Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
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 utca 2.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1054

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: SIEM rendszer
II.2) A közbeszerzés mennyisége

Tárgy:
„SIEM rendszer”
Mennyiség:
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára szükséges az informatikai eszközök, rendszerek
üzemeltetési és IT biztonsági eseményeinek egységes kezelése egy új Security Incident and
Event Management (továbbiakban: SIEM) rendszerrel.
A beszerzés egy teljes, önállóan működni képes rendszerre, az ehhez szükséges szoftverekre,
licenszekre és hardverekre vonatkozik.
A rendszerrel kapcsolatos követelményeket, a beszerzés tárgyának részletes leírását a műszaki
leírás tartalmazza.
CPV-kód:
48732000-8 - Adatvédelmi szoftvercsomag
48000000-8 - Szoftvercsomag és információs rendszerek
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Második
Része, XVI. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti versenyújranyitás
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 …/… (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2
2020. december 10.
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: SIEM rendszer
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
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: 6
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
1.
IMG Solution Zrt. (1023 Budapest, Lajos u. 26., 28771315-2-41),
Grepton Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52., 12613056-2-42),
NetLock Kft. (1101 Budapest, Expo tér 5-7., 12201521-2-42),
Szinva Net Zrt. (3518 Miskolc, Erenyő utca 1., 24962106-2-05),
Valkyr Kft. (1025 Budapest, Szeréna köz 6/b, 14998603-2-41),
Traco Zrt (1077 Budapest, Izabella u. 5. Pinceszint 1., 11856403-2-42),
Invigor Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 15. d. ép., 14757671-2-43)
-

közös ajánlattevők

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 581 664 070 Ft
Az ajánlat érvényes.
Indokolás: Közös ajánlattevők nem állnak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt,
ajánlatuk mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak, ajánlatuk aránytalanul alacsony árat és egyéb aránytalan
vállalást, továbbá számítási hibát nem tartalmaz, továbbá ajánlati áruk megfelel Kbt. 105. § (4)
bekezdésében foglaltaknak.
2.
Sysman Informatikai Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em., 12948901-2-41),
Compliance Data Systems Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/B1023 Budapest, Bécsi út
4., 14186163-2-41),
QZRT Kft. (1143 Budapest, Szobránc utca 3-5. fszt. 2.1136 Budapest Tátra u. 32., 242468972-42)
-

közös ajánlattevők

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 716 590 597 Ft
Az ajánlat érvényes.
Indokolás: Közös ajánlattevők nem állnak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt,
ajánlatuk mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak, ajánlatuk aránytalanul alacsony árat és egyéb aránytalan
vállalást, továbbá számítási hibát nem tartalmaz, továbbá ajánlati áruk megfelel Kbt. 105. § (4)
bekezdésében foglaltaknak.
3.
T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., 12928099-2-44),
GAMAX Informatikai és Munkaerő-kölcsönző Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d.
II/18., 10383571-2-44),
SYMPORT HOLDING Zrt. (1031 Budapest, Záhony utca 7., 14464126-2-41),
-

közös ajánlattevők

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 600 071 400 Ft

Az ajánlat érvényes.
Indokolás: Közös ajánlattevők nem állnak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt,
ajánlatuk mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak, ajánlatuk aránytalanul alacsony árat és egyéb aránytalan
vállalást, továbbá számítási hibát nem tartalmaz, továbbá ajánlati áruk megfelel Kbt. 105. § (4)
bekezdésében foglaltaknak.
4.
WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1117
Budapest, Budafoki út 97., 12048898-2-43),
EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (EURO ONE Számítástechnikai Zrt., 10649297-2-44),
Enterprise Communications Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 117-119.),
Datron Távközlési Zrt. (1105 Budapest, Martinovics tér 4., 24149903-2-42),
Soloron 40 Zrt. (1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1., 26789402-2-41),
SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs zRt. (1142 Budapest, Szihalom utca 7.,
12402179-2-42),
4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8., 12011069-2-41)
-

közös ajánlattevők

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 643 753 613,- Ft
Az ajánlat érvényes.
Indokolás: Közös ajánlattevők nem állnak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt,
ajánlatuk mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a
vonatkozó jogszabályok előírásainak, ajánlatuk aránytalanul alacsony árat és egyéb aránytalan
vállalást, továbbá számítási hibát nem tartalmaz, továbbá ajánlati áruk megfelel Kbt. 105. § (4)
bekezdésében 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.)
A bírálóbizottság az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár
értékelési szempont szerint értékelte.
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 bírálóbizottság az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár
értékelési szempont szerint értékelte.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok): Az ajánlat(ok) figyelmen kívül hagyásának indoka:V.2.7) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:

IMG Solution Zrt. (1023 Budapest, Lajos u. 26., 28771315-2-41),
Grepton Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52., 12613056-2-42),
NetLock Kft. (1101 Budapest, Expo tér 5-7., 12201521-2-42),
Szinva Net Zrt. (3518 Miskolc, Erenyő utca 1., 24962106-2-05),
Valkyr Kft. (1025 Budapest, Szeréna köz 6/b, 14998603-2-41),
Traco Zrt (1077 Budapest, Izabella u. 5. Pinceszint 1., 11856403-2-42),
Invigor Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 15. d. ép., 14757671-2-43)
-

közös ajánlattevők

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 581 664 070 Ft
Indokolás:
Közös ajánlattevők ajánlata a legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlat. Az ajánlat
mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, valamint a
vonatkozó jogszabályok előírásainak és a fedezet összegére tekintettel is megfelelő. Kizáró ok
hatálya alatt közös ajánlattevők nem állnak.
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) igénybevétele 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: V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
1.
ALPHA MACHINE Kft. (1123 Budapest, Táltos utca 1, 14707126-2-43),
TIGRA Kft. (1145 Budapest, Törökőr utca 2., 12218778-2-42)
Cyber Services Zrt. (1089 Budapest, Elnök utca 1., 24800282-2-42),
DAMIT INFORMATIKA Kft. (6725 Szeged, Hópárduc utca 7. fszt. 3., 13596789-2-06),
DIGITAL Kft. (6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83., 10406115-2-06),
KÜRT Zrt. (1118 Budapest, Rétköz utca 5., 11780359-2-43),
M & S Zrt. (1136 Budapest, Pannónia utca 17/a. a. ép. fszt. 4., 14409471-2-41),
RacioNet Zrt. (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A., 13846606-2-43),
Visoft Kft. (1119 Budapest, Than Károly utca 17., 12978881-2-43)
- közös ajánlattevők
Az érvénytelenség indoka:

A közös ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen,
tekintettel arra, hogy az a következő hiányosságra figyelemmel nem felel meg az ajánlattételi
felhívásban foglaltaknak:
Közös ajánlattevők ajánlata nem tartalmazza - az ajánlattételi felhívás 20.6. pontjában előírtak
szerint - Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában.
2.
99999 Informatika Kft. (1123 Budapest Alkotás u. 55-61., 13854964-2-43.),
USER RENDSZERHÁZ Informatikai Kft. (1039 Budapest, Zöld utca 2., 13799504-2-41.),
Professzionál Informatikai Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 7., 13369657-2-43),
ETIAM Kft. (6726 Szeged, Vellay Imre utca 39., 24909707-2-06.),
Officium Szolgáltató Kft. (1044 Budapest, Óradna utca 4., 24109952-2-41),
M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft. (7623 Pécs, Mártírok
u.42., 10582048-2-02),
Euroway Networking Infokommunikációs Hálózati Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A. A/2. ép., 13287041-2-13),
madeIT.hu Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(1143 Budapest, Semsey Andor u. 25., 23096682-2-42),
Quadron Kibervédelmi Szolgáltató Kft. (1051 Budapest Sas utca 10-12., 24919414-2-41.),
Black Cell Magyarország Kft. (1064 Budapest, Vörösmarty utca 67. IV. em. 2., 22793348-242),
PiK-SYS Informatikai és Tanácsadó Kft. (1095 Budapest, Boráros tér 7. 2. lh. 7., 105606772-43)
-

közös ajánlattevők

Az érvénytelenség indoka:
A közös ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen,
tekintettel arra, hogy az a következőre figyelemmel nem felel meg a közbeszerzési
dokumentumok részét képező műszaki leírásban foglaltaknak:
A műszaki leírás VII. pontja a következő előírásokat tartalmazta:
A SIEM rendszer kiépítésére vonatkozó elvárások:
(…)
-

A beüzemeléstől számított 3 évig gyártói támogatással kell rendelkeznie.

A gyártói támogatásnak az alábbiaknak kell megfelelnie:
-

24/365 keresztüli rendelkezésre állás.

-

Kritikus hiba esetén két (2) órán belüli beavatkozás a fenti idősávban (24/365).

- Hardver komponensek hibája esetén négy (4) órán belüli helyszíni megjelenés a fenti
idősávban (24/365).
- Beépített tároló eszközök cseréje négy (4) órán belül a fenti idősávban (24/365), a
meghibásodott eszköz a megrendelőnél marad.
-

Gyártói támogatás magyar nyelven.

Ajánlatkérő a felvilágosítás-kérésben kérte közös ajánlattevők tájékoztatását a tekintetben,
hogy az ajánlatban szerepel-e a követelményként meghatározott 3 évig terjedő gyártói
támogatás, továbbá az "E" mellékletben megajánlott 23, 24, 25-ös tételek vonatkozásában

felhívta a közös ajánlattevők figyelmét, hogy azokat Ajánlatkérő nem kérte megajánlani,
figyelemmel arra, hogy a Műszaki leírás Bevezető része szerint "(…) A bevezetéstámogatási
szolgáltatásbeszerzés nem része jelen eljárásnak."
Közös ajánlattevők a benyújtott felvilágosításban akként nyilatkoztak az "E" mellékletben
megajánlott 23, 24, 25-ös tételek tekintetében, hogy azok alatt a 3 éves gyártói támogatást kell
érteni.
A felvilágosításban benyújtott magyarázatot Ajánlatkérő nem tudja elfogadni, tekintettel arra,
hogy a 3 éves gyártói támogatás a 3 éves időszak alatt nem lehet időben korlátos, az ajánlatban
szereplő mennyiségek (23, 25-ös tételek) viszont korlátozott mennyiségeket, konkrét (1300 és
1800) mérnökórát tartalmaznak.
A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy közös ajánlattevők nem a műszaki leírásra tettek
ajánlatot, amely alapján ajánlatuk a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen.
V.2.13) 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. 12. 20. / Lejárata: 2020. 12. 29.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2020. 12. 19.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2020. 12. 19.
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
Keretmegállapodás azonosító száma: KM01ITBT17
Versenyújranyitás azonosítója a DKR-ben: 16594
Ellenjegyzem:

