9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Választási Iroda (1054 Budapest Alkotmány u. 3.)
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgy: „IBM szoftver licenszek meghosszabbításának beszerzése”
Mennyisége:
Jelen műszaki specifikációban szereplő gyártmány és típus megjelölés használata csak a tárgy
jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Bármely gyártmányra vagy
típusra történő utalás esetén arra az azzal egyenértékű kifejezés is értendő. Egyenértékűnek
Ajánlatkérő a funkcionális paraméterek tekintetében azonos tulajdonságokkal rendelkező eszközöket
érti.
Feladat meghatározás
A beszerzés célja, a továbbiakban részletezett specifikációjú szoftver licenszek szállítása az alábbi
tárgyal: „IBM szoftver licenszek meghosszabbításának beszerzése”.
Nyertes ajánlattevő a következő fejezetekben részletezett követelményeknek megfelelő eszköz
szállítását kell, hogy vállalja.
Az ajánlat műszaki részletei
Az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:
 Az ajánlott szoftverekre vonatkozó, magyar nyelvű gyártói adatlap.
 A követelményeknek való megfelelőséget igazoló magyar nyelvű gyártói dokumentáció.
 Gyártói nyilatkozat arról, hogy az ajánlott szoftverek a követelményeknek megfelelnek.
Szoftverekkel kapcsolatos elvárások
Az ajánlott szoftvereket a gyártója által igazoltan, a hivatalos kereskedelmi csatornán keresztül kell
szállítani.




Az ajánlatban a kereskedelmi és jogi követelményeknek való megfelelőséget igazoló
dokumentumok.
Lehetőség szerint a legújabb verziójú szoftverek szállítandók.
A szállító által leszállítani kívánt szoftvereknek kompatibilisnek kell lenniük egymással és
működniük kell a rendszer egészét tekintve korlátozásmentesen. Az igazolás módja a
gyártó(k) nyilatkozatának benyújtása a termékek együttműködéséről.

Szoftverek általános követelményei




A megajánlott szoftvereknek garantált életciklussal kell rendelkezniük.
A szállítandó szoftverekhez a gyártó által biztosított garantált biztonsági frissítésekkel,
hibajavításokkal kell rendelkezniük az életciklusuk alatt.
Minőségi követelmények:
o közvetlen gyártói támogatás elérhetősége
o emelt szintű támogatás elérhetősége vagy a gyártó vagy annak minősített partnerén
keresztül
o a szoftver(ek) szállítója (gyártó vagy annak hivatalos partere) igazoltan (pl. gyártói
oklevél) rendelkezzen legalább a következő képzettségekkel rendelkező
szakemberekkel:



legalább 2 fő műszaki szakemberrel, akik rendelkeznek a tervezéshez,
telepítéshez, támogatáshoz, fejlesztéshez szükséges szaktudással.

Ajánlatkérő a következő termékeket tekinti megfelelőnek a műszaki leírás alapján:

Cikkszám

Megnevezés

E0BLKLL

IBM Tivoli Monitoring Resource Value Unit Annual SW
Subscription & Support Renewal

E0DWFLL

IBM TIVOLI STORAGE PRODUCTIVITY CENTER SELECT
EDITION STORAGE DEVICE ANNUAL SW
SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL 12 MONTHS

E0256LL

IBM WEBSPHERE MQ PROCESSOR VALUE UNIT (PVU)
ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL

680

E029ELL

IBM TIVOLI STORAGE MANAGER EXTENDED EDITION
10 PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS) ANNUAL SW
SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL

2156

Mennyiség

Üzembe helyezés, integráció
Szállító feladatai
 Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő szoftverek szállítása a pályázatban
meghatározott határidőknek megfelelően.
Ajánlatkérő feladatai
 Ajánlatkérő feladata Ajánlattevő szállítási feladatainak támogatása. Ajánlatkérő biztosítja saját
telephelyeire történő szükséges mértékű bejutást Ajánlattevő szakemberei részére, a szállítási
feladatok elvégzése céljából. A bejutás feltételeit az Ajánlattevő a szállítás előtt megadja.
 Ajánlatkérő feladata a szállítólevél alapján a szoftverek tételes átvétele.
Garanciális feltételek
Az ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított szoftverekre vonatkozóan azok teljes körű, garanciáját az
üzembe helyezéstől számított legalább 1 évig. A termék árának az alap garanciát tartalmaznia kell.
Leszállítandók
 Szükséges licencek
Szállítónak a megajánlott termékekkel kapcsolatban leszállított dokumentációkat elektronikus
(szerkeszthető, nem szkennelt) formában magyarul vagy angolul kell átadnia. Az így elkészített
dokumentációkat Ajánlatkérő szabadon, korlátozás nélkül felhasználhatja.
Szállítandó szoftver eszközök
A fenti fejezetekben részletezett tulajdonságú szoftver szükséges:
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IBM Tivoli Monitoring Resource Value Unit Annual SW Subscription & Support Renewal
IBM TIVOLI STORAGE PRODUCTIVITY CENTER SELECT EDITION STORAGE DEVICE ANNUAL
SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL 12 MONTHS
IBM WEBSPHERE MQ PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) ANNUAL SW SUBSCRIPTION &
SUPPORT RENEWAL
IBM TIVOLI STORAGE MANAGER EXTENDED EDITION 10 PROCESSOR VALUE UNITS (PVUS)
ANNUAL SW SUBSCRIPTION & SUPPORT RENEWAL

A megajánlott valamennyi megoldás árának integráltan tartalmaznia kell: a szoftverkövetés, szoftver
upgrade és a támogatás díját a fenti időszakra.
Műszaki megfelelőség
Az ajánlatban ki kell térni a fentiekben részletezett műszaki paraméterek teljesítésére, valamint a
gyártó általi nyilatkozattal, amely a kiírásnak való megfelelőséget bizonyítania kell. Az eszközök
magyar vagy angol nyelvű általános műszaki termék leírásai is az ajánlat részét kell képeznie.
3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 110. § (5)-(7) bekezdés szerint

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények
ismertetése:
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és
közzétételének napja:
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja: az ajánlattételi felhívás és dokumentáció a
keretmegállapodást kötött ajánlattevők részére történő megküldésének napja 2014. november 26.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés
d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és
annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 7
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak
az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén
annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi
lehetőség esetén részenként):
1. Ajánlattevői konzorcium:
Név: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.
Tagok adatai (név, székhely): MHM Computer Hungária Kft. (1062 Budapest, Aradi u. 48.)
Tagok adatai (név, székhely): Nádor Rendszerház Kft. (1152 Budapest, Telek utca 7-9.)
Nettó ajánlati ár összesen (közbeszerzési díj nélkül): 9.952.652 Forint
Ajánlattevő ajánlata érvényes.
2. Ajánlattevői neve: M&S Informatikai Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1136 Budapest, Pannónia u. 17/a.
Nettó ajánlati ár összesen (közbeszerzési díj nélkül): 10.006.945 Forint

Ajánlattevő ajánlata érvényes.
3. Ajánlattevői konzorcium:
Ajánlattevői neve: Sysman Informatikai Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1031. Budapest, Záhony u. 7.
Tagok adatai: Etalon Informatikai Kft. (1132 Budapest, Kresz Géza utca53/b.
Nettó ajánlati ár összesen (közbeszerzési díj nélkül): 10.633.104 Forint
Ajánlattevő ajánlata érvényes.

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi
lehetőség esetén részenként):
Az ajánlattevő neve:
A
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Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható

pontszám alsó és felső határának megadása:
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevői neve: Inter-Computer-Informatikai Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1118 Budapest, Gombócz Zoltán utca 12. fszt. 1.
Ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvénytelen, tekintettel arra, hogy ajánlattevő a hiánypótlási
felhívásban meghatározott határidőre nem nyújtotta be hiánypótlását, indokolását. Így Ajánlattevő
ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1) bekezdés e) pontja alapján.
Ajánlattevői konzorcium:
Név: Bull Magyarország Kft.
Székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 43.
Tagok adatai (név, székhely): Remedios Zrt. (1063 Budapest, Bajnok u. 13.)
Tagok adatai (név, székhely): S&T Consulting Hungary Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.)
Közös Ajánlattevők nevében eljáró ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvénytelen, tekintettel arra,
hogy ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőre nem nyújtotta be hiánypótlását,
indokolását. Így Közös Ajánlattevők nevében eljáró ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1)
bekezdés e) pontja alapján.
Ajánlattevői konzorcium:
Ajánlattevői neve: ALOHA Informatikai Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1117. Budapest, Aliz utca 1. 7. em.
Tagok adatai: RacioNet Számítástechnikai Zrt. (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A)
Tagok adatai: T-Systems Magyarország Zrt. (1117 Budafoki út 53.)
Tagok adatai: Kárpát-medencei Informatikai Klaszter Kft. (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A)
Tagok adatai: Storm Holding Vagyonkezelő Zrt. (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A)
Tagok adatai: Szinva Net Informatikai Zrt. (3518 Miskolc, Erenyő utca 1.)
Közös Ajánlattevők nevében eljáró ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvénytelen, tekintettel arra,
hogy ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőre nem nyújtotta be hiánypótlását,
indokolását. Így Közös Ajánlattevők nevében eljáró ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1)
bekezdés e) pontja alapján.
Ajánlattevői konzorcium:
Ajánlattevői neve: PROFESSZIONÁL Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1117. Budapest, Aliz utca 1. 7. em.
Tagok adatai: TRACO Zrt. (1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 2.)
Tagok adatai: USER RENDSZERHÁZ Informatikai Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 86/B)
Közös Ajánlattevők nevében eljáró ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvénytelen, tekintettel arra,
hogy ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőre nem nyújtotta be hiánypótlását,
indokolását. Így Közös Ajánlattevők nevében eljáró ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74.§ (1)
bekezdés e) pontja alapján.
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Név: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.
Tagok adatai (név, székhely): MHM Computer Hungária Kft. (1062 Budapest, Aradi u. 48.)
Tagok adatai (név, székhely): Nádor Rendszerház Kft. (1152 Budapest, Telek utca 7-9.)
Nettó ajánlati ár összesen (közbeszerzési díj nélkül): 9.952.652 Forint

Ajánlattevő ajánlata érvényes.
Kiválasztásának indoka: Ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes. Ajánlattevő ajánlata megfelel az
ajánlattételi felhívás és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt-ben – foglaltaknak.
Ajánlattevő ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatású ajánlat [Kbt. 71. § (2) bekezdés a)
pont] a Kbt. 110. § (6) bekezdése és az ajánlattételi felhívás 16. pontjában meghatározottak szerint,
mely az ajánlattételi felhívás szerint jelen eljárás értékelési szempontja volt.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya,
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények
megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is)
támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2014. 12. 19.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2015. 01. 02.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. 12. 18.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. 12. 18.
18.* Az összegezés módosításának indoka:
19.* Az összegezés módosításának időpontja:
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:
21. * Az összegezés javításának indoka:
22. * Az összegezés javításának időpontja:
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:
24.* Egyéb információk:
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében
legelőnyösebb ajánlat elbírálási szempontot alkalmazta.

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Választási Iroda (1054 Budapest Alkotmány u. 3.)
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgy: „A 2014-2017. évi időközi választások kiszolgálását támogató infrastruktúra kiegészítő szerver
és hálózati eszközök beszerzése”
Jelen műszaki specifikációban szereplő gyártmány és típus megjelölés használata csak a tárgy
jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Bármely gyártmányra vagy
típusra történő utalás esetén arra az azzal egyenértékű kifejezés is értendő. Egyenértékűnek
Ajánlatkérő a funkcionális paraméterek tekintetében azonos tulajdonságokkal rendelkező eszközöket
érti.
Feladat meghatározás
A továbbiakban részletezett specifikációjú informatikai eszközök szállítása „A 2014 évi választások
kiszolgálását támogató infrastruktúra kiegészítő szerver és hálózati eszközök beszerzése”
céljából.
Nyertes ajánlattevő a következő fejezetekben részletezett követelményeknek megfelelő eszköz
szállítását kell, hogy vállalja.
Az ajánlat műszaki részletei
Az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:

Az ajánlott szoftverekre vonatkozó, magyar vagy angol nyelvű gyártói adatlap.

A követelményeknek való megfelelőséget igazoló magyar vagy angol nyelvű gyártói
dokumentáció.

Gyártói nyilatkozat arról, hogy az ajánlott szoftverek a követelményeknek megfelelnek.
Eszközökkel kapcsolatos elvárások
Az ajánlott termékek csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt eszközök lehetnek, melyet az
ajánlatban igazolni kell. Az ajánlott eszközöket a gyártója által igazoltan, a hazai hivatalos
kereskedelmi csatornán keresztül kell szállítani.

Az ajánlatban a kereskedelmi és jogi követelményeknek való megfelelőséget igazoló
dokumentumok mellett szerepelnie kell az alábbiaknak:

Az ajánlott rendszer géptermi elhelyezése során nem szabad különleges feltételeket támasztani
a kiszolgáló hűtési és áramellátási rendszerrel kapcsolatban. A tápellátás szabványos 230/400 V
váltakozófeszültségű hálózatról történik.

Az ajánlott rendszer minden hardvereszközénél előírás, hogy a rackszerkényben beszerelve a
hideg levegőt elölről szívja be és a meleg levegőt hátrafele fújja ki

Minden eszköznek beszerelhetőnek kell lennie a következő paraméterekkel rendelkező 42U
magas maximum 644 mm (széles, oldalfallal együtt) x 1147mm (mély, első és hátsó ajtóval együtt)
méretű rackszekrénybe – a benne elhelyezendő eszközök által támasztott követelményeket figyelembe
véve

A géptermekben a SAN kábelezés optikai kábelekkel, az Ethernet kábelezés 10 Gbps optikai
és 1Gbps réz kábelekkel történik. Az ajánlott csatlakozási felületeknek ehhez kell alkalmazkodnia.

Csak a legkorszerűbb eszközök szállíthatók.

Hardverek általános követelményei

energiahatékonyság
o
azonos technikai teljesítményhez minél kisebb energia-felvétel illetve hő leadás járuljon
o
meddőenergia felvétel minimalizálása
o
nem használt erőforrások vagy erőforrásrészek automatikus lekapcsolásának lehetősége

beépítés
o
szabvány rackszekrénybe építhető,
o
ne igényeljen egyedi (nem szabványos), különleges megoldású vagy kiemelkedő teljesítményű
hűtést vagy villamos ellátást

megbízhatóság
o
kétoldali villamos betáplálás lehetősége (rackszekrény, aktív fogyasztók)
o
fő architektúra elemek (tápegység, szellőzés, stb) redundánsak és (egyesével) működés közben
cserélhetők legyenek
o
tartós (legalább 5 éves) hazai szervizjelenlét, a legalább három (3) minősített, szervizzel
foglalkozó cég gyártói támogatással
o
közvetlen ügyféltámogatás a gyártótól
o
ismert fejlesztési tervek a következő 2 évre
o
bővíthetőség miatt – az eszköz beszerzésétől számított 6 évig
Power szerver merevlemezek– 2 db

Teljes kompatibilitás már meglévő IBM Power 740-es szerverrel.

Diszkenként legalább 250 GB hasznos tárkapacitással, legalább 175 IOPS sebességgel
Flex keret switch SFP bővítések

Teljes kompatibilitás már meglévő IBM Flex System Fabric EN4093R 10Gb Scalable Switchel.

8 darab 10Gb sebességű ethernet átviteli eszköz, legalább 300 méter adatátviteli távolság,
OM3/OM4 multimódusú üvegszálas LC csatlakozó

4 darab 1 méteres 10 Gb sebességű ethernet közvetlen kapcsolatú ethernet átviteli eszköz.

1 darab a switchek direkt programozásához szükséges vezeték.
Blade szerver bővítő modul– 2 db

Teljes kompatibilitás már meglévő IBM Flex System Enterprise Chassis Blade kerettel.

Teljes kompatibilitás már meglévő IBM Flex System x240 Compute Node-dal.

Legalább 2 darab PCIe 2.0 x16-os csatlakozó felületű teljes magas kártya fogadására képes.

Az ajánlatnak tartalmazni kell bővítő modulonként 2 darab 4 portos 1Gb sebességű ethernet
adaptert.

Az ethernet adatperek a következő feltételeknek kell, hogy megfeleljenek:
o
PCIe 2.0 x4 csatlakozó felület
o
Jumbo frame támogatás
o
Wake on Lan támogatás
o
A legalább következő IEEE szabványok támogatása:

IEEE 802.3ad

IEEE 802.1Q

IEEE 1588

IEEE 802.3

IEEE 802.1p
Ajánlatkérő a következő konfigurációt tartja megfelelőnek a műszaki leíráshoz:

KEF
cikkszám
1880

KEF megnevezés
Power szerver merevlemez
300GB 15K RPM SAS DISK

46C3447
90Y9427
90Y9338

Flex keret switch SFP bővítés
IBM SFP+ SR Transceiver
1m IBM Passive DAC SFP+ Cable
IBM Flex System Management Serial Access Cable

81Y8983
49Y4240

Blade szerver bővítő modul
IBM Flex System PCIe Expansion Node
Intel Ethernet Quad Port Server Adapter I340-T4 for IBM
System x

KEF
mennyiség
2
8
4
1
2
4

Üzembe helyezés, integráció
Szállító feladatai

Az előzőekben rögzített követelményeknek megfelelő eszközök szállítása a meghatározott
határidőknek megfelelően

Eszközök és a hozzá tartozó szoftver rendszerek üzembe helyezése Ajánlatkérő telephelyen
lévő géptermekben

Rendelkezésre állás az Üzemeltetés által végzett integrált tesztelésben

Installáció

Ajánlat adása a fent említett eszközök 1 éves kiemelt rendelkezésre állására 24 órás bejelentési
lehetősséggel és helyszíni javítás 6 órán belüli garantált hibaelhárítási idővel.
Ajánlatkérő feladatai

Ajánlatkérő feladata Ajánlattevő szállítási feladatainak támogatása. Ajánlatkérő biztosítja saját
telephelyeire történő szükséges mértékű bejutást Ajánlattevő szakemberei részére, a szállítási
feladatok elvégzése céljából. A bejutás feltételeit az Ajánlattevő a szállítás előtt megadja.

Ajánlatkérő feladata a szállítólevél alapján az eszközök tételes átvétele.
Garanciális feltételek
Az ajánlattevőnek vállalnia kell a szállított eszközökre vonatkozóan azok teljes körű, helyszíni
garanciáját az üzembe helyezéstől számított, minél hosszabb időszakra, de legalább 1 évig.
Leszállítandók

Leszállított és üzembe helyezett eszközök

Szükséges licencek
Szállítónak a megajánlott termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatban leszállított dokumentációkat
elektronikus (szerkeszthető, nem szkennelt) formában magyarul vagy angolul kell átadnia. Az így
elkészített dokumentációkat Ajánlatkérő szabadon, korlátozás nélkül felhasználhatja.
Szállítandó hardver eszközök
A fenti fejezetekben részletezett tulajdonságú eszközökhöz szükséges hardver:

Power szerver merevlemezek ára
o
Garanciális támogatás ára a fenti részletezett időszakban és szolgáltatási szinttel


Flex keret switch SFP bővítések ára
o
Garanciális támogatás ára a fenti részletezett időszakban és szolgáltatási szinttel

Blade szerver bővítő modulok ára
o
Garanciális támogatás ára a fenti részletezett időszakban és szolgáltatási szinttel
A megajánlott valamennyi licenc árának tartalmaznia kell:

licenc esetén az örökös használat díját,

a szoftverkövetés és a támogatás díját a fenti időszakra.
Műszaki megfelelőség
Az ajánlatban ki kell térni a fentiekben részletezett műszaki paraméterek teljesítésére, valamint a
gyártó általi nyilatkozattal, amely a kiírásnak való megfelelőséget bizonyítania kell. Az eszközök,
szoftver licenszek magyar vagy angol nyelvű általános műszaki termék leírásai is az ajánlat részét kell
képeznie.
Amennyiben Ajánlattevő az Ajánlatkérő által megjelölttel megegyező cikkszámú termékeket ajánl
meg, abban az esetben nem kötelező gyártói adatlap/dokumentáció/általános műszaki termék leírás,
illetve a gyártói nyilatkozat csatolása.

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 110. § (4) bek. b) pont szerint
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja:
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja: az ajánlattételi felhívás és dokumentáció a
keretmegállapodást kötött ajánlattevők részére történő megküldésének napja 2014.
szeptember 30.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra,
átcsoportosításra:
c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 2 db
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak
az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén
annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi
lehetőség esetén részenként):
Ajánlattevő neve: M&S Informatikai Zrt.
Székhely: 1136 Budapest, Pannónia u. 17/a.
Nettó ajánlati ár összesen (közbeszerzési díj nélkül): nettó 3.178.000 Forint

Ajánlattevő ajánlata érvényes, alkalmas a szerződés teljesítésére.
Ajánlattevői konzorcium:
WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.)
Nádor Rendszerház Kft. (1152 Budapest, Telek utca 7-9.)
MHM Computer Hungária Kft. (1062 Budapest, Aradi u. 48.)
Nettó ajánlati ár összesen (közbeszerzési díj nélkül): 3.524.037,00 nettó Forint
Ajánlattevő ajánlata érvényes, alkalmas a szerződés teljesítésére.
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként):
Az ajánlattevő neve:
Az ajánlattevő neve:
Az ajánlattevő neve:
Az elbírálás
A részszempontok
részszempontjai
súlyszámai
Értékelési Értékelési Értékelési Értékelési Értékelési Értékelési
(adott
esetben (adott esetben az pontszám
pontszám pontszám pontszám pontszám pontszám
alszempontjai is)
alszempontok
és
és
és
súlyszámai is)
súlyszám
súlyszám
súlyszám
szorzata
szorzata
szorzata
A
súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi
elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható
pontszám alsó és felső határának megadása:
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: M&S Informatikai Zrt.
Székhely: 1136 Budapest, Pannónia u. 17/a.
Nettó ajánlati ár összesen (közbeszerzési díj nélkül): nettó 3.178.000 Forint
Kiválasztásának indoka: ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, ajánlattevő alkalmas a
szerződés teljesítésére Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás és a vonatkozó
jogszabályokban – különösen a Kbt-ben – foglaltaknak. Ajánlattevő ajánlata a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatású ajánlat [Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pont] a Kbt. 110. § (6)
bekezdése és az ajánlattételi felhívás 15. pontjában meghatározottak szerint.

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2014. 10. 04.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2014. 10. 13.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2014. 10. 03.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2014. 10. 03.
18.* Az összegezés módosításának indoka:
19.* Az összegezés módosításának időpontja:
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:
21. * Az összegezés javításának indoka:
22. * Az összegezés javításának időpontja:
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:
24.* Egyéb információk:
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.

