Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
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:
„DELL EMC Unity 600 tárolók bővítése 1 év támogatással”
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgy:
„DELL EMC Unity 600 tárolók bővítése 1 év támogatással”
Mennyiség:
Cikkszám

Megnevezés

Mennyiség
(db)

e-201-02738

2U DAE DC w/ 25x2.5 INCH DRIVE SLOTS-

18

e-203-02210
e-203-02434

Unity 400GB SSD
Unity 1600GB SSD

20
74

e-203-03158

Unity 1.2TB disk

354

e-800-02225

EMC software support Tier 2

382

e-800-02369

EMC software support Tier 3

114

Bull SAS disk retention 1YR (per RAW TB)

382

Bull SSD disk retention 1YR (per RAW TB)

114

SRVB-RT1-HDDRET1
SRVB-RT1-SSDRET1
SRVB-RT1-0136
SRVB-RT1-0135
SRVB-RT1-0218
CPV-kód:
Fő CPV-kód
48800000-6
IV. szakasz: Eljárás

Bull Karbantartás (HW ONSITE
maintenance7x24 Annual)
Bull Karbantartás (SW ONSITE maintenance
7x24 Annual)
Bull Rendszerintegráció óradíj

8844
4856
32
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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 b) 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:
2020.05.07. Eljárás azonosító: 15257
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: [1] Elnevezés: Adásvételi szerződés
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

3

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: [6]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) neve, székhelye, adószáma:
Összesített nettó
ajánlati ár (HUF)
1037 Budapest, Montevideo u. 8.
4iG Nyrt.
HUMANsoft Kft. és Axis
Rendszerház
Kft. konzorciumi tagok jogutódja
(közös
ajánlattevők
meghatalmazott képviselője)
12011069-2-41
HUMANsoft Kft.
Beolvadt a 4iG Nyrt-be

1037 Budapest, Montevideo u. 8.

AXIS Rendszerház Kft.
Beolvadt a 4iG Nyrt-be

1037 Budapest, Montevideo u. 8.

Getronics Magyarország Kft.
10532782-2-41

1027 Budapest, Henger u. 2. B. ép.

ASH Szoftverház Kft.
23940165-2-43

1117 Budapest, Budafoki út 97.

535 784 040 Ft
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Ajánlattevő (közös ajánlattevők) neve, székhelye, adószáma:
Összesített nettó
ajánlati ár (HUF)
ATOS
Magyarország
Kft. 1138 Budapest, Váci út 121-127.
(kötelezettségvállalásra jogosult Váci Greens D. Irodaépület 4. em.
képviselő)
10378144-2-41
Areus Zrt.
1037 Budapest, Montevideo u. 5.
23469507-2-41
Poli Computer PC Kft.
11820534-2-13

2613 Rád, Liget utca 3.

RacioNet Zrt.
13846606-2-43

1117 Budapest, Hauszmann Alajos
u. 3/A.

SERCO Kft.
12906240-2-41

1037 Budapest, Bécsi út 314.

Silicon Computers Kft.
12095144-2-43

1118 Budapest, Zólyomi út 23.

WSH Kft.
12048898-2-43

1117 Budapest, Budafoki út 97.

550 396 332 Ft

A keretmegállapodásos eljárás versenyújranyitás szakaszában az alkalmasság vizsgálatára nem kerül sor.
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:
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) neve, székhelye, adószáma:
Összesített nettó
ajánlati ár (HUF)
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1037 Budapest, Montevideo u. 8.
4iG Nyrt.
HUMANsoft Kft. és Axis
Rendszerház
Kft. konzorciumi tagok jogutódja
(közös
ajánlattevők
meghatalmazott képviselője)
12011069-2-41
HUMANsoft Kft.
Beolvadt a 4iG Nyrt-be

1037 Budapest, Montevideo u. 8.

AXIS Rendszerház Kft.
Beolvadt a 4iG Nyrt-be

1037 Budapest, Montevideo u. 8.

Getronics Magyarország Kft.
10532782-2-41

1027 Budapest, Henger u. 2. B. ép.

ASH Szoftverház Kft.
23940165-2-43

1117 Budapest, Budafoki út 97.

535 784 040 Ft

Az ajánlatkérő részére Ajánlattevő érvényes ajánlata minősül a legkedvezőbb ajánlatnak ajánlatkérő által
meghatározott értékelési szempontra figyelemmel a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján.
Közös ajánlattevők megfelelően igazolták, hogy nem tartoznak az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok
hatálya alá, ajánlatuk megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
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:
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) neve, székhelye, adószáma:
Összesített nettó ajánlati ár
(HUF)
1136 Budapest, Pannónia u. 17/A.
M&S Informatikai Zrt.
a. épület fszt. 4.
(közös
ajánlattevők
meghatalmazott képviselője)
10213502-2-41
1039 Budapest, Pünkösfürdő u. 52.

ALPHANET Informatikai Zrt.
10213502-2-41
Delta Services
Szolgáltató Kft.
10213502-2-41

Kereskedelmi

és 1134 Budapest, Róbert Károly krt.
70-74.

DIGITAL Számítástechnikai Kft.
10213502-2-41

6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.

Nádor Rendszerház Kft.
10213502-2-41

1152 Budapest, Telek u. 7-9.

PC Trade Systems Kft.
10213502-2-41

1103 Budapest, Kőér u. 2/A.

Professzionál Informatikia Zrt.
10213502-2-41

1122 Budapest, Pethényi köz 7.

SzámHEAD Számítástechnikai és
Szolgáltató Kft.
10213502-2-41

1 500 000 000 Ft

1117
95.

apest, Budafoki út

valamint
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) neve, székhelye, adószáma:
Összesített nettó ajánlati ár
(HUF)
T-Systems Magyarország Zrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.
(közös
ajánlattevők 36.
meghatalmazott képviselője)
12928099-2-44
ANSWARE Kft.
10900963-2-41

1036 Budapest, Lajos utca 74-76.

Grepton Zrt.
12613056-2-42

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt.
52.

1 984 017 552 Ft
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Szinva Net Zrt.
24962106-2-05

3518 Miskolc, Erenyő utca 1.

VRS Magyarország Kft.
25176670-2-41

1023 Budapest, Lajos utca 26.

Az ajánlatok a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenek:
Az ajánlat nem teljes körű ajánlat, mert kizárólag felolvasólapot foglal magában, így az ajánlat
egyáltalán nem tartalmaz az ajánlattételi felhívás „15. Az ajánlatok értékelési szempontja” pontjában
meghatározott, az értékelési szempont szerinti ajánlati elemet alátámasztó „Részletes árajánlatot
(részletes ártáblázat és műszaki-szakmai ajánlat adatlap kitöltésével) , mely utóbbi dokumentum jelen
közbeszerzési eljárás keretei között – az ajánlattételi felhívás 15. pontjában foglaltak szerint – szakmai
ajánlatnak (lásd: Kbt. 3. § 37. pontja szerint) minősül tekintettel arra, hogy az ajánlattevők a Részletes
árajánlat benyújtásával teszik meg érdemi vállalásukat, itt mutatják be a beszerzési igény szerinti „terméket”
— többek között — a cikkszám és termék nevének ismertetésével.
Az ajánlattevő által benyújtott ajánlat teljes mértékben nélkülözi a szakmai ajánlatot. A Közbeszerzési
Döntőbizottság következetes joggyakorlata alapján, (amellyel a Közbeszerzési Hatóság 2019. november 26.
napján közzétett, a hiánypótlás szabályairól szóló útmutató is teljes összhangban van) amennyiben a szakmai
ajánlat teljes mértékben hiányzik, úgy az ajánlat a Kbt. 71. § (8) bekezdése szerinti hiánypótlási korlátra
tekintettel nem javítható, illetve egészíthető ki, azaz érvényessé nem tehető.
Jelen esetben az ajánlattevő egyáltalán nem közölt adatot a szállítandó termékekről.
A D.343/18/2018. számú határozatban a Döntőbizottság elvi éllel mondta ki, hogy „…az ajánlattevőknek az
ajánlataikat akként kell megtenniük, hogy az vonatkozzon a teljes beszerzési tárgyra, a teljes műszaki
tartalomra, mert az ajánlatkérő beszerzési igényére kell benyújtani az ajánlatokat, melynek egyik legfontosabb
része a műszaki leírásban megfogalmazott ajánlatkérői elvárásra adott szakmai ajánlat. A szakmai ajánlat
hiánya azt eredményezi, hogy az ajánlatkérő nem tudja ellenőrizni, hogy az ajánlattevők ajánlati vállalása
megfelel-e a műszaki elvárásainak, a megajánlott árak valóban azt tartalmazzák-e, amely a műszaki leírásban
rögzítésre került, továbbá az árak leképezik-e teljes mértékben az ajánlatkérő beszerzési igényét. Nem tudja az
ajánlatkérő ennek hiányában vizsgálni az árak megalapozottságát, hogy azon az áron a beszerzés tárgya
teljesíthető-e, mivel nem kerül meghatározásra az ajánlattevő konkrét ajánlati vállalása. A szakmai ajánlat
nélkül nem valósulhat meg a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdése szerinti bírálat, nem állapítható meg az ajánlatok
érvényessége, illetve a Kbt. 69. § (3) bekezdése szerinti értékelés sem, mert az értékelés során az ajánlattevők
csak olyan vállalásokat adhatnak meg, amelyeket az ajánlatkérő nem kívánt a szakmai ajánlat részeként az
érvényesség körében bírálni. Ha valamely ajánlattevő nem teszi meg az ajánlatát a teljes beszerzési tárgyra, a
teljes műszaki tartalomra, a hiánypótlási szabályok szerint nem áll fenn jogszerű lehetőség az ajánlat ezen
hibájának korrigálására. A hivatkozott jogszabályi rendelkezések és a fentiekben kifejtettek szerint az ajánlatot
a beszerzési tárgyra be kell nyújtani. Maga az ajánlat, a vállalás megtétele nem képezheti hiánypótlás tárgyát.
A szakmai ajánlat hiányában csupán egy vagy több, konkrét tartalom nélküli árra van az ajánlattevőnek
ajánlata, de teljes ajánlata nincsen, hiszen a szakmai ajánlat a konkrét ajánlat, amelynek le kell képeznie a
műszaki leírásban megfogalmazott teljes beszerzési igényt.
Fentiekre tekintettel a nevezett közös ajánlattevők által benyújtott ajánlat (összhangban a D.225/9/2009., illetve
a D.347/17/2018. számú határozatban foglaltakkal), úgynevezett a „biankó” ajánlat, amely a Kbt. 71. § (8)
bekezdés a) pontja szerinti alapelvi rendelkezésekre (Kbt. 2. § (1)-(2) bekezdései) valamint a b) pont szerinti
korlátokra figyelemmel nem hiánypótoltatható hiányban szenved. Közös Ajánlattevők kizárólag felolvasólapot
nyújtottak be. Tekintettel arra, hogy az ajánlat olyan hiányosságot tartalmaz, mely hiánypótlás keretében nem
volt pótolható (az ajánlatból nem állapítható meg, milyen termékeket (gyártmány, típus) és milyen
mennyiségben) ajánlott meg ajánlattevő, az Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja
alapján, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
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Ajánlattevő (közös ajánlattevők) neve, székhelye, adószáma:
Összesített nettó
ajánlati ár (HUF)
Symmetria Magyarország Zrt. 1139 Budapest, Váci út 91.
(közös
ajánlattevők
meghatalmazott képviselője)
25798555-2-41
99999 Informatikai Kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.
13854964-2-43
NTT Magyarország Kft.
12655085-2-43

1117 Budapest, Budafoki út 60.

USER Rendszerház Kft.
13799504-2-41

1039 Budapest, Zöld utca 2.

Valkyr Kft.
14998603-2-41

1025 Budapest, Szeréna köz 6/b.

1733578 486 Ft

Közös ajánlattevők nem nyújtották be határidőre hiánypótlásukat, így a bírálóbizottság a Kbt. 71. § (10)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően az eredeti ajánlatot vette figyelembe az elbírálás során Közös
ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy közös
ajánlattevők által benyújtott ajánlat alapján nem állapítható meg az ajánlattétel felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek való
megfelelés tekintettel arra, hogy az ajánlattevő az ajánlatában nem nyilatkozatott a tényleges szállítóról
és azt hiánypótlás során sem pótolta.
Ajánlattevő (közös ajánlattevők) neve, székhelye, adószáma:
Összesített nettó
ajánlati ár (HUF)
1037 Budapest, Montevideo u. 10.
Sysman Informatikai Zrt.
(közös
ajánlattevők I. em.
meghatalmazott képviselője)
12948901-2-41
CLARMONT I.S. Kft.
1054 Budapest, Tüköry utca 3.
13730848-2-41
DOCAGE Informatikai Kft.
13107406-2-41

1025 Budapest, Pálvölgyi út 53.

GAMAX Kft.
10383571-2-44

1114 Budapest, Bartók Béla út
15/d.

559 552 000 Ft

MVM-BSZK
Biztonsági 1117 Budapest, Budafoki út 54.
Szolgáltató Központ Zrt.
25010075-2-43
SCI-Hálózat
Távközlési
Hálózatintegrációs Zrt.
12402179-2-42

és 1142 Budapest, Szilhalom u. 7.

Közös ajánlattevők nem nyújtották be határidőre hiánypótlásukat és árindokolás kérésre nem adták meg
válaszukat, így a bírálóbizottság a Kbt. 71. § (10) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az eredeti ajánlatot
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vette figyelembe az elbírálás során. Közös ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen, tekintettel arra, hogy közös ajánlattevők által benyújtott ajánlat alapján nem állapítható
meg az ajánlattétel felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek való megfelelés tekintettel arra, hogy az ajánlattevő nem nyújtotta be a Kbt.
72. § (1) bekezdés szerinti indokolást, valamint az ajánlat nem tartalmazza a nyilatkozat folyamatban lévő
változásbejegyzési eljárásról című nyilatkozatot és a tényleges szállítót sem nevezte meg az ajánlattevő, és
ezen dokumentumokat hiánypótlás keretében sem pótolta.
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: 2020. június 12. Lejárata: 2020. június 21. A szerződés nem köthető meg az összegezés
megküldésének napján sem.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
2020. június 10.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
2020. június 11.
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:
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VI.1.10) További információk:
Keretmegállapodás első részét megindító felhívás azonosító száma: TED 2017/S 104-207282
A keretmegállapodás azonosítószáma: KM01SRVT17
A Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság jelen közbeszerzési eljárást a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal. ajánlatkérő nevében és javára eljárva központi beszerző szervként járulékos
közbeszerzési szolgáltatás keretében folytatta le.
Az EURO ONE Számítástechnikai Zrt. 1145 Budapest, Váci út 121-127. Újvilág utca 50-52. (Enterprise
Communications Magyarország Kft. 1138 Budapest, Váci út 117-119., a FLAXCOM Holding Zrt. 1149
Budapest, Mogyoródi u. 53., a Kermann Kft. 1149 Budapest, Angol u. 32. 4.ép. 2. em., a M&M Computer Kft.
7623 Pécs, Mártírok útja 42., a NETVisor Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József utca 56., a PROFITEXPERT Kft.
1115 Budapest, Bartók Béla út 152. H. ép., a Rufusz Computer Informatika Zrt. 2030 Érd, Retyezáti u. 46., a
Szintézis Zrt. 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2., a TELVICE Kft. 2040 Budaörs, Szabadság út 135., és a TIGRA
Kft. 1145 Budapest, Törökőr u. 2.) közös ajánlattevők képviselője becsatolt nyilatkozatában akként
nyilatkozott, hogy közös ajánlattevők nem tudnak ajánlatot tenni, mert az ajánlati felhívásban megadott
szállítási határidőt nem tudják vállalni.

-----------------------------------------------Gacsályi Béla
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
(00346)

