NVI/263-12/2020

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 alkalmazás monitoring licenszek beszerzése 2020"
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
"A Nemzeti Választási Iroda alkalmazás monitoring licenszek beszerzése 2020" a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki leírásban foglaltak szerint.
A beszerzés célja, a műszaki leírásban részletezett specifikációjú szoftver licenszek szállítása a
Nemzeti Választási Iroda részére.
A nyertes ajánlattevőnek az alábbiakban, és a műszaki leírásban részletezett követelményeknek
megfelelő szoftver licenszek szállítását és konfigurálását kell vállalnia.
Az ajánlatban szerepelnie kell az alábbi dokumentumoknak, vagy azokkal egyenértékű
igazolásoknak, ha a megajánlott konfiguráció eltér az ajánlatkérő által megadott példa
konfigurációktól:
• az ajánlott eszközökre vonatkozó, magyar vagy angol nyelvű gyártói adatlap;
• a követelményeknek való megfelelőséget igazoló magyar nyelvű gyártói dokumentum, gyártói
nyilatkozat;
• egyenértékű termék megajánlása esetén részletes termék-összehasonlítás (pl. tételes
összehasonlító táblázat).
Szoftverekkel kapcsolatos elvárások
A megajánlott szoftvereket a gyártója által igazoltan, a hivatalos kereskedelmi csatornán keresztül
kell szállítani.
A legújabb verziójú szoftverek szállítandók.
A megajánlott szoftvernek garantált életciklussal kell rendelkeznie.
Minőségi követelmények:
o közvetlen gyártói támogatás elérhetősége

o emelt szintű támogatás elérhetősége vagy a gyártó vagy annak minősített partnerén
keresztül
A megajánlott terméknek a következő műszaki paramétereknek kell megfelelniük: a megajánlott
megoldásnak támogatnia kell következő monitoring megoldásokat:
▪ valós idejű felhasználói monitorozás;
▪ mobil applikáció monitorozás;
▪ szerver oldali monitorozás;
▪ hálózat, szolgáltatás és hoszt monitorozás;
▪ virtuális gép monitorozás;
▪ probléma analízis;
▪ webfelületes elérés.
A megajánlott megoldásnak támogatnia kell a következő modulok alkalmazás monitoring
megoldását:
▪ Szerver oldalon:
• Red Hat Enterprise Linux 7.6 és magasabb
• AIX 7.1 és magasabb verzió támogatása
• Java Oracel Hotspot 8 és magasabb
• Apache Tomcat 8 és magasabb
• JDBC minden elérhető verziót
• Apache HTTP Server 2.2 és magasabb
A licenszeket legalább 12 hónapig szükséges biztosítani.
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: 2020.03.16.
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

Rész száma:
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: 1
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Az ajánlattevő neve, címe:
Telvice Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
2040 Budaörs, Szabadság út 135.
13339076-2-13
Invitech ICT Services Kft.
2040 Budaörs, Edison u. 4.
25836965-2-13
NTT Magyarország Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 60.
12655085-2-43
Delta Systems Kft.
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
13978774-2-41
Grepton Zrt.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
12613056-2-42
Szinva Net Zrt.
3518 Miskolc, Erenyő utca 1.
24962106-2-05
közös ajánlattevők
Nettó ajánlati ár

nettó 30.300.000,- HUF

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek teljesítésére irányuló
felhívásnak az ajánlattevő határidőben megfelelően eleget tett, ezért az ajánlat megfelel az eljárást
megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglaltaknak.
Az ajánlat 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:
Az ajánlattevő neve, címe:
Telvice Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
2040 Budaörs, Szabadság út 135.
13339076-2-13
Invitech ICT Services Kft.
2040 Budaörs, Edison u. 4.
25836965-2-13
NTT Magyarország Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 60.
12655085-2-43
Delta Systems Kft.
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
13978774-2-41
Grepton Zrt.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.
12613056-2-42
Szinva Net Zrt.
3518 Miskolc, Erenyő utca 1.
24962106-2-05
közös ajánlattevők
Nettó ajánlati ár

nettó 30.300.000,- 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 X igen o nem
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

tanácsadás, terméktámogatás, üzemeltetés, rendszerfejlesztés, informatikai biztonság - auditok,
informatikai biztonság - vizsgálatok, oktatás, kiszállítás, termék üzembe helyezéséhez szükséges
szolgáltatások
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:
MultiRáció Kft. 12173378-2-06; Quattrosoft Kft. 12148929-2-41; NETLOCK Kft. 12201521-2-42
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:
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: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn)
A Kbt. 131. § (8) bekezdés d) pontja alapján az ajánlatkérő az eredményhirdetés után rögtön megköti
a szerződést tekintettel arra, hogy csak egy ajánlatot nyújtottak be.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2020.03.31.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2020.03.31.
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:

