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ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL  
 

A „SZERVEREK ÉS HOZZÁ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE” TÁRGYÚ KÖZ-
PONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN 

 

1. Az Ajánlatkérő neve és címe: 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
1015 Budapest,  
Ostrom u. 23-25. 
Telefon: 1/468-0846 
Telefax: 1/457-7128 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Tárgya: Szerverek és hozzá kapcsolódó szolgáltatások beszerzése 
 
Mennyisége:   
 
2 db Penge szerver 
1 db Erős szerver 
4 db Általános szerver 
16 db Meglévő 3PAR 8200 tároló megoldás bővítése 
14 db Munka szerver 
1 db Közepes szerver 
 
a műszaki leírásban részletezettek szerint. 

3. A választott eljárás fajtája:  

A választott eljárás: a központosított közbeszerzés keretében megkötött, KM01SRVT17 azonosítószá-
mú 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: - 

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

Az eljárást megindító verseny újranyitásra szóló felhívást 2018. július 02-án a KKP portálon keresztül küldte 
meg Ajánlatkérő a keretmegállapodásban részes ajánlattevőknek. 

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen 

7.b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, továbbá a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti 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: - 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): 3 (három) 

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



2 / 4 

 

 Symmetria Magyarország Zrt., 99999 Informatika Kft. (meghatalmazott képviselő), Dimension Data Ma-
gyarország Kft., USER REND-SZERHÁZ Kft., Valkyr Kft., mint közös ajánlattevők 

Ajánlattevők által ajánlott ajánlati ár: nettó 119.794.260,- Ft 

 

Ajánlattevők alkalmasságának indokolása: Az Ajánlattevők által benyújtott közös ajánlat megfelel az 
ajánlattételi felhívásban és dokumentációban előírt feltételeknek.  

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

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 is-
mertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelé-
se során a ponthatárok közötti pontszámot: - 

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

 Sysman Informatikai Zrt., CLARMONT I. S. Kft., DOCAGE Kft., GAMAX Kft., MVM BSZK Zrt., SCI-Hálózat 

Kft., mint közös ajánlattevők (1037Budapest, Montevideo u. 10. I.em., 1054 Budapest, Tüköry u. 3., 1025 Bu-

dapest, Csalán u. 35/a., 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D, II/18., 1117 Budapest, Budafoki út 54., 1142 

Budapest, Szihalom u. 7.) 

- A benyújtott elektronikus Ajánlatukon és a Felolvasólapon nem jelenik meg a hitelesített elektronikus alá-

írás, sem a Felolvasólapon, sem az Ajánlaton 

- Az ajánlattételi felhívás 18. Egyéb információk pontjában az alábbiak is előírásra kerültek: 

f. Minden megajánlott eszközökre vonatkozóan, ahol a mintakonfigurációtól eltérő az eszköz, ma-

gyar nyelvű gyártói adatlap csatolása szükséges, amelyekből minden kétséget kizáróan megállapítható a 

kért követelménynek való megfelelőség. 

g. Csak új, korábban soha nem használt eszközöket lehet megajánlani, melyről az ajánlatban aján-

lattevőnek nyilatkoznia kell. 

h. Csak a hazai hivatalos kereskedelmi csatornán keresztül lehet szállítani, melyről gyártói nyilatko-

zatot kell mellékelni. 

i. Az Ajánlattevőnek (szállítandó minden komponensre vonatkozóan) a hivatalos hazai garanciális 

szervizellátásról is nyilatkozatot kell csatolnia az ajánlathoz. 

j. Az ajánlathoz csatolni kell a megajánlott komponensekből felépített rendszerek részletes bemuta-

tását és a leírását annak, hogy hogyan teljesíti az adott rendszer a követelményekben megadott műszaki 

elvárásokat. 

Fenti pontok közül egyikre vonatkozóan sem kerültek benyújtásra a nyilatkozatok, dokumentumok. 

 

A hiányzó dokumentumok, nyilatkozatok pótlólagos benyújtására Közös ajánlattevők felszólításra kerültek, de 

azok a hiánypótlási határidő lejártáig nem kerültek benyújtásra, így az ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) 

pontja alapján, egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumok-

ban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek. 

 

T-Systems Magyarország Zrt., ANSWARE Kft., Grepton Zrt., Szinva Net Zrt., VRS Magyarország Kft., mint 

közös ajánlattevők (1117 Budapest, Budafoki út 56., 1036 Budapest, Lajos u. 74-76., 3518 Miskolc, Erenyő út 

1., 1026 Budapest, Pasaréti út 83.) 

- Az elektronikusan benyújtott Felolvasólap) az együttes képviseletre jogosultak közül csak B.R. hiteles 

aláírása jelenik meg, B.J.E. aláírása nem. 

- Az ajánlattételi felhívás 18. Egyéb információk b) pont 2. francia bekezdésében előírásra került, hogy az 

ajánlatnak tartalmaznia kell 

- „az Ajánlattevő részletes árajánlatát (Kereskedelmi árajánlat, 2. sz. melléklet (KEF szerinti termék meg-

nevezés és cikkszám feltüntetésével)) 
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A KKP portálon keresztül nem került benyújtásra az előírt részletes ajánlat. 

- Az ajánlattételi felhívás 18. Egyéb információk b) pont 3. francia bekezdésében előírásra került, hogy az 

ajánlatnak tartalmaznia kell 

„az Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát az Ajánlattételi Felhívás valamennyi feltételének elfogadá-

sára, a szerződés teljesítésére, és a kért ellenszolgáltatásra (Kbt. 66. § (2)) – a Kbt. 47. § (2) bekezdésé-

nek megfelelően eredetiben (4. sz. melléklet),” 

A KKP portálon keresztül nem került benyújtásra az előírt nyilatkozat. 

- Az ajánlattételi felhívás 18. Egyéb információk b) pont 4. francia bekezdésében előírásra került, hogy az 

ajánlatnak tartalmaznia kell 

„Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában (5. 

sz. melléklet). A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz 

csatolni,” 

A KKP portálon keresztül nem került benyújtásra az előírt nyilatkozat. 

- Az ajánlattételi felhívás 18. Egyéb információk b) pont 5. francia bekezdésében előírásra került, hogy  

- „Ajánlatkérő jelen eljárásban a keretmegállapodásos eljárás első részében meghatározott kizáró okok ha-

tálya alatt nem állást ellenőrzi. A kizáró okok igazolására az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő arra vo-

natkozó nyilatkozatát, hogy a keretmegállapodásos eljárás első részében előírt kizáró okok vonatkozásá-

ban, továbbá alvállalkozóinak és alkalmasságot igazoló szervezeteinek kizáró okok hatálya alatt nem ál-

lása vonatkozásában történt-e változás, és amennyiben igen, úgy kérjük benyújtani a változás részletes 

leírását. (6. sz. melléklet)” 

- Az ajánlat a közös ajánlatban résztvevők egyikére vonatkozóan sem tartalmazza a kizáró okok fenn nem 

állására vonatkozó nyilatkozatot. 

-  Az ajánlattételi felhívás 18. Egyéb információk pontjában az alábbiak is előírásra kerültek: 

f. Minden megajánlott eszközökre vonatkozóan, ahol a mintakonfigurációtól eltérő az eszköz, magyar 

nyelvű gyártói adatlap csatolása szükséges, amelyekből minden kétséget kizáróan megállapítható a 

kért követelménynek való megfelelőség. 

g. Csak új, korábban soha nem használt eszközöket lehet megajánlani, melyről az ajánlatban ajánlat-

tevőnek nyilatkoznia kell. 

h. Csak a hazai hivatalos kereskedelmi csatornán keresztül lehet szállítani, melyről gyártói nyilatkozatot 

kell mellékelni. 

i. Az Ajánlattevőnek (szállítandó minden komponensre vonatkozóan) a hivatalos hazai garanciális 

szervizellátásról is nyilatkozatot kell csatolnia az ajánlathoz. 

j. Az ajánlathoz csatolni kell a megajánlott komponensekből felépített rendszerek részletes bemutatá-

sát és a leírását annak, hogy hogyan teljesíti az adott rendszer a követelményekben megadott mű-

szaki elvárásokat. 

Fenti pontok közül egyikre vonatkozóan sem kerültek benyújtásra a nyilatkozatok, dokumentumok. 

A hiányzó dokumentumok, nyilatkozatok pótlólagos benyújtására Közös ajánlattevők felszólításra kerültek, de 
azok a hiánypótlási határidő lejártáig nem kerültek benyújtásra, így az ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) 
pontja alapján, egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumok-
ban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek. 

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

Közös ajánlattevők: 
 
Symmetria Magyarország Zrt., 99999 Informatika Kft. (meghatalmazott képviselő), Dimension Data Ma-

gyarország Kft., USER REND-SZERHÁZ Kft., Valkyr Kft., mint közös ajánlattevők  

(1054 Budapest, Kálmán Imre u.1., 1123 Budapest, Alkotás u. 50.,1117 Budapest, Budafoki út 60.,1039 Bu-

dapest, Zöld u. 2.,1025 Budapest, Szeréna köz 6/b.) 

Ajánlattevők által ajánlott ajánlati ár: nettó 119.794.260,- Ft 

 

Közös ajánlattevők tették a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot. 

11.b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: - 
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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, 
amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

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

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

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

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018. július 19. 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2018. július 20. 

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. 


