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ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL  
 

a „FORCEPOINT ADVANCED MALWARE DETECTION ESZKÖZÖK SZÁLLÍTÁSA ÉS KAPCSOLÓDÓ 
SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSE” tárgyú központosított közbeszerzési eljárásban 

 

1. Az Ajánlatkérő neve és címe: 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
1015 Budapest,  
Ostrom u. 23-25. 
Telefon: 1/468-0664 
Telefax: 1/457-7128 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Tárgya: FORCEPOINT ADVANCED MALWARE DETECTION ESZKÖZÖK SZÁLLÍTÁSA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁL-
TATÁSOK TELJESÍTÉSE 
 
Mennyisége: 
 

Forcepoint Advanced Malware Detection eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése  
19 hónapra 

Cikkszám: DB: Megnevezés: 

AMDOPES 1 On premise - AMD - Engine Server 

AMDOPMS 1 On premise - AMD - Manager Server 

PRSN 1448 Premium Support, Triton 

BNETSZOLG042 1013 Alapszintű hálózati eszközök garancia kiterjesztése +1év 

BNETSZOLG043 1013 Emeltszintű hálózati eszközök garancia kiterjesztése +1év 

AMDOPMSL 1 On premise - AMD - Engine Server MS Licenses 

BNETSZOLG018 11 Helyszíni konfigurálás, finomhangolás 

BNETSZOLG019 19 Általános rendszertámogatás 

 

3. A választott eljárás fajtája:  

A választott eljárás: a központosított közbeszerzés keretében megkötött, KM03NH-I15 azonosítószámú 
„Hálózati aktív és passzív eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” 3. rész: Homogén-I 
keretmegállapodásos eljárás 2. részének lebonyolítása, verseny újranyitásával. 

4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 
 - 

5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének 
napja:  

 - 
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6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/meg-
küldésének napja: 

Az eljárást megindító verseny újranyitásra szóló felhívást 2018. április 19-én küldte meg Ajánlatkérő a 
keretmegállapodásban részes ajánlattevőknek a KEF portálra történő feltöltéssel. 

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: 

 Igen. 

7.b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja sze-
rinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, 
hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra:  

-  

7.c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 

Ebben a keretmegállapodás részben nem indul újra az eljárás. 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 

1 (egy) 

9.a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 
– a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás – szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség 
esetén részenként): 

1. 
Az Ajánlattevő neve:  Valkyr Kft. 

Az Ajánlattevő címe (székhelye/lakóhelye): 1025 Budapest, Szeréna u. 5/1. 

Az ajánlat megfelel az ajánlattételi felhívás 14. pont előírásainak? Igen 

Az ajánlattevő által adott ajánlati ár (az ellenszolgáltatás összege): 46 518 525,- Ft + KEF díj + ÁFA 

Ajánlattevő alkalmasságának indokolása: Az Ajánlattevő által benyújtott ajánlat megfelel az ajánlattételi felhí-
vásban és a Kbt.-ben foglalt feltételeknek.  

 

9.b) Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén 
részenként): 

 

Ajánlattevő Az ellenszolgáltatás összege (ajánlati ár) 
Ellenszolgáltatás 
alapján számított 

helyezés 

I. Valkyr Kft. 46 518 525,- Ft + KEF díj + ÁFA 1. 
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9.c) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és 
felső határának megadása: 

- 

9.d) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismer-
tetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése 
során a ponthatárok közötti pontszámot: 

- 

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

- 

 

11.a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

 

Valkyr Kft. 46 518 525,- Ft + KEF díj + ÁFA 1. 

11.b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és aján-
lata kiválasztásának indokai: - 

12. A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

- 

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

- 

13. A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesíté-
sében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

  - 

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

 - 

14. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, ame-
lyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: 

- 

 

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

- 
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15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt.124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 

2018. május „11.”  

       b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 

2017. május „22.” 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 

2018. május „9.” 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 

2018. május „ 10.” 

18.* Az összegezés módosításának indoka: - 

19.* Az összegezés módosításának időpontja:- 

20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja:- 

21.* Az összegezés javításának indoka:- 

22.* Az összegezés javításának időpontja:- 

23.* A javított összegezés megküldésének időpontja:- 

24. Egyéb információk:- 

Jelen összegezés 4 (négy) számozott oldalt tartalmaz. 


