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

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

 ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 

 

 I. szakasz: Ajánlatkérő 

 I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

 Hivatalos név: 

 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

 Postai cím: 

Ostrom u. 23-25. 

 Város: 

Budapest  

 Postai irányítószám:  

1015 

  
II. szakasz: Tárgy 

 II.1) Meghatározás 

 II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 

EXCHANGE és SHAREPOINT licenszek beszerzése 

  
II.2) A közbeszerzés mennyisége 

 II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

A közbeszerzés tárgya: EXCHANGE és SHAREPOINT licenszek beszerzése az alábbi fő mennyiségek szerint. 

A beszerezni kívánt licenszek: 

Cikkszám Termék leírás 
Mennyiség 

(db) 

076-01776 Prjct ALNG LicSAPk MVL 50 

PGI-00268 ExchgEntCAL ALNG LicSAPk MVL UsrCAL wSrvcs 1000 

395-02412 ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk MVL 2 

395-03039 ExchgSvrEnt ALNG SASU MVL ExchgSvrStd 2 

A teljesítésre vonatkozó részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki leírás 
és Szerződéstervezet tartalmazzák. 

  
IV. szakasz: Eljárás 

 IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 

II. rész, XV. Fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 

A Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti uniós eljárásrendben lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás. 
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IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismerte-
tése: 

– 

 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 közzététel2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 TED-2018/S 074-163799 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 KÉ-5787/2018  (KÉ-szám/évszám) 

 IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg 
a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: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 eredménye1 

A szerződés száma:    1   Rész száma:2 - Elnevezés: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS - EXCHANGE ÉS SHAREPOINT 

LICENSZEK BESZERZÉSE TÁRGYBAN 

 Az eljárás eredményes volt   igen   nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 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 tevők2 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

– 

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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 eredménye2 
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 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: 3 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi 
eleme(i): 

I. Név: EXE Magyarország Zrt. 

Cím: 1138 Budapest, Váci út 144-150. 

Adószám: 25857294-2-41 

Az ajánlattevő által adott ajánlati ár: 26.539.200,- nettó HUF 

Ajánlattevő alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő ajánlata maradéktalanul megfelel az ajánlati fel-
hívásban és a Kbt.-ben foglalt érvényességi és alkalmassági feltételeknek. 
 

II. Név: T-Systems Magyarország Zrt. 

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 56. 

Adószám: 12928099-2-4 

Az ajánlattevő által adott ajánlati ár: 26.859.200,- nettó HUF 

Ajánlattevő alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő ajánlata maradéktalanul megfelel az ajánlati fel-
hívásban és a Kbt.-ben foglalt érvényességi és alkalmassági feltételeknek. 
 

III. Név: SoftwareONE Hungary Kft. 

Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/B 

Adószám: 23744189-2-41 

Az ajánlattevő által adott ajánlati ár: 26.284.766,- nettó HUF 

Ajánlattevő alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő ajánlata maradéktalanul megfelel az ajánlati fel-
hívásban és a Kbt.-ben foglalt érvényességi és alkalmassági feltételeknek. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlat-
nak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési 
pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

Az elbírálás részszempontjai Súlyszámok 
  

ÉPSZ SZO ÉPSZ ÉPSZ 

      

      

      

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei:      

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 

– 
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 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe és adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indo-
kai: 

Név: SoftwareONE Hungary Kft. 

Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/B 

Adószám: 23744189-2-41 

Az ellenszolgáltatás összege: 26.284.766,- nettó HUF 

Ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő tette a legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlatot, amely az 
ajánlattételi felhívás szerint a bírálati szempont volt. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe és az adószáma, az ellenszolgáltatás ösz-
szege és ajánlata kiválasztásának indokai:2 

- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2     igen     nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvál-
lalkozót 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 

 A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

- 
 V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása ér-
dekében 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 ér-
dekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő 
ajánlatában: 

- 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

– 
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: 2018/06/05             Lejárata: 2018/06/14 

 VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 

2018/06/04 

 VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 

2018/06/04 
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 VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka2 
– 

 VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja2 

--/--/-- 

 VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja2 

--/--/-- 

 VI.1.7) Az összegezés javításának indoka2 
– 

 VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja2 

--/--/-- 

 VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja2 

--/--/-- 

 VI.1.10) További információk:2 

Jogorvoslati kérelem benyújtására a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint van lehetőség. 

 

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (4) 
és (6) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve, a közbeszerzési dokumentumok részét képező jelen ajánla-
tok elbírálásáról szóló összegezést ezúton ellenjegyezzük: (az aláírásokat az eredeti/papír alapú dokumentum tartal-
mazza) 
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