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KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
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 u. 2.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: SUSE CaaSP előfizetések beszerzése
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Cikkszám
vla:874-007486
vla:874-005942
vla:874-006832

Megnevezés
SUSE CaaS Platform, x86-64, 1-2 Sockets or 1
Virtual Machine, Priority Subscription, 1 year
SUSE Manager Server, x86-64, 1 Instance, Priority Subscription, 1 Year
SUSE Manager Lifecycle Management, x86 &
x86-64, 1-2 Sockets or 1-2 Virtual Machines,
Priority Subscription, 1 Year

Mennyiség

Mértékegység

150

db

1

db

150

db

CPV:
72253200-5 Rendszer-támogatási szolgáltatások
72261000-2 Szoftvertámogatási szolgáltatások
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: Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitás
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 A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2020. szeptember 2.
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: 2 [1] Elnevezés: SUSE CaaSP előfizetések beszerzése
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 és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi
eleme(i):
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):
1. Közös ajánlattevők
Képviselő adatai
Név: Sysman Informatikai Zrt.,
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em.
Adószám: 12948901-2-41
Tagok adatai
Név, székhely, adószám: 99999 Informatika Kft.., 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.,13854964-2-43.
Név, székhely, adószám: ALOHA Informatika Kft., 1117 Budapest, Alíz utca 1. 7. em., 12147784-2-43.
Név, székhely adószám: DAMIT Informatika Kft., 6725 Szeged, Hópárduc utca 7. fszt. 3., 13596789-2-06.
Név, székhely adószám: RacioNet Zrt., 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A., 13846606-2-43.
Név, székhely adószám: TIGRA Kft. 1145 Budapest, Törökőr utca 2., 12218778-2-42.
Nettó ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési díj nélkül):

116 900 000 Ft

Közös Ajánlattevők ajánlata érvényes, velük szemben nem áll fenn kizáró ok és közös ajánlattevők alkalmasak a
szerződés teljesítésére. Közös Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.
2. Közös ajánlattevők
Képviselő adatai
Név: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.
Adószám: 12048898-2-43.
Tagok adatai
Név, székhely, adószám: 4iG Nyrt., 1037 Budapest, Montevideo u. 8., 12011069-2-41.
Név, székhely adószám: LicensePort Zrt., 1116 Budapest, Fegyvernek utca 119. 1. em. 8., 23497454-2-43.
Név, székhely adószám: ViVeTech Zrt., 1118 Budapest, Szüret utca 15., 27936030-2-43.
Nettó ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési díj nélkül):

117 720 450 Ft

Közös Ajánlattevők ajánlata érvényes, velük szemben nem áll fenn kizáró ok és közös ajánlattevők alkalmasak a
szerződés teljesítésére. Közös Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.
3. Közös ajánlattevők
Képviselő adatai
Név: KÜRT Zrt.
Székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.
Adószám:11780359-2-43.
Tagok adatai
Név, székhely, adószám: S&T Consulting Hungary Kft., 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14., 11779177-2-44.
Név, székhely, adószám: Invitech ICT Services Kft., 2040 Budaörs, Edison utca 4., 25836965-2-13.
Nettó ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési díj nélkül):

121 766 000 Ft

Közös Ajánlattevők ajánlata érvényes, velük szemben nem áll fenn kizáró ok és közös ajánlattevők alkalmasak a
szerződés teljesítésére. Közös Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.
4. Ajánlattevő
Név: Novell PSH Professzionális Szolgáltatások Magyarország Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Neumann János utca 1. A. épület, 2. emelet.
Adószám: 12473018-2-43.
Nettó ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési díj nélkül):

131 150 560 Ft

Ajánlattevő ajánlata érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó
jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak.
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 ajánlattevő neve:
Az ajánlattevő neve:
A részszempontok
súlyszámai
Értékelési
Értékelési
Értékelési
Értékelési
Értékelési
Értékelési
(adott esetben az al- pontszám
pontszám és pontszám
pontszám és pontszám
pontszám
szempontok súlyszámai
súlyszám
súlyszám
és
is)
szorzata
szorzata
súlyszám
szorzata

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 Nem releváns
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
Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot a Kbt 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti legalacsonyabb ár alapján értékelte.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Képviselő adatai
Név: Sysman Informatikai Zrt.,
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em.
Adószám: 12948901-2-41
Tagok adatai
Név, székhely, adószám: 99999 Informatika Kft.., 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.,13854964-2-43.
Név, székhely, adószám: ALOHA Informatika Kft., 1117 Budapest, Alíz utca 1. 7. em., 12147784-2-43.
Név, székhely adószám: DAMIT Informatika Kft., 6725 Szeged, Hópárduc utca 7. fszt. 3., 13596789-2-06.
Név, székhely adószám: RacioNet Zrt., 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A., 13846606-2-43.
Név, székhely adószám: TIGRA Kft. 1145 Budapest, Törökőr utca 2., 12218778-2-42.
Nettó ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési díj nélkül):

116 900 000 Ft

Közös Ajánlattevő nyújtotta be a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, amely a
rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel is megfelelő.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege
és ajánlata kiválasztásának indokai: 2
Képviselő adatai
Név: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.
Adószám: 12048898-2-43.
Tagok adatai
Név, székhely, adószám: 4iG Nyrt., 1037 Budapest, Montevideo u. 8., 12011069-2-41.
Név, székhely adószám: LicensePort Zrt., 1116 Budapest, Fegyvernek utca 119. 1. em. 8., 23497454-2-43.
Név, székhely adószám: ViVeTech Zrt., 1118 Budapest, Szüret utca 15., 27936030-2-43.
Nettó ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési díj nélkül):

117 720 450 Ft

Közös Ajánlattevő nyújtotta be a nyertes ajánlattevő ajánlatát követő legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó érvényes ajánlatot, amely a rendelkezésre álló fedezet összegére tekintettel is megfelelő.
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:
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:
Az eGOV Tanácsadó Kft. (1054 Budapest, Zoltán utca 8., félemelet 1., Adószám: 12870491-2-41.), a Getronics
Magyarország Kft., (1027 Budapest, Henger u. 2/B., Adószám: 10532782-2-41.), a Symmetria Magyarország Zrt.,
(1139 Budapest, Váci út 91., Adószám: 25798555-2-41.) a T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest, Könyves
Kálmán krt. 36., Adószám: 12928099-2-44.), a NTT Magyarország Kft., (1117 Budapest, Budafoki út 60. Adószám:
12655085-2-43.) közös ajánlattevők ajánlata az alábbi indokokra tekintettel érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés
e) pontja alapján az alábbiakra tekintettel:
Ajánlatkérő a felhívás 17. Egyéb információk 10) alpontjában az alábbi előírást rögzítette:
„10) Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia szükséges ártáblázatát a szerződés tárgyát képező termékek és 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.”
Továbbá a 17. Egyéb információk 8) alpontjában az alábbi előírás szerepel:
„8) Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít és alternatív ajánlatot sem fogad el.”
Ajánlattevő a felolvasólapon a „Nettó ajánlati ár mindösszesen” sorában 166 066 471 Ft összeget rögzített, ugyanakkor az Ártáblázat „Nettó ajánlati ár mindösszesen” sorában 166 006 471 Ft összeg került feltüntetésre.
Ajánlatkérő a felhívás 17. Egyéb információk 8) pontjában kizárta a változatokra történő ajánlattétel lehetőségét.
Az ajánlatban foglalt dokumentumok alapján azonban megállapítható, hogy ajánlattevő több változatú ajánlatot
nyújtott be, és sem hiánypótlás sem pedig felvilágosítás nyújtás keretében nem orvosolható a hiba. A fentebb említett ellentmondás nem tekinthető számítási hibának sem, tekintettel arra, hogy az ártáblázat nem tartalmaz rossz
matematikai műveletet, csupán a felolvasólapra történő rögzítés során került hibásan feltüntetésre a megajánlás.
A fentiek alapján a közös Ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb
módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, tekintettel arra, hogy ajánlattevő többváltozatú ajánlatot tett.
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: 2020/10/16. Lejárata: 2020/10/26
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2020/10/16.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2020/10/16.
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

Ellenjegyzés
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által indított „SUSE CaaSP előfizetések beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
a 2020 október 16. napján kiküldött írásbeli összegezést ellenjegyzem.
2020. október 16.

