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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: SAN switch licence beszerzés 1 év támogatással
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Cikkszám

Megnevezés

Mennyiség
(db)

e-701-02472

DS-6520B Extended Fabric License

4

A3762339

1Yr ProSupport 4hr Mission Critical gyártói garancia

4

e-701-02995

DS-6520B Trunking License

4

A3166236

1Yr ProSupport 4hr Mission Critical gyártói garancia

4

e-701-02059

DS-6520B Performance Monitor License

4

A3192329

1Yr ProSupport 4hr Mission Critical gyártói garancia

4

SRVB-RT1-0098

Bull Rendszertámogatás (Rendszer adminisztrátori üzemeltetés
támogatás óradíj)

8

CPV:
72260000-5 Szoftverrel kapcsolatos 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. július 23.
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: SAN switch licence beszerzés 1 év támogatással
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: 4
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 Ajánlattevő
Képviselő adatai
Név: Delta Systems Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
Adószám: 13978774-2-41
Tagok adatai
Név, székhely: HumanoiT Informatikai Kft., 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
Adószám: 13606022-2-41
Név, székhely: Inter-Computer-Informatika Zrt., 1118 Budapest, Gombocz Z. u. 12. fsz. 1.
Adószám: 12857074-2-43
Név, székhely: Invitech ICT Services Kft., 2040 Budaörs, Edison utca 4.

Adószám: 25836965-2-13
Értékelési szempont
Nettó ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési díj nélkül):

Ajánlat
100 849 888 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 Ajánlattevő
Képviselő adatai
Név: Sysman Informatikai Zrt.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.
Adószám: 12948901-2-41
Tagok adatai
Név, székhely: CLARMONT I.S. Kft., 1054 Budapest, Tüköry utca 3.
Adószám: 13730848-2-41
Név, székhely: DOCAGE Kft., 1025 Budapest, Pálvölgyi út 53.
Adószám: 13107406-2-41
Név, székhely: Gamax Kft., 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d, li/18.
Adószám: 10383571-2-44
Név, székhely: MVM BSZK Zrt., 1117 Budapest, Budafoki út 54.
Adószám: 25010075-2-43
Név, székhely: SCI-Hálózat zRt., 1142 Budapest, Szihalom u. 7.
Adószám: 12402179-2-42
Értékelési szempont
Nettó ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési díj nélkül):

Ajánlat
92 855 728 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 Ajánlattevő
Képviselő adatai
Név: 4iG Nyrt.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Adószám: 12011069-2-41
Tagok adatai
Név, székhely: ASH Szoftverház Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 97.
Adószám: 23940165-2-43
Név, székhely: Getronics Magyarország Kft., 1027 Budapest, Henger utca 2. B. épület
Adószám: 10532782-2-41
Értékelési szempont
Nettó ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési díj nélkül):

Ajánlat
39 540 472 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.

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
(adott esetben az
alszempontok
súlyszámai is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám
és
súlyszám
szorzata

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
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 ajánlatokat 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: 4iG Nyrt.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Adószám: 12011069-2-41
Tagok adatai
Név, székhely: ASH Szoftverház Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 97.
Adószám: 23940165-2-43
Név, székhely: Getronics Magyarország Kft., 1027 Budapest, Henger utca 2. B. épület
Adószám: 10532782-2-41
Értékelési szempont
Nettó ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési díj nélkül):

Ajánlat
39 540 472 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: Sysman Informatikai Zrt.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.
Tagok adatai

Név, székhely: CLARMONT I.S. Kft., 1054 Budapest, Tüköry utca 3.
Név, székhely: DOCAGE Kft., 1025 Budapest, Pálvölgyi út 53.
Név, székhely: Gamax Kft., 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d, li/18.
Név, székhely: MVM BSZK Zrt., 1117 Budapest, Budafoki út 54.
Név, székhely: SCI-Hálózat zRt., 1142 Budapest, Szihalom u. 7.
Értékelési szempont

Ajánlat

Nettó ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési díj nélkül):

92 855 728 Ft

Közös ajánlattevő nyújtotta be a második 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:
T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., adószám: 12928099-2-44) közös
ajánlattevő, VRS Magyarország Kft. (1036 Budapest, Lajos u. 93-99. A. lh. fszt., adószám: 25176670-2-41) közös
ajánlattevő, Szinva Net Zrt. (3518 Miskolc, Erenyő u. 1., adószám: 24962106-2-05) közös ajánlattevő, Grepton Zrt.
(1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., adószám: 12613056-2-42) közös ajánlattevő, Answare Kft. (1036
Budapest, Lajos u. 74-76., adószám: 10900963-2-41) közös ajánlattevő ajánlata az alábbi indokokra tekintettel
érvénytelen:
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 17. Egyéb információk 10) pontjában a következőről rendelkezett:
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.
Közös Ajánlattevők ajánlatához nem került csatolásra ártáblázatuk a szerződés tárgyát képező termékek és
szolgáltatások vonatkozásában.
Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy az egyéb módon
nem felel meg az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek.
Ajánlattevő nem csatolta a szerződés tárgyát képező termékek és szolgáltatások vonatkozásában ártáblázatát,
amely a Kbt. 71. § (8) bekezdésére tekintettel olyan jelentős hiány, amely hiánypótlás keretében nem pótolható.
Ajánlatkérő az ajánlat érvénytelenné nyilvánításáról 2020. augusztus 11. napján értesítette a közös ajánlattevőket.
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: 2020/09/28 Lejárata: 2020/10/08
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2020/09/28
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2020/09/28
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
______________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

