Iktatószám: KMF/49-12/2022

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 IBM licenszek bővítése és megújítása 2022
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
A beszerzés célja, a továbbiakban részletezett specifikációjú szoftver licenszek szállítása a „A
Nemzeti Választási Iroda IBM licenszek bővítése és megújítása 2022” projekthez három
ajánlattáteli rész biztosításával.
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt az alábbiak szerint biztosítja:
-

1. részteljesítés – Szerver üzenetküldő licenszek bővítése és támogatás
megújítása
2. részteljesítés – Hivatalos IBM oktatás biztosítása
3. részteljesítés – IBM Qradar licenszek bővítése

1. részteljesítés – Szerver üzenetküldő licenszek bővítése és támogatás megújítása
Az ajánlatkérő a következő konfigurációt tekinti megfelelőnek az 1. részteljesítésben
található konfigurációra (mintakonfiguráció)
Szerverek üzenetküldő és monitoring megoldás megújítása
D55V1LL IBM MQ Processor Value Unit (PVU) License + SW Subscription &
Support 12 Months
IBM MQ Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription &
E0256LL
Support Renewal
IBM Spectrum Control Standard Select Edition per Storage Device
E0DWFLL
Annual SW Subscription & Support Renewal
IBM Spectrum Protect Suite - Front End Terabyte (1-100) Annual
E0LUWLL
SW Subscription & Support Renewal

300
680
2
54

2

2. részteljesítés - Hivatalos IBM oktatás biztosítása
Oktatási szolgáltatás
•

Nyertes ajánlattevő feladata a címben említett szolgáltatás biztosítása a következő
oktatások elvégzéséhez
o 4 fő számára hivatalos IBM SDS Advanced oktatás biztosítása, a meghirdetésre
kerülő oktatási időpontok szerint
o 4 fő számára hivatalos IBM Ansible oktatás biztosítása, a meghirdetésre kerülő
oktatási időpontok szerint

Nyertes ajánlattevő köteles a fentiekben meghatározott oktatások igénybevételéhez szükséges
voucherek kiállításával biztosítani Ajánlatkérő szakemberei számára a gyártó által
meghirdetett oktatási eseményeken történő részvétel lehetőségét.
Az ajánlatkérő a következő konfigurációt tekinti megfelelőnek a részteljesítésben
található konfigurációra (mintakonfiguráció)
Hivatalos IBM oktatás
biztosítása
ILIC20_SZOLG11
oktatás 308
3. részteljesítés – IBM Qradar licenszek bővítése
Az ajánlatkérő a következő konfigurációt tekinti megfelelőnek a részteljesítésben
található konfigurációra (mintakonfiguráció)
IBM Qradar licenszek bővítése
D1RNZLL IBM QRadar Event Capacity 1K Events Per Second Monthly License
D1RP5LL IBM QRadar Event Capacity 2.5K Events Per Second Monthly License
D1RP3LL IBM QRadar Event Capacity 2.5K Events Per Second License + SW
Subscription & Support 12 Months
E0NBILL IBM QRadar Event Capacity 2.5K Events Per Second Annual SW
Subscription & Support Renewal 12 Months

2
10
1
2

CPV-kód:
72260000-5 - Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások
A beszerzés tárgyára vonatkozó további információkat a szerződéstervezet és a műszaki leírás
tartalmazza mindhárom rész tekintetében.
A részajánlattétel biztosítása:
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Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét biztosítja, ajánlattétel az ajánlattételi
felhívás 1. részére, 2. részére, 3. részére, együttesen két részre, vagy együttesen három részre is
biztosított.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. II. rész, XVI. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:
a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti verseny újranyitással lefolytatott 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:
Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2022. február 22.
A versenyújranyitás azonosítója: 18933
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett
intézkedések ismertetése:
--IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:
Közbeszerzési dokumentumok
bocsátásának indoka:
----

elektronikustól

eltérő

módon

történő

rendelkezésre
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V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: [1] Rész száma: [1] Elnevezés: Szerver üzenetküldő licenszek bővítése
és támogatás megújítása
Az eljárás eredményes volt X igen

nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás

igen

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: [4]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
-

ATOS Magyarország Kft. (1117 Budapest, Neumann János utca 1. Infopark A ép. 1. em.;
10378144-2-43) - Delta Systems Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.;
13978774-2-41) - SCI-Hálózat zRt. (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.;
12402179-2-42)
Az alkalmasság vizsgálatára a Keretmegállapodásos eljárás 1. részében került sor.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme:
Összesített nettó ajánlati ár (közbeszerzési díj nélkül) (HUF): 44 733 375 Ft

-

Inter-Computer-Informatika Zrt. (1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 12. fszt. 1.;
12857074-2-43) - Barré Technologies Zrt. (1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.;
28826642-2-42) - Areus Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 5.; 23469507-2-41) - TIGRA
Kft. (1118 Budapest, Budaörsi út 64.; 12218778-2-43) - E-ZumIT Kft. (2119 Pécel, Vadász
utca 6.; 23085668-2-13)
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Az alkalmasság vizsgálatára a Keretmegállapodásos eljárás 1. részében került sor.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme:
Összesített nettó ajánlati ár (közbeszerzési díj nélkül) (HUF): 45 314 000 Ft
-

TRACO Zrt. (1077 Budapest, Izabella utca 5. pinceszint 1.; 11856403-2-42) - Digitran
Hungária Digitális Transzformáció Zrt. (1027 Budapest, Henger utca 2/C; 26196413-241) - Spirity Enterprise Zrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.
26633710-2-43) - BI-TECH Informatika Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1142 Budapest,
Rohonc utca 5.; 13633473-2-42) - IT-CM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1116
Budapest, Sáfrány utca 5.; 12038208-2-43) - UniOffice Rendszerház Kft. (1111
Budapest, Kende u. 3.; 10748743-2-43)
Az alkalmasság vizsgálatára a Keretmegállapodásos eljárás 1. részében került sor.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme:
Összesített nettó ajánlati ár (közbeszerzési díj nélkül) (HUF): 49 534 986 Ft

-

VIR Vezetői Információs Rendszerek Szolgáltató Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 15.
4. em. 2/B; 23477827-2-43) - T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest, Könyves
Kálmán körút 36. 12928099-2-44) - Fornax SI Kft. (1123 Budapest, Táltos u. 1.;
24278353-2-43) - NETvisor Zrt. (1119 Budapest, Petzvál József u 56.; 14023059-2-43) NOREG Információvédelmi Kft. (1118 Budapest, Rétköz utca 5.; 12395183-2-43) Winformatics Technology Zrt. (1089 Budapest, Orczy út 12.; 26139137-2-42) - KERSOFT Kft. (1119 Budapest, Szombathelyi tér 14.; 12212174-2-43) - ViVeTech
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Szüret 15.; 27936030-2-43 )
Az alkalmasság vizsgálatára a Keretmegállapodásos eljárás 1. részében került sor.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme:
Összesített nettó ajánlati ár (közbeszerzési díj nélkül) (HUF): 54 492 000 Ft

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal
oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési
pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát
kell beírni.)
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár
értékelési szempont alapján bírálta el.
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:
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ATOS Magyarország Kft. (1117 Budapest, Neumann János utca 1. Infopark A ép. 1. em.;
10378144-2-43) - Delta Systems Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; 139787742-41) - SCI-Hálózat zRt. (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.; 12402179-2-42)
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 44 733 375 Ft
Az ajánlat hiánypótlást követően mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési
dokumentumok és a vonatkozó jogszabályok előírásainak, aránytalanul alacsony árat és egyéb
aránytalan vállalást nem tartalmaz, az ajánlati áruk megfelel a Kbt. 105. § (4) bekezdésében
foglaltaknak, az ajánlat számítási hibát nem tartalmazott, továbbá a közös ajánlattevők nem
állnak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a tárgyi közbeszerzési eljárás
1. része tekintetében közös ajánlattevők tették. Az ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás a
rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel is megfelelő.
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) igénybevétele

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:
---
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése:
---

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: [2] Rész száma: [2] Elnevezés: Hivatalos IBM oktatás biztosítása
Az eljárás eredményes volt X igen

nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás

igen

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: [4]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
-

ATOS Magyarország Kft. (1117 Budapest, Neumann János utca 1. Infopark A ép. 1. em.;
10378144-2-43) - Delta Systems Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.;
13978774-2-41) - SCI-Hálózat zRt. (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.;
12402179-2-42)
Az alkalmasság vizsgálatára a Keretmegállapodásos eljárás 1. részében került sor.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme:
Összesített nettó ajánlati ár (közbeszerzési díj nélkül) (HUF): 4 676 056 Ft
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-

Inter-Computer-Informatika Zrt. (1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 12. fszt. 1.;
12857074-2-43) - Barré Technologies Zrt. (1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.;
28826642-2-42) - Areus Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 5.; 23469507-2-41) - TIGRA
Kft. (1118 Budapest, Budaörsi út 64.; 12218778-2-43) - E-ZumIT Kft. (2119 Pécel, Vadász
utca 6.; 23085668-2-13)
Az alkalmasság vizsgálatára a Keretmegállapodásos eljárás 1. részében került sor.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme:
Összesített nettó ajánlati ár (közbeszerzési díj nélkül) (HUF): 11 704 000 Ft

-

TRACO Zrt. (1077 Budapest, Izabella utca 5. pinceszint 1.; 11856403-2-42) - Digitran
Hungária Digitális Transzformáció Zrt. (1027 Budapest, Henger utca 2/C; 26196413-241) - Spirity Enterprise Zrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.
26633710-2-43) - BI-TECH Informatika Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1142 Budapest,
Rohonc utca 5.; 13633473-2-42) - IT-CM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1116
Budapest, Sáfrány utca 5.; 12038208-2-43) - UniOffice Rendszerház Kft. (1111
Budapest, Kende u. 3.; 10748743-2-43)
Az alkalmasság vizsgálatára a Keretmegállapodásos eljárás 1. részében került sor.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme:
Összesített nettó ajánlati ár (közbeszerzési díj nélkül) (HUF): 5 852 000 Ft

-

VIR Vezetői Információs Rendszerek Szolgáltató Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 15.
4. em. 2/B; 23477827-2-43) - T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest, Könyves
Kálmán körút 36. 12928099-2-44) - Fornax SI Kft. (1123 Budapest, Táltos u. 1.;
24278353-2-43) - NETvisor Zrt. (1119 Budapest, Petzvál József u 56.; 14023059-2-43) NOREG Információvédelmi Kft. (1118 Budapest, Rétköz utca 5.; 12395183-2-43) Winformatics Technology Zrt. (1089 Budapest, Orczy út 12.; 26139137-2-42) - KERSOFT Kft. (1119 Budapest, Szombathelyi tér 14.; 12212174-2-43) - ViVeTech
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Szüret 15.; 27936030-2-43 )
Az alkalmasság vizsgálatára a Keretmegállapodásos eljárás 1. részében került sor.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme:
Összesített nettó ajánlati ár (közbeszerzési díj nélkül) (HUF): 16 940 000 Ft

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal
oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési
pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát
kell beírni.)
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár
értékelési szempont alapján bírálta el.
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:
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--V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
ATOS Magyarország Kft. (1117 Budapest, Neumann János utca 1. Infopark A ép. 1. em.;
10378144-2-43) - Delta Systems Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; 139787742-41) - SCI-Hálózat zRt. (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.; 12402179-2-42)
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 4 676 056 Ft
Az ajánlat hiánypótlást követően mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési
dokumentumok és a vonatkozó jogszabályok előírásainak, aránytalanul alacsony árat és egyéb
aránytalan vállalást nem tartalmaz, az ajánlati áruk megfelel a Kbt. 105. § (4) bekezdésében
foglaltaknak, az ajánlat számítási hibát nem tartalmazott, továbbá a közös ajánlattevők nem
állnak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a tárgyi közbeszerzési eljárás
2. része tekintetében közös ajánlattevők tették. Az ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás a
rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel is megfelelő.
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) igénybevétele

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:
---
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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:
---

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: [3] Rész száma: [3] Elnevezés: IBM Qradar licenszek bővítése
Az eljárás eredményes volt X igen

nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás

igen

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: [4]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
-

ATOS Magyarország Kft. (1117 Budapest, Neumann János utca 1. Infopark A ép. 1. em.;
10378144-2-43) - Delta Systems Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.;
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13978774-2-41) - SCI-Hálózat zRt. (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.;
12402179-2-42)
Az alkalmasság vizsgálatára a Keretmegállapodásos eljárás 1. részében került sor.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme:
Összesített nettó ajánlati ár (közbeszerzési díj nélkül) (HUF): 77 256 000 Ft
-

Inter-Computer-Informatika Zrt. (1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 12. fszt. 1.;
12857074-2-43) - Barré Technologies Zrt. (1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.;
28826642-2-42) - Areus Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 5.; 23469507-2-41) - TIGRA
Kft. (1118 Budapest, Budaörsi út 64.; 12218778-2-43) - E-ZumIT Kft. (2119 Pécel, Vadász
utca 6.; 23085668-2-13)
Az alkalmasság vizsgálatára a Keretmegállapodásos eljárás 1. részében került sor.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme:
Összesített nettó ajánlati ár (közbeszerzési díj nélkül) (HUF): 84 615 800 Ft

-

TRACO Zrt. (1077 Budapest, Izabella utca 5. pinceszint 1.; 11856403-2-42) - Digitran
Hungária Digitális Transzformáció Zrt. (1027 Budapest, Henger utca 2/C; 26196413-241) - Spirity Enterprise Zrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.
26633710-2-43) - BI-TECH Informatika Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1142 Budapest,
Rohonc utca 5.; 13633473-2-42) - IT-CM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1116
Budapest, Sáfrány utca 5.; 12038208-2-43) - UniOffice Rendszerház Kft. (1111
Budapest, Kende u. 3.; 10748743-2-43)
Az alkalmasság vizsgálatára a Keretmegállapodásos eljárás 1. részében került sor.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme:
Összesített nettó ajánlati ár (közbeszerzési díj nélkül) (HUF): 77 849 523 Ft

-

VIR Vezetői Információs Rendszerek Szolgáltató Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 15.
4. em. 2/B; 23477827-2-43) - T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest, Könyves
Kálmán körút 36. 12928099-2-44) - Fornax SI Kft. (1123 Budapest, Táltos u. 1.;
24278353-2-43) - NETvisor Zrt. (1119 Budapest, Petzvál József u 56.; 14023059-2-43) NOREG Információvédelmi Kft. (1118 Budapest, Rétköz utca 5.; 12395183-2-43) Winformatics Technology Zrt. (1089 Budapest, Orczy út 12.; 26139137-2-42) - KERSOFT Kft. (1119 Budapest, Szombathelyi tér 14.; 12212174-2-43) - ViVeTech
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Szüret 15.; 27936030-2-43 )
Az alkalmasság vizsgálatára a Keretmegállapodásos eljárás 1. részében került sor.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme:
Összesített nettó ajánlati ár (közbeszerzési díj nélkül) (HUF): 45 289 300 Ft

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal
oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési
pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát
kell beírni.)
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár
értékelési szempont alapján bírálta el.
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
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--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:
VIR Vezetői Információs Rendszerek Szolgáltató Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 15. 4. em.
2/B; 23477827-2-43) - T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút
36. 12928099-2-44) - Fornax SI Kft. (1123 Budapest, Táltos u. 1.; 24278353-2-43) - NETvisor
Zrt. (1119 Budapest, Petzvál József u 56.; 14023059-2-43) - NOREG Információvédelmi Kft.
(1118 Budapest, Rétköz utca 5.; 12395183-2-43) - Winformatics Technology Zrt. (1089
Budapest, Orczy út 12.; 26139137-2-42) - KER-SOFT Kft. (1119 Budapest, Szombathelyi tér 14.;
12212174-2-43) - ViVeTech Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1118 Budapest, Szüret
15.; 27936030-2-43 )
Az ellenszolgáltatás összege: nettó 45 289 300 Ft
Az ajánlat hiánypótlást és árindokolást követően mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás, a
közbeszerzési dokumentumok és a vonatkozó jogszabályok előírásainak, aránytalanul alacsony
árat és egyéb aránytalan vállalást nem tartalmaz, az ajánlati áruk megfelel a Kbt. 105. § (4)
bekezdésében foglaltaknak, az ajánlat számítási hibát nem tartalmazott, továbbá a közös
ajánlattevők nem állnak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a tárgyi közbeszerzési eljárás
3. része tekintetében közös ajánlattevők tették. Az ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás a
rendelkezésre álló fedezet mértékére tekintettel is megfelelő.
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) igénybevétele

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
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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: 2022. március 5.
Lejárata: 2022. március 16.
A szerződés nem köthető meg az összegezés megküldésének napján sem.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
2022. március 4.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
2022. március 4.
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:
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VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
Keretmegállapodás első részét megindító felhívás azonosító száma: TED 2020/S 177-426840.
A keretmegállapodás azonosítószáma: DKM01ILIC20

