14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Postai cím: Széchenyi utca 2.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1054

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Processzor alapú Oracle licensz és 1 éves support beszerzése

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Processzor alapú Oracle licensz termékek és 1 éves support beszerzése
Az eljárás során 46 db, processzor alapú Oracle licensz és ezekhez 1 éves support szolgáltatás kerül beszerzésre az alábbiak szerint
•
•

Real Application Clusters
1 év support Real Application Clusters

A beszerezni szükséges licencek számát az alábbi táblázat tartalmazza:
KEF cikkszám

Megnevezés

Mennyiség
(db)

ORCLLRACPR

Real Application Clusters

46

ORCLSRACPR

1 év support Real Application Clusters

46

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Második rész XVI. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Ajánlatkérő a jelen eljárást a fent megjelölt keretmegállapodás alapján folytatja le a Kbt. 105. § (2) bek.
c) pont szerint verseny újbóli megnyitásával.
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 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2019/11/14
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: 1. Rész száma:
support beszerzése

2

[ ] Elnevezés: Processzor alapú Oracle licensz és 1 éves

Az eljárás eredményes volt X igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
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 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
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: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2
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):
1.

számú közös ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: 4iG Nyrt.
Ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Adószáma: 12011069-2-41
Ajánlattevő neve: LicensePort Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 88. A – D. ép. D. lh. 5. em. 1.
Adószáma: 23497454-2-43
Ajánlattevő neve: CompuTREND Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 84. A. ép. 2. em.
Adószáma: 25809772-2-43
Ajánlattevő neve: Delta Systems Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70 – 74.
Adószáma: 13978774-2-41
Ajánlattevő neve: Grepton Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48 – 52.
Adószáma: 12613056-2-42

Ajánlattevő neve: TRACO Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1095 Budapest, Máriássy utca 7.
Adószáma: 11856403-2-43
Ajánlattevő neve: EXE Magyarország Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Váci út 144 – 150.
Adószáma: 25857294-2-41
Értékelési szempont

Nettó ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési díj nélkül):

2.

Ajánlat

289.767.800,- Ft

számú közös ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: Invigor Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15. d. ép.
Adószáma: 14757671-2-43
Ajánlattevő neve: Sysman Informatikai Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em
Adószáma: 12948901-2-41
Ajánlattevő neve: Compliance Data Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/b.
Adószáma: 14186163-2-41
Ajánlattevő neve: FORNAX SI Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1123 Budapest, Táltos utca 1.
Adószáma: 14161177-2-43
Ajánlattevő neve: S&T Consulting Hungary Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
Adószáma: 11779177-2-44
Értékelési szempont

Nettó ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési díj nélkül):

3.

Ajánlat

370.073.174,- Ft

számú közös ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: RacioNet Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A.
Adószáma: 13846606-2-43
Ajánlattevő neve: ATOS Magyarország Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Váci út 121 – 127. Váci Greens D. Irodaépület 4. emelet
Adószáma: 10378144-2-41
Ajánlattevő neve: WEBVáltó Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 32 – 34. E. ép. 6. em.
Adószáma: 11939656-2-43
Értékelési szempont

Nettó ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési díj nélkül):

Ajánlat

365.631.920,- Ft

4.

számú közös ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: TIGRA Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1145 Budapest, Törökőr u. 2.
Adószáma: 12218778-2-42
Ajánlattevő neve: 99999 Informatika Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Adószáma: 13854964-2-43
Ajánlattevő neve: i – Cell Mobilsoft Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1143 Budapest, Hungária köz 5.
Adószáma: 24132402-2-44
Ajánlattevő neve: M&S Informatikai Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1136 Budapest, Pannónia u. 17/a.
Adószáma: 14409471-2-41
Ajánlattevő neve: NAS Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1165 Budapest, Bökényföldi út 32.
Adószáma: 10773305-2-42
Ajánlattevő neve: NETvisor Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest, Petzvál József u. 56.
Adószáma: 14023059-2-43
Ajánlattevő neve: PROFESSZIONÁL Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Sopron út 19.
Adószáma: 13369657-2-43
Ajánlattevő neve: SDA Stúdió Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2030 Érd, Retyezáti u. 46.
Adószáma: 12030169-2-43
Ajánlattevő neve: SMP Solutions Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1139 Budapest, Fiastyúk u. 71/b.
Adószáma: 26777810-2-41
Értékelési szempont

Ajánlat

Nettó ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési díj nélkül):

318.262.868,- Ft

A felsorolt közös ajánlattevők ajánlata érvényes és megfelel a Kbt. a felhívás és dokumentáció rendelkezéseinek.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(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.)

Az ajánlattevő neve:
Az értékelés
részszempontjai

A részszempontok
súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

A súlyszámmal
szorzott

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:
Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:
Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2
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: 2
A Kbt. 105. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás második részében az értékelés a legalacsonyabb ár értékelési szempont
alapján történik.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: 4iG Nyrt.
Ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Adószáma: 12011069-2-41
Ajánlattevő neve: LicensePort Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 88. A – D. ép. D. lh. 5. em. 1.
Adószáma: 23497454-2-43
Ajánlattevő neve: CompuTREND Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári út 84. A. ép. 2. em.
Adószáma: 25809772-2-43
Ajánlattevő neve: Delta Systems Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70 – 74.
Adószáma: 13978774-2-41
Ajánlattevő neve: Grepton Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48 – 52.
Adószáma: 12613056-2-42
Ajánlattevő neve: TRACO Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1095 Budapest, Máriássy utca 7.
Adószáma: 11856403-2-43
Ajánlattevő neve: EXE Magyarország Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest, Váci út 144 – 150.
Adószáma: 25857294-2-41
Értékelési szempont

Nettó ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési díj nélkül):
Ajánlattevő nyújtotta be a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot.

Ajánlat

289.767.800,- Ft

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
Ajánlattevő neve: TIGRA Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1145 Budapest, Törökőr u. 2.
Adószáma: 12218778-2-42
Ajánlattevő neve: 99999 Informatika Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
Adószáma: 13854964-2-43
Ajánlattevő neve: i – Cell Mobilsoft Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1143 Budapest, Hungária köz 5.
Adószáma: 24132402-2-44
Ajánlattevő neve: M&S Informatikai Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1136 Budapest, Pannónia u. 17/a.
Adószáma: 14409471-2-41
Ajánlattevő neve: NAS Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1165 Budapest, Bökényföldi út 32.
Adószáma: 10773305-2-42
Ajánlattevő neve: NETvisor Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest, Petzvál József u. 56.
Adószáma: 14023059-2-43
Ajánlattevő neve: PROFESSZIONÁL Zrt.
Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Sopron út 19.
Adószáma: 13369657-2-43
Ajánlattevő neve: SDA Stúdió Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2030 Érd, Retyezáti u. 46.
Adószáma: 12030169-2-43
Ajánlattevő neve: SMP Solutions Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1139 Budapest, Fiastyúk u. 71/b.
Adószáma: 26777810-2-41

Értékelési szempont

Nettó ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési díj nélkül):

Ajánlat

318.262.868,- Ft

Ajánlattevő nyújtotta be a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  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: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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 2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
I.

T – Systems Magyarország Zrt. ajánlattevő ajánlata, érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az alábbiak okán:
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás 17.11) pontjában az alábbiakat rögzítette:
„Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia szükséges ártáblázatát a szerződés tárgyát képező szolgáltatások vonatkozásában. Az
ártáblázatban kérjük feltüntetni a nettó ajánlati egységárakat, valamint a nettó ajánlati árat összesen és mindösszesen. A
felolvasólapon csak a nettó ajánlati ár mindösszesen értéket szükséges feltüntetni.”
Az ajánlattételi felhívás 18. pontja alapján az ajánlat részekén benyújtandó az „Ajánlattevő által kitöltött ártáblázat a jelen szerződés
tárgyát képező termékek vonatkozásában.”
A fenti előírások alapján Ajánlattevőknek az érvényes ajánlattételhez csatolniuk kellett az „Ártáblázat” elnevezésű, 3. számú
mellékletet, ugyanis annak hiányában Ajánlatkérő
a)
b)

nem kerülhet abba a helyzetbe, hogy meg tudja vizsgálni a megajánlott termékek egységárának DKÜ portálon szereplő
termékek egységáraival való összehasonlítását, és
mindezek alapján nem kerülhet abba a helyzetbe, hogy döntést tudjon hozni az ajánlati ár megalapozottságáról. a
KM01SLIC17 keretmegállapodás az alábbiak szerint rendelkezik V. ELLENÉRTÉK, FIZETÉSI MÓD,
KÖZBESZERZÉSI DÍJ fejezetének 1.1 ELLENÉRTÉK pontjában:
„(…) A szerződéses árak a verseny újranyitásával lebonyolított 2. részben a Kbt. 105. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a
2. számú mellékletben meghatározott árakkal azonosak vagy a verseny újranyitó Intézmény részére kedvezőbbek lehetnek”

A fenti előírásokkal ellentétben ajánlattevő az ajánlat részeként nem nyújtotta be az „Ártáblázat” nyilatkozatot, így az ajánlat
hiánypótlással nem orvosolható tartalmi hibában szenved.
A fentiek alapján megállapítható, hogy az Ajánlattevő nem a közbeszerzési dokumentumokban rögzített feltételek szerint nyújtotta be
ajánlatát.
A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontja az alábbiakról rendelkezik:
„A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő
szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan
nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány pótolható, továbbá átalánydíjas szerződés esetén az árazott
költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek
változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet
nem befolyásolja”
Tekintettel arra, hogy a beszerzendő termékek egységárai nem megállapíthatóak, az Ajánlattevő az ajánlatában szereplő hiba nem
minősíthető „nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó” hibának, a hiánypótlás elrendelése a Kbt. 71. § (8) bekezdés a) és b)
pontja szerinti előírásokba ütközne, ezért a hiba hiánypótlás vagy felvilágosítás megadásával nem javítható.
Tárgyi közbeszerzési eljárásban az Ártáblázat nem átalánydíjas szerződés alapjául szolgál, így a fent hivatkozott rendelkezés szerinti
feltételek nem állnak fenn. Ugyanezen okra figyelemmel – miszerint az „Ártáblázat” nyilatkozat nem átalánydíjas szerződés alapjául
szolgál, hanem a tételes elszámolású szerződés alapját képezi – a nyilatkozat hiánya vonatkozásában Ajánlatkérőnek a Kbt. fenti
előírásaira tekintettel nincs lehetősége orvosolni az ajánlat hibáját, így Ajánlatkérő csak abban az esetben jár el jogszerűen ezen
ajánlattevő tekintetében, ha megállapítja az ajánlat érvénytelenségét.
Fentiek alapján tehát Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel nem a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelően készítette el az ajánlatát.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2020. március 4. / Lejárata: 2020. március 16.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2020. március 4.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2020. március 4.
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2
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