Iktatószám: KMF/22-7/2020

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:
"IBM licenszek támogatásának megújítása 2021"
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
"IBM licenszek támogatásának megújítása 2021" a dokumentáció mellékletét képező műszaki
leírásban foglaltak szerint.
A beszerzés célja, a műszaki leírásban részletezett specifikációjú megújítási szolgáltatás szállítása a
Nemzeti Választási Iroda rendszereihez.
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: 2020.11.30.
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:
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):
Az ajánlattevő neve, címe, adószáma:
Inter-Computer-Informatika Zrt.
1118 Budapest, Gombócz Z. u. 12. fszt. 1.
12857074-2-43
UniOffice Rendszerház Kft.
1111 Budapest, Kende u. 3.
10748743-2-43
Sysman Informatikai Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.
12948901
közös ajánlattevők
Nettó ajánlati ár

nettó 15.260.040,- HUF

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége nem merült fel. 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:
Az ajánlattevő neve, címe, adószáma:
Inter-Computer-Informatika Zrt.
1118 Budapest, Gombócz Z. u. 12. fszt. 1.
12857074-2-43
UniOffice Rendszerház Kft.
1111 Budapest, Kende u. 3.
10748743-2-43
Sysman Informatikai Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.
12948901
közös ajánlattevők
Nettó ajánlati ár

nettó 15.260.040,- 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, migrációs feladatok ellátása, integráció, felmérés, tervezés, folyamat kialakítás,
tesztelés, termék támogatás, dokumentálás, minőségbiztosítás, informatikai biztonság, oktatás,
kiszállítás
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: még nem ismert
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:

Az ajánlattevő neve, címe, adószáma:
LicensePort Zrt.
1116 Budapest, Fegyvernek utca 119. 1. em. 8.
23497454-2-43
EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
10649297-2-44
Business Process Consulting Informatikai és Üzleti Tanácsadó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
1134 Budapest, Dévai u. 26-28.
14026708-2-41
Symmetria Magyarország Zrt.
1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.
25798555-2-41
TIGRA Kft.
1145 Budapest, Törökőr utca 2.
12218778-2-42
NOREG Információvédelmi Kft.
1118 Budapest, Rétköz u. 5.
12395183-2-43
EXE Magyarország Zrt.
1138 Budapest, Váci út 144-150.
25857294-2-41
közös ajánlattevők
Nettó ajánlati ár

nettó 84.984.884,- 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 nem tartalmazza az alábbi dokumentumokat:
- a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot közös ajánlattevőnként;
- a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot;
- nyilatkozatot az elektronikus formátumban benyújtott ajánlat megegyezőségéről.
Az ajánlati felhívás 17. Egyéb pontjának 10. alpontja szerint az ajánlathoz kell csatolni a
közbeszerzési dokumentumok részét képező ártáblázatot beárazottan. Az ártáblázat be nem
csatolása érvénytelenséget eredményez, és be nem nyújtása esetén, arra nézve az ajánlatkérő nem
bocsát ki hiánypótlási felhívást.
Az ajánlattevő nem nyújtott be az ajánlata részeként ártáblázatot semmilyen formátumban, 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 ajánlattevő neve, címe, adószáma:
USER RENDSZERHÁZ Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
1039 Budapest, Zöld utca 2.
13799504-2-41

CNW Rendszerintegrációs Zrt.
1181 Budapest, Wlassics Gy. u. 50.
11796770-2-43
PROFESSZIONÁL Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1122 Budapest, Pethényi köz 7.
13369657-2-43
Invitech ICT Services Kft.
2040 Budaörs, Edison utca 4.
25836965-2-13
i-Cell Mobilsoft Zrt.
1143 Budapest, Hungária köz 5.
24132402-2-44
VERI2 s.r.o. Magyarországi Fióktelepe
1068 Budapest, Városligeti fasor 24. fszt. 1.
25745430-1-42
közös ajánlattevők
Nettó ajánlati ár

nettó 12.585.012,- 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 nem tartalmazza a kizáró okok fenn nem állásáról szóló
nyilatkozatot közös ajánlattevőnként.
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: 2020. 12. 18. / Lejárata: 2020. 12. 28.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2020. 12. 17.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2020. 12. 17.
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:

