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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:
Szolgáltatási szerződés keretében "A Nemzeti Választási Iroda részére Oracle adatbázis-kezelő
licenszek támogatás megújítása 2018"
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Szolgáltatási szerződés keretében "A Nemzeti Választási Iroda részére Oracle adatbázis-kezelő
licenszek támogatás megújítása 2018" a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírásban
foglaltak szerint.
Az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak:
Az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak, ha ajánlattevő nem a példakonfiguráció szerinti
termékeket ajánlja meg:
 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.
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.

Műszaki megfelelőség
A beszerzés tárgya, a továbbiakban részletezett specifikációjú szoftverek szállítása „A Nemzeti
Választási Iroda részére Oracle adatbázis-kezelő licenszek támogatás megújítása -2018”
lebonyolításához.
Nyertes ajánlattevő a következő fejezetekben részletezett követelményeknek megfelelő szoftverek
szállítását kell, hogy vállalja.

Az ajánlat műszaki részletei
Az ajánlatban szerepelnie kell az alábbiaknak, ha ajánlattevő nem a példakonfiguráció szerinti
termékeket ajánlja meg:
 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.
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.

A műszaki specifikációban szereplő gyártmány és típus megjelölés használata csak a termék
jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Bármely gyártmányra vagy
típusra történő utalás esetén arra az azzal egyenértékű kifejezés is értendő. Egyenértékűnek az
ajánlatkérő a funkcionális paraméterek tekintetében azonos tulajdonságokkal rendelkező termékeket
érti. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
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: konzultációt követő szerződéskötéssel, a 168/2004. (V. 25.) Korm.
rendelet 28. §-a és a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyílt
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: 2018. 02. 07.
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: 1 Rész száma: Elnevezés: Szolgáltatási szerződés keretében "A Nemzeti
Választási Iroda részére Oracle adatbázis-kezelő licenszek támogatás megújítása 2018"
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):
Oracle Hungary Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.)
10845606-2-44
nettó 55.355.511,- HUF

Nettó ajánlati ár

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége nem merült fel, az megfelel az eljárást
megindító felhívásban és dokumentációban, valamint a jogszabályokban foglaltaknak.
Az ajánlat érvényes.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az értékelés
részszempontjai

A súlyszámmal szorzott
értékelési
pontszámok

részszempontok
súlyszámai

értékelési
pontszám

értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

értékelési
pontszám

értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

értékelési
pontszám

értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

összegei ajánlattevőnként:

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: Kbt. 76. § (1) szerint a legalacsonyabb összegű árajánlat
alapján.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
Oracle Hungary Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.)
10845606-2-44
Nettó ajánlati ár

nettó 55.355.511,- HUF

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége nem merült fel, az megfelel az eljárást
megindító felhívásban és dokumentációban, valamint a jogszabályokban foglaltaknak.
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: 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)
Egy ajánlattevő lévén az ajánlatkérő nem jelöl meg szerződéskötési moratóriumot.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018. 02.15.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018. 02.15.
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:

