárás első
részében aláíró személy(ek)től különböző személy(ek) írja/írják alá az ajánlatot;
- az ajánlathoz nem csatolták az együttműködésről szóló megállapodást;
- az ajánlattevő nem nyújtott be szakmai ajánlatot.

TIGRA Kft.
1145 Budapest, Törökőr u. 2.
12218778-2-42
USER RENDSZERHÁZ Kft.
1039 Budapest, Zöld u. 2.
13799504-2-41
közös ajánlattevők
Nettó ajánlati ár: nettó 20.311.200 HUF
Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelyre vonatkozó felhívásnak az
ajánlattevő nem tett eleget, ezért az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján,
mert nem felel meg az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint
a jogszabályokban foglaltaknak, mert nem tartalmazza az alábbiakra vonatkozó nyilatkozatokat:
- Az ajánlott rendszer géptermi elhelyezése nem igényel különleges feltételeket a kiszolgáló
hűtési és áramellátási rendszerrel kapcsolatban.
- A tápellátás szabványos 230/400 V váltakozófeszültségű hálózatról történik.
- Az ajánlott rendszer minden hardvereszköze a Rack szerkénybe beszerelve a hideg levegőt
elölről szívja be és a meleg levegőt hátrafele fújja ki.
- Minden eszköz beszerelhető – garancia és támogatás vesztése nélkül – az ajánlatkérő
meglévő, 42U 600x1075 Rack szekrényeibe.
- Csak a legkorszerűbb eszközök szállítják.
- Az eszközök egy gyártó termékei közül kerülnek ki.
- A leszállítani kívánt eszközök kompatibilisek egymással és működnek a rendszer.
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. 07.09/ Lejárata: 2019. 07.19
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2019. 07. 09.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2019. 07. 09.

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:

