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Uniós, Nyílt eljárás - EKR000565372019
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

Publikációs felület megvalósítás-licensz beszerzés

Ajánlatkérő
neve:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Postai cím:

Széchenyi Utca 2

Város:

Budapest

NUTS-kód:

E-mail:

HU

Postai irányítószám:

Póczosné Jákfalvi

Kapcsolattartó személy:
ki.akkozb@nav.gov.hu

EKRSZ_
23305041

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

1054

Ország:

Magyarország

Szilvia

+36 14125603

Fax:

+36 14125819

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
18446270

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.nav.gov.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

"Ész-Ker" Szolgáltató és Kereskedelmi
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím:

Pasaréti Út 83.

Város:

Budapest

NUTS-kód:

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

hadnagy@eszker.eu

HU110

Postai irányítószám:

Hadnagy
Telefon:

1026

Ország:

Magyarország

Márton
+36 17888931

Fax:

+36 17896943

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
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www.nav.gov.hu

2020.01.31 12:29:39

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Publikációs felület megvalósítás-licensz beszerzés

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
KFP-506/2018 – A bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület
megvalósításához szoftver licensz beszerzés (a támogatási projekt azonosítója: KÖFOP-1.0.0–VEKOP-15–2016–00035 / a szerződés
típusa: adásvételi szerződés)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
II. rész XV. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós 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:

2019/S 131-321368

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

132

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

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

Az eljárás eredményes volt:
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
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Igen

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása 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:

2

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

Adószáma

WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest,
Budafoki Út 97.

12048898243

Az ajánlat tartalma az értékelési szempont szerint: Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF) 359 999 775 M3. pontban bemutatott
szakember alk. köv. felüli tapasztalata statisztikai modellezés, adatbányászat területén, és/vagy a fenti módszertanokat
implementáló elemző rendszerek kialakításában (min.0max.24.hó) 24 Alkalmasság indoklása: az ajánlattevő igazolta az
alkalmassági követelményeknek való megfelelését és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

10000

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

100

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:
Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF): fordított arányosítás M3. pontban bemutatott szakember alk. köv. felüli tapasztalata
statisztikai modellezés, adatbányászat területén, és/vagy a fenti módszertanokat implementáló elemző rendszerek kialakításában (min
.0max.24.hó): egyenes arányosítás Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest, Budafoki 12048898243
Út 97.
Nettó ajánlati ár összesen (nettó HUF): fordított arányosítás M3. pontban bemutatott szakember alk. köv. felüli tapasztalata
statisztikai modellezés, adatbányászat területén, és/vagy a fenti módszertanokat implementáló elemző rendszerek kialakításában
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(min.0max.24.hó): egyenes arányosítás A közbeszerzési eljárás nyertese a WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság tekintettel arra, hogy az ajánlat érvényes, a legkedvezőbb, ajánlattevő alkalmas és ajánlata
megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.
Igen

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
installálás és betanítás
V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Statistical Products Hungary Kft. Adószám: 13347633-2-43
V.2.11) 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:
Statistical Products Hungary Kft. Adószám: 13347633-2-43 M3. alkalmassági követelmény

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) 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:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye
VERI2 s.r.o., 82101 Bratislava, Drienová Utca 31

Adószáma
SK2020258603

VERI2 s.r.o. és VERI2 s.r.o. Magyarországi Fióktelepe közös ajánlattevők ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdésében foglaltak
vizsgálata alapján érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az alábbiakra tekintettel: 1. Ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumok 9.1. pontjában a következőkről rendelkezett: „Továbbá ajánlatkérő a 3. számú mellékletben kéri rögzíteni azon
szakember nevét is, mely szakember szakmai tapasztalata az ajánlattevő értékelési szempont szerinti megajánlásának alapját
képezi.” Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok 4. pontjában a következőkről rendelkezett: 4.1. Több gazdasági szereplő
közösen is tehet ajánlatot. 4.2. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni. A Kbt. 35.§ (3) bekezdése a következőről
rendelkezik: (3) A közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését.” Közös ajánlattevők által
benyújtott ajánlatának részeként csatolta nyilatkozatát az értékelésre bemutatott szakemberről, a benyújtott nyilatkozat azonban
nem tartalmazta egyértelműen a közös ajánlattevők megjelölését. Ajánlatkérő kérte közös ajánlattevőt, hogy hiánypótlás
keretében szíveskedjen benyújtani nyilatkozatát az értékelésre bemutatott szakemberekről oly módon, hogy a nyilatkozatban
egyértelműen megjelölésre kerülnek a közös ajánlattevők. Közös Ajánlattevők a hiánypótlási határidőben megjelölt időpontig (
2019. október 15. napján 16:00 óra) benyújtották nyilatkozatukat az értékelésre bemutatott szakemberről, azonban az továbbra
sem tartalmazta a közös ajánlattevők megjelölését. Közös ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ugyanis annak ellenére, hogy Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok 4.
pontjában felhívta a figyelmet a Kbt. 35. § (3) bekezdésében foglaltakra, közös ajánlattevők által benyújtott nyilatkozat az
értékelésre bemutatott szakemberről, azonban továbbra sem tartalmazta a közös ajánlattevők megjelölését. 2. Ajánlatkérő a
közbeszerzési dokumentumok 4. Kötet 10. számú mellékleteként rendelkezésre bocsátotta a „Nyilatkozat a műszaki, szakmai
előírásoknak való megfelelősség bemutatásáról” elnevezésű nyilatkozatmintát, melyben kérte ajánlattevőket, hogy a megfelelően
kitöltött 10. számú melléklet benyújtásával nyilatkozzanak a következőkről: Megajánlott termék pontos megnevezése/típusa A
műszaki leírásban meghatározott követelmények szerint a megajánlott termék jellemzői: Igazolás. Ajánlatkérő minimális
adattartalomként az alábbi adatok megadását várta el: Kitöltési útmutató: Megnevezés/Típus: az ajánlatban szereplő termék
pontos megnevezése és típusa Megfelelőség: az ajánlatban szereplő termék műszaki paramétere Igazolás: az ajánlatban szereplő
termék műszaki paramétereit, megfelelőség teljes körű meghatározásait igazoló dokumentum megnevezése (pl.; gyártói műszaki
leírás, gyártói dokumentáció, gyártói nyilatkozat, stb.) A fent említett információkat tartalmazó 10. számú melléklet szerinti
nyilatkozat a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett
ajánlat, ezért szakmai ajánlatnak minősül. A dokumentum a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja értelmében nem hiánypótoltatható,
tekintettel arra, hogy nem minősül nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiánynak. Mivel közös ajánlattevők a fent
hivatkozott dokumentumot/ adatokat az ajánlata keretében nem bocsátották rendelkezésre, ezért figyelembe véve a Kbt. 71. § (8)
bekezdés b) pontját ajánlatkérő hiánypótlás során nem kérhette ezen dokumentum pótlását. Ajánlatkérő azonban a teljes körű
bírálat lefolytatása érdekében az ajánlat egyéb hiányai tekintetében hiánypótlási felhívásokat küldött ki. Közös ajánlattevők
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ugyanis közös ajánlattevők nem
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nyújtották be ajánlatuk keretében szakmai ajánlatukat. Közös ajánlattevők ajánlata sem az ajánlatkérő által rendelkezésre
bocsátott 10. számú mellékletet nem tartalmazta, sem egyéb nyilatkozatban nem tartalmazta az alábbi, szakmai ajánlatnak
minősülő információkat: - Megajánlott termék megnevezése/típusa; - A műszaki leírásban meghatározott követelmények szerint a
megajánlott termék jellemzői; - Igazolás.

V.2.13) 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
2020.01.29

Kezdete:

Lejárata:

2020.02.10

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

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

2020.01.29
2020.01.29

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:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2019.11.29 11:17:29

hadnagymarton

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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