NVI/562-7/2020

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:
"Heterogén szerverek és hozzájuk tartozó szoftver elemek támogatás megújítása 2."
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
"Heterogén szerverek és hozzájuk tartozó szoftver elemek támogatás megújítása 2." a
dokumentáció mellékletét képező műszaki leírásban foglaltak szerint.
Feladat meghatározás
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: 2020.08.04.
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
Az eljárás eredményes volt o igen X nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka: Az eljárásban minden ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e)
pontja alapján, ezért az eljárás érvénytelen a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján, mert abban
kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás X 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:
Az ajánlattevő neve, címe, adószáma:
Inter-Computer-Informatika Zrt.
1118 Budapest, Gombócz Zoltán utca 12. fsz. 1.
12857074-2-43
Delta Systems Kft.
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
13978774-2-41
EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
10649297-2-44
Invitech ICT Services Kft.
2040 Budaörs, Edison u. 4.
25836965-2-13
Areus Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 5
23469507-2-41
HumanoIT Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
13606022-2-41
Sysman Informatikai Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.
12948901-2-41
közös ajánlattevők
Nettó ajánlati ár

nettó 9.096.000,- HUF

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek teljesítésére irányuló
felhívásnak 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 ajánlatban nem nyújtották be az alábbi dokumentumokat:
- nyilatkozat a kizáró okokról közös ajánlattevőnként;
- nyilatkozat a műszaki feltételeknek való megfelelésről.
Az ajánlattevő neve, címe, adószáma:
M & S Informatikai Zrt.
1136 Budapest, Pannónia u 17/a. a. ép. fszt. 4.
14409471-2-41
Nettó ajánlati ár

nettó 1.700.000,- HUF

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége nem merült fel.
A bírálóbizottság megállapította, hogy a keretmegállapodásos eljárás első részében az M & S
Informatikai Zrt. mint közös ajánlattevő részvételével az M & S Informatikai Zrt., ALPHANET
Informatikai Zrt., Delta Services Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., DIGITAL Számítástechnikai
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., NÁDOR Rendszerház Kft., PC Trade Systems Kft., Professzionál
Informatikai Zrt. és SzámHEAD Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők tettek
ajánlatot. A keretmegállapodásos eljárás első részében az M & S Informatikai Zrt. önállóan nem tett
ajánlatot.
A keretmegállapodásos eljárás jelenlegi második részében az M & S Informatikai Zrt. önállóan tett
ajánlatot a felolvasólap szerint.
Bár az ajánlatot benyújtó M & S Informatikai Zrt. az ajánlat részét képező nyilatkozatokat a közös
ajánlattevők nevében tette meg, és a többi közös ajánlattevő benyújtotta a kizáró okokról szóló
nyilatkozatot, de a felolvasólapon nem szerepelnek.
Az M & S Informatikai Zrt. jelen keretmegállapodás keretében önállóan nem jogosult ajánlatot
tenni, mert nem szerepel önálló ajánlattevőként a keretmegállapodásban.
Ezen hiányosság nem pótolható, mert a Kbt. 35. § (7) bekezdése szerint a közös ajánlatot benyújtó
gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be,
tehát az ajánlattevő hiánypótlás eredményeként sem változtathatja meg a felolvasólapon szereplő
ajánlattevő gazdasági társaságokat, 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:
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 10.108.100,- HUF

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége merült fel, amelynek teljesítésére irányuló
felhívásnak 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 ajánlatban nem nyújtottak be nyilatkozatot a kizáró okokról közös ajánlattevőnként külön-külön.
Fentieken túl az ajánlat részeként benyújtott beárazott ártáblázat I oszlopában a megajánlott
termékre vonatkozó jótállás időtartamát nem tüntették fel, tehát arra nem tettek ajánlatot.
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:
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
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:
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
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 o 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:
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)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2020.08.31.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2020.08.31.
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:

