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 szerver infrastruktúra bővítéshez kapcsolódó hálózati aktív
eszközök amortizációs cseréje és bővítése"
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
"A Nemzeti Választási Iroda szerver infrastruktúra bővítéshez kapcsolódó hálózati aktív
eszközök amortizációs cseréje és bővítése"
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: 2018.11.27.
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: "A Nemzeti Választási Iroda szerver infrastruktúra bővítéshez kapcsolódó hálózati
aktív eszközök amortizációs cseréje és bővítése"
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: 5
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
T-Systems Magyarország Zrt.
1117 Budapest, Budafoki út 56.
12928099-2-44
TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
1095 Budapest, Máriássy utca 7.
11856403-2-43
közös ajánlattevők
Nettó ajánlati ár

nettó 450.666.180,- HUF

Az ajánlat vonatkozásában hiánypótlás szükségessége nem merült fel, az 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:
T-Systems Magyarország Zrt.
1117 Budapest, Budafoki út 56.
12928099-2-44
TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
1095 Budapest, Máriássy utca 7.
11856403-2-43
közös ajánlattevők
Nettó ajánlati ár

nettó 450.666.180,- 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 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:
99999 Informatika Kft.
1123 Budapest Alkotás u. 50.
13854964-2-43
M&S Informatikai Zrt.
1136 Budapest Pannónia u. 17/a. a. ép. fszt. 4.
14409471-2-41
TIGRA Computer- és Irodatechnikai Kft.
1145 Budapest, Törökőr utca 2.
12218778-2-42
USER RENDSZERHÁZ Informatikai Kft.
1039 Budapest, Zöld utca 2.
13799504-2-41
PROFESSZIONÁL Informatikai Zrt.

1117 Budapest, Sopron út 19.
13369657-2-43
Etiam Kft.
6723 Szeged, Szakolcai utca 7.
24909707-2-06
M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft.
7623 Pécs, Mártírok u.42.
10582048-2-02
Euroway Networking Infokommunikációs Hálózati Szolgáltató Kft.
1042 Budapest, Árpád út 51-53. III. em.
13287041-2-41
Quadron Kibervédelmi Szolgáltató Kft.
1051 Budapest, Sas utca 10-12.
24919414-2-41
PiK-SYS Informatikai és Tanácsadó Kft.
1095 Budapest, Boráros tér 7. 2. lh. 7.
10560677-2-43
LANeX Tanácsadó Kft.
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
10471821-2-43
Officium Szolgáltató Kft.
1044 Budapest, Óradna utca 4.
24109952-2-41
Valkyr Informatikai Kft.
1025 Budapest Szeréna köz 6/B.
14998603-2-41
közös ajánlattevők
Nettó ajánlati ár

nettó 499.926.558,- 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 az alábbi okokból.
Az ajánlatban nem nyújtották be az alábbi dokumentumokat:
- nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésében előírt tartalommal;
- nyilatkozat a kizáró okokról közös ajánlattevőnként;
- az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya (vagy meghatalmazott
esetén a teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás) vagy aláírás minta egyszerű
másolatban, amennyiben a keretmegállapodásos eljárás első részében aláíró személy(ek)től
különböző személy(ek) írja/írják alá az ajánlatot;
- együttműködésről szóló megállapodás;
- beárazott ártáblázat pdf, valamint excel formátumban;
- nyilatkozatok a kereskedelmi és jogi követelményeknek való megfelelőségről, valamint a
műszaki feltételeknek való megfelelésről.
Invitech Megoldások Zrt.

2040 Budaörs, Edison u. 4.
25568509-2-44
Dimension Data Magyarország Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 60.
12655085-2-43
FORNAX SI Kft.
1123 Budapest, Táltos u. 1.
24278353-2-43
Nádor Rendszerház Kft.
1152 Budapest, Telek utca 7-9.
10507326-2-42
Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1103 Budapest, Gyömrői út 86.
10900750-2-42
SIS Informatika Kft.
1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.
23994982-2-43
közös ajánlattevők
Nettó ajánlati ár

nettó 545.505.666,- 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 az alábbi okokból.
Az ajánlatban nem nyújtották be az alábbi dokumentumokat:
- nyilatkozat a kizáró okokról közös ajánlattevőnként;
- az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya (vagy meghatalmazott
esetén a teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás) vagy aláírás minta egyszerű
másolatban, amennyiben a keretmegállapodásos eljárás első részében aláíró személy(ek)től
különböző személy(ek) írja/írják alá az ajánlatot.

S&T Consulting Hungary Kft.
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
11779177-2-13
S&T Services Kft.
2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
23569810-2-13
ALOHA Informatika Kft.
1117 Budapest, Alíz utca 1. 7. emelet
12147784-2-43
Areus Infokommunikációs Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 5.
23469507-2-41
PORION-DIGITAL Kft.
1119 Budapest, Petzvál József u 31-33. C. ép. V. em.
13396565-2-43

Rufusz Computer Informatika Zrt.
2030 Érd, Retyezáti u. 46.
13644545-2-13
IMG Solution Kft.
1036 Budapest, Lajos utca 93-99. A. lház. fszt.
01 09 973596
Symmetria Magyarország Zrt.
1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.
25798555-2-41
közös ajánlattevők
Nettó ajánlati ár

nettó 540.101.024,- 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 az alábbi okokból.
Az ajánlatban nem nyújtották be az alábbi dokumentumokat:
- nyilatkozat a kizáró okokról közös ajánlattevőnként;
- az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya (vagy meghatalmazott
esetén a teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás) vagy aláírás minta egyszerű
másolatban, amennyiben a keretmegállapodásos eljárás első részében aláíró személy(ek)től
különböző személy(ek) írja/írják alá az ajánlatot;
- együttműködésről szóló megállapodás;
- nyilatkozatok a kereskedelmi és jogi követelményeknek való megfelelőségről, valamint a
műszaki feltételeknek való megfelelésről.
Az ajánlattevőknek kötelező minden beadott dokumentumot legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással ellátni, de az ajánlat részeként benyújtott dokumentumok egyike sem
tartalmaz semmilyen elektronikus aláírást.
A nyilatkozatokat közös ajánlattétel esetén a konzorciumvezető által szignálva a közös ajánlattevők
nevében kell benyújtani, de az ajánlatban a dokumentumokat a konzorciumvezető csak a saját
nevében tette meg.
Fentieken túl az ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlattevő az SFP-10G-SR cikkszámú termék
esetén a keretmegállapodásos eljárás ezen második fordulójában magasabb árat ajánlott meg, mint a
keretmegállapodásban foglalt ár, ami az ajánlat érvénytelenségét eredményezi a Kbt. 73. § (1)
bekezdés e) pontja alapján a Kbt. 105. § (4) bekezdésére tekintettel.
Az ajánlatkérő felhívta az ajánlattevők figyelmét az ajánlattételi felhívás 16. EGYÉB fejezetének 5.
pontjában ennek tilalmára:
„Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlattevők a keretmegállapodásban
foglaltakkal azonos vagy az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehetnek tekintettel a
keretmegállapodás VI. pontjára.”
SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs ZRt.

1142 Budapest, Szihalom utca 7.
12402179-2-42
DIGITAL Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.
10406115-2-06
DIGITRAN Hungária Zrt.
1123 Budapest, Bán utca 3. 3. em. 1.
26196413-2-43
Enterprise Communications Magyarország Kft.
1138 Budapest, Váci út 117-119.
13835462-2-41
HUMANsoft Kft.
1037 Budapest, Montevideo u. 8.
10239025-2-44
Innomatrix Services Kft.
2132 Göd, Rózsa u. 27.
14175620-2-13
MWMS Szolgáltató Kft.
1047 Budapest Baross u. 79-89.
24147255-2-41
Secops Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2220 Vecsés, Nagysándor József utca 7.
24766694-2-13
Spacenet Kft.
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. I.em.
25415418-2-42
SzámHEAD Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 95/D.
10415618-2-43
közös ajánlattevők
Nettó ajánlati ár

nettó 780.202.268,- 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 az alábbi okokból.
Az ajánlatban nem nyújtották be az alábbi dokumentumokat:
- nyilatkozat a kizáró okokról közös ajánlattevőnként;
- az ajánlatot cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya (vagy meghatalmazott
esetén a teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás) vagy aláírás minta egyszerű
másolatban, amennyiben a keretmegállapodásos eljárás első részében aláíró személy(ek)től
különböző személy(ek) írja/írják alá az ajánlatot;
- nyilatkozatok a kereskedelmi és jogi követelményeknek való megfelelőségről, valamint a
műszaki feltételeknek való megfelelésről.
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: 2018. 12.16. Lejárata: 2018. 12.25.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018. 12.15.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018. 12.15.
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:

