
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: HungaroControl Zrt. 

Postai cím: Igló u. 33-35. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1185 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: ATM-R platform infrastruktúra kialakítása 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

 

 

Tárgya: ATM-R platform infrastruktúra kialakítása 

 

1.  rész: Szerverek es VMware 

 

16db 2 processzoros szerver 

 

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS MENNY. 

868703-B21 HPE DL380 Gen10 8SFF CTO Server 16 

HPE_CPU_G_6142 HPE Server Xeon-G 6142 Processor Kit 16 

HPE_CPU_G_6142 HPE Server Xeon-G 6142 Processor Kit 16 

HPE-MEM-32G-NG 32 GB DDR4 New Generation Memory Kit 192 

HPE-MEM-16G-NG 16 GB DDR4 New Generation Memory Kit 192 

647594-B21 HPE Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter 16 

727054-B21 HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-SFP+Adpt 16 

817753-B21 HPE Eth 10/25Gb 2P 640SFP28 Adptr 16 

845398-B21 HPE 25Gb SFP28 SR 100m Transceiver 32 

727055-B21 HPE Ethernet 10Gb 2-port 562SFP+ Adptr 32 

733660-B21 HPE 2U SFF Easy Install Rail Kit 16 

733664-B21 HPE 2U CMA for Easy Install Rail Kit 16 

700139-B21 HPE 32GB MicroSD Flash Media Kit 16 

Q0L14A HPE SN1200E 16Gb 2p FC HBA 16 

HPE_PW_536843 HPE 800W NG Platinum Hot Plug Power Supply Kit 32 

HPETS2017_039 HPE 4 h 24x7 Proactive Care SVC c szint '-  HPE gyártói támogatás 720 

P8B31A HPE OV w/o iLO 3yr 24x7 FIO Phys 1 LTU 16 

BD505A HPE iLO Adv incl 3yr TSU 1-Svr Lic 16 

 

Tape Library 

 

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS MENNY. 

AK381A HPE MSL4048 0-Drive Tape Library 1 

HPETS2017_039 HPE 4 h 24x7 Proactive Care SVC c szint '-  HPE gyártói támogatás 60 



C0H28A HPE MSL LTO-6 Ultr 6250 FC Drive Kit 2 

AH220A HPE MSL Redundant Power Supply Kit 1 

C7978A HPE Ultrium Universal Cleaning Cartridge 1 

Q2013A HPE LTO-6 Ultrium RW Bar Code Label Pack 10 

 

VMware 

 

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS MENNY. 

P9U42AAE VMw vCenter Server Std for vSph 5y E-LTU 3 

BD514AAE VMw vSphere EntPlus 1P 5yr E-LTU 32 

 

2. rész: Storage-SAN-VPLEX-Mentőrendszer 

 

Tároló (Storage) 

 

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS MENNY. 

e-203-02218 Unity 4x10Gb SFP iSCSI/Eth connect 2 

e-201-02738 2U DAE DC w/ 25x2.5 INCH DRIVE SLOTS- 12 

e-203-03462 Unity 400 Base 2 

e-203-02063 Unity 600GB disk 8 

e-203-02724 Unity 2x4 Port 16G FC IO 2 

e-203-02596 Unity 1800GB Disk 204 

e-203-03225 Unity 1600GB SSD 130 

A3681922 1Yr ProSupport Next Business Day Service On-Site gyártói garancia 10 

 

Két, azonos kialakítású tárolót kell szállítani az alábbiak szerint (a megadott paraméterek egy tárolóra értendőek). A felsorolt 

funkciók legyenek licenszelve a teljes kapacitásra. 

• 4 db 600GB 10K SAS diszk 

• 102 db 1.8 TB 10K SAS diszk 

• 65 db 1.6 TB SSD diszk 

• 2x2 10GB iSCSI port 

• 2x4 16 Gb/s FC port  

• 250 diszkig legyen bővíthető a szállított kontrollerekkel 

• 2 kontroller redundáns kialakításban, 48 GB memória kontrollerenként 

• Automatikus tiering 

• Snapshot 

• Szinkron és aszinkron replikáció 

• Blokk, NAS és vVol támogatás 

SAN switch-ek (SAN) 

 

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS MENNY. 

e-701-02302 DS-6520R-B 48P/96P 16GB RTF Base Switch 6 

e-701-03206 DS-6520B 16G 24Port Upgrade kit 6 

e-320-02453 LONG WAVE SFP OPT 8 

A3231605 1Yr ProSupport Next Business Day Service On-Site gyártói garancia 10 

e-701-02580 DS-6520B Enterprise SW Bundle 6 

 

6 db FC switch-et kell szállítani, azonos kialakításban a következők szerint: 

• 72 aktív port, 16 Gb/s FC SFP modulokkal  

• 96 portig bővíthető 

• Redundáns működés 



• Fabric Vision 

• Web Tools 

• Advanced Zoning 

• Full Fabric 

• Enhanced Group Management 

• Fabric Watch 

• Trunking 

• Performance Monitoring 

• Extended Fabric 

Tároló virtualizáció (VPLEX) 

 

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS MENNY. 

e-401-02039 VPL ENGINE UPG 2 

e-401-02517 REDWOOD BACK END I/O OPTION 16GFC 2 

e-401-03431 REDWOOD FRONT END I/O OPTION 16GFC 2 

e-401-03464 REDWOOD COM MODULE OPTION 16GFC 2 

e-401-02532 VPLEX Metro SW Unit Upg 2 

e-401-03217 VPLEX Local SW Unit 2 

A3822926 1Yr ProSupport 4hr Mission Critical gyártói garancia 10 

 

Két, azonos kialakítású eszközt kell szállítani az alábbiak szerint: 

• 8 db 16 Gb/s front-end port telephelyenként 

• 8 db 16 Gb/s back-end port telephelyenként 

• 16 Gb FC Metro kapcsolat 

• 2 director 

• 128 GB memória/ director 

• 40 Gb/s Infiniband interconnect 

• A fenti tároló virtualizálásához szükséges helyi és metro licenszek, kapacitástól függetlenül 

• Telephelyenként redundáns kialakítás 

• Két telephely közötti replikáció, aktív-aktív kötet elérés 

Kiegészítők (Mentőrendszer) 

 

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS MENNY. 

e-501-03444 NW SOURCE CAP 1TB LICENSE  5 

A3310423 1Yr ProSupport Next Business Day Service On-Site gyártói garancia 5 

 

• 5 TB Networker kapacitásbővítés (meglevő installáció bővítése) 

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS MENNY. 

e-301-03619 OPTION,DD 10GBE,IO MODULE,OP SFP,2PORT 4 

 

• 4 db 2 portos 10 GBE modul (meglevő Data Domain eszköz bővítéséhez) 

3. rész: Implementáció 

 

CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS MENNY. 

SRVT_X_SZOLG20 integráció (rendszermérnök) 2600 



SRVT_X_SZOLG57 Rendszer fejlesztés tesztelés 116 

 

Opcionálisan lehívható mérnöki támogatás az egyes infrastruktúra elemek implementálásához és konfigurálásához 

 

A részletes műszaki dokumentációt az ajánlati dokumentáció mellékletét képező „ATM-

R_platform_infra_kialakitasa_KEF_muszaki_spec.xlsx” Microsoft Office Excel táblázat és a 

„Melleklet_1_Szervers_es_VMWARE_muszaki_kovspec.docx”, „Melleklet_2_Storage – SAN – VPLEX - 

Mentőrendszer_Muszaki_kovspec.docx”, „Melleklet_3_Implementacio_Muszaki_kovspec. docx” Microsoft Office Word 

dokumentumok tartalmazzák. 

 

 

Ajánlatkérő kizárólag a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása érdekében hivatkozik meghatározott gyártmányú vagy 

eredetű dologra. Az ilyen megnevezések mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell érteni, azaz ajánatkérő a műszaki 

leírásban hivatkozott termékkel, megoldással műszakilag egyenértékű megajánlásokat - amennyiben az a technológiai és integrációs 

követelményeknek egyaránt megfelel – is elfogad. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 105.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti verseny újranyitásával induló eljárás 

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: 2017/S 104-207282 

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 (éééé/hh/nn) 

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: 

Az eljárás eredményes volt  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, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

1) 

 

közös ajánlattevők. 

 

Symmetria Magyarország Zrt.. (Székhely: 1139 Budapest, Váci út 91.) adószám: 25798555-2-41 

99999 Informatika Kft.. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.) adószám: 13854964-2-43 

Dimension Data Magyarország Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60.) adószám: 12655085-2-43 

USER RENDSZERHÁZ Kft. (Székhely: 1039 Budapest, Zöld utca 2.) adószám: 13799504-2-41 

Valkyr Informatikai Kft. (Székhely: 1025 Budapest, Szeréna köz 6/B.) adószám: 14998603-2-41 
 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 176 533 982 Ft  

 

Indoklás: 

A közös ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

  

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: - 

 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

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 

 

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

   

    

  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  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

közös ajánlattevők. 

 



Symmetria Magyarország Zrt.. (Székhely: 1139 Budapest, Váci út 91.) adószám: 25798555-2-41 

99999 Informatika Kft.. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.) adószám: 13854964-2-43 

Dimension Data Magyarország Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60.) adószám: 12655085-2-43 

USER RENDSZERHÁZ Kft. (Székhely: 1039 Budapest, Zöld utca 2.) adószám: 13799504-2-41 

Valkyr Informatikai Kft. (Székhely: 1025 Budapest, Szeréna köz 6/B.) adószám: 14998603-2-41 
 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 176 533 982 Ft  

 

Indoklás: 

A közös ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  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: 2 

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: 

 

1. 

Delta Systems Kft. (Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.) adószám: 13978774-2-41 

HumanoiT Informatikai Kft. (Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.) adószám: 13606022-2-41 

Inter-Computer Informatika Zrt. (Székhely: 1118 Budapest, Gombócz Z. u. 12. fsz. 1.) adószám: 12857074-2-43 
Invitech ICT Services Kft. (Székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4.) adószám: 25836965-2-13 
 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 189 639 335 Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő megállapította, hogy az eljárásban a Delta Systems Kft., HumanoiT Informatikai Kft., Inter-Computer Informatika 

Zrt.  és Invitech ICT Services Kft. közös ajánlattevők által az 1. részre benyújtott ajánlata az alábbi indokokra tekintettel 

érvénytelen. 

A Delta Systems Kft., HumanoiT Informatikai Kft., Inter-Computer Informatika Zrt.  és Invitech ICT Services Kft. közös 

ajánlattevők ajánlata nem felelt meg, tekintettel arra, hogy a műszaki követelményekben előírt gyártói vagy hazai képviseleti 

nyilatkozatot nem tartalmazta az ajánlatuk. 

Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel 2019.02.26. napján hiánypótlásra hívta fel közös ajánlattevőket, a hiánypótlás benyújtásának 

határideje 2019.02.27. napja volt. 

Ajánlatkérő a hiánypótlások beérkezését követően megállapította, hogy a Delta Systems Kft., HumanoiT Informatikai Kft., Inter-

Computer Informatika Zrt.  és Invitech ICT Services Kft. közös ajánlattevők a hiánypótlást követően sem nyújtották be a műszaki 

követelményekben előírt gyártói vagy hazai képviseleti nyilatkozatot. 

A Kbt. 71. § (3) bekezdése értelmében „A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés 

megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban vagy részvételi 

jelentkezésben szereplő iratokat - ideértve a 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és 

kiegészíteni is lehet.” Ajánlatkérő 2019.02.26. napján a www.kozbeszerzes.gov.hu weboldalra feltöltött hiánypótlási felhívásában 

http://www.kozbeszerzes.gov.hu/


kérte a Delta Systems Kft., HumanoiT Informatikai Kft., Inter-Computer Informatika Zrt.  és Invitech ICT Services Kft.-t a műszaki 

követelményekben előírt gyártói vagy hazai képviseleti nyilatkozat benyújtására. A hiánypótlási határidő lejártáig – azaz 2019. 

február 27. 10:00 óráig - a Delta Systems Kft., HumanoiT Informatikai Kft., Inter-Computer Informatika Zrt.  és Invitech ICT 

Services Kft. a műszaki követelményekben előírt gyártói vagy hazai képviseleti nyilatkozat benyújtását elmulasztotta.  

Tekintettel arra, hogy a hiánypótlás hiánya esetén ajánlatkérő csak az eredeti ajánlat tartalmát veheti figyelembe, a fenti 

hiányosságok miatt az Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4) és (5) bekezdésére tekintettel a Delta Systems Kft., HumanoiT Informatikai Kft., 

Inter-Computer Informatika Zrt.  és Invitech ICT Services Kft. közös ajánlattevők által benyújtott ajánlatát érvénytelennek 

nyilvánítja.  

 

2. 

Getronics Magyarország Kft. (Székhely: 1027 Budapest, Henger utca 2. B. ép.) adószám: 10532782-2-41 
4IG Nyrt. (Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.) adószám: 12011069-2-41 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 432 074 722 Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő megállapította, hogy az eljárásban a Getronics Magyarország Kft. és 4IG Nyrt. közös ajánlattevők által valamennyi 

részben benyújtott ajánlat az alábbi indokokra tekintettel érvénytelen. 

A Getronics Magyarország Kft. és 4IG Nyrt. közös ajánlattevők ajánlata nem felelt meg a Kbt. 35.§ (3) bekezdésének, tekintettel 

arra, hogy az ajánlattételi nyilatkozatot, a nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti 

nyilatkozatot, az Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról, valamint az aláírási címpéldányokat és a titoktartási 

nyilatkozatot nem tartalmazta az ajánlatuk. Illetve a műszaki követelményekben előírt gyártói vagy hazai képviseleti nyilatkozatot 

sem. 

Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel 2019.02.25. és 2019.02.26. napján hiánypótlásra hívta fel közös ajánlattevőket, a hiánypótlás 

benyújtásának határideje 2019.02.27. napja volt. 

Ajánlatkérő a hiánypótlások beérkezését követően megállapította, hogy a Getronics Magyarország Kft. és 4IG Nyrt. közös 

ajánlattevők az Ajánlattételi felhívás 22. pont (Egyéb információk) 13. pontjában foglalt módon a hiánypótlást követően sem 

nyújtották be az ajánlattételi nyilatkozatot a Kbt. 35.§ (3) bekezdésének megfelelő tartalommal.  

A Kbt. 71. § (3) bekezdése értelmében „A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés 

megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban vagy részvételi 

jelentkezésben szereplő iratokat - ideértve a 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és 

kiegészíteni is lehet.” Ajánlatkérő 2019.02.25. és 2019.02.26. napján a www.kozbeszerzes.gov.hu weboldalra feltöltött hiánypótlási 

felhívásában kérte a Getronics Magyarország Kft. és 4IG Nyrt.-t az ajánlattételi nyilatkozat, a nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. 

szerinti besorolásáról, a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat, az Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról, 

valamint az aláírási címpéldányok és a titoktartási nyilatkozat, illetve a gyártói vagy hazai képviseleti nyilatkozat benyújtására. A 

hiánypótlási határidő lejártáig – azaz 2019. február 27. 10:00 óráig - a Getronics Magyarország Kft. és 4IG Nyrt. az ajánlattételi 

nyilatkozat, a nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról, a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat, az Ajánlattevő 

nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról, valamint az aláírási címpéldányok és a titoktartási nyilatkozat Kbt. 35.§ (3) 

bekezdésének megfelelő tartalommal való benyújtását, illetve a műszaki követelményekben előírt gyártói vagy hazai képviseleti 

nyilatkozat benyújtását elmulasztotta.  

Tekintettel arra, hogy a hiánypótlás hiánya esetén ajánlatkérő csak az eredeti ajánlat tartalmát veheti figyelembe, a fenti 

hiányosságok miatt az Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4) és (5) bekezdésére tekintettel a Getronics Magyarország Kft. és 4IG Nyrt. közös 

ajánlattevők által benyújtott ajánlatát valamennyi részben érvénytelennek nyilvánítja. 

 

3. 

T-Systems Magyarország Zrt. (Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.) adószám: 12928099-2-44 
ANSWARE Kft. (Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74.) adószám: 10900963-2-41 

Grepton Zrt. (Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.) adószám: 12613056-2-42 

Szinva Net Zrt. (Székhely: 3518 Miskolc, Erenyő utca 1) adószám: 24962106-2-05 
VRS Magyarország Kft. (Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. A. lph. földszint) adószám: 25176670-2-41 
 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 432 074 722 Ft 

 

http://www.kozbeszerzes.gov.hu/


Indoklás: 

Ajánlatkérő megállapította, hogy az eljárásban a T-Systems Magyarország Zrt., ANSWARE Kft., Grepton Zrt., Szinva Net Zrt. 

VRS Magyarország Kft. közös ajánlattevők által valamennyi részben benyújtott ajánlat az alábbi indokokra tekintettel 

érvénytelen. 

A T-Systems Magyarország Zrt., ANSWARE Kft., Grepton Zrt., Szinva Net Zrt. VRS Magyarország Kft. közös ajánlattevők ajánlata 

nem felelt meg, tekintettel arra, hogy a műszaki követelményekben előírt gyártói vagy hazai képviseleti nyilatkozatot nem 

tartalmazta az ajánlatuk. 

Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel 2019.02.26. napján hiánypótlásra hívta fel közös ajánlattevőket, a hiánypótlás benyújtásának 

határideje 2019.02.27. napja volt. 

Ajánlatkérő a hiánypótlások beérkezését követően megállapította, hogy a T-Systems Magyarország Zrt., ANSWARE Kft., Grepton 

Zrt., Szinva Net Zrt. VRS Magyarország Kft. közös ajánlattevők a hiánypótlást követően sem nyújtották be a műszaki 

követelményekben előírt gyártói vagy hazai képviseleti nyilatkozatot. 

A Kbt. 71. § (3) bekezdése értelmében „A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés 

megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban vagy részvételi 

jelentkezésben szereplő iratokat - ideértve a 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és 

kiegészíteni is lehet.” Ajánlatkérő 2019.02.26. napján a www.kozbeszerzes.gov.hu weboldalra feltöltött hiánypótlási felhívásában 

kérte a T-Systems Magyarország Zrt., ANSWARE Kft., Grepton Zrt., Szinva Net Zrt. VRS Magyarország Kft.-t a műszaki 

követelményekben előírt gyártói vagy hazai képviseleti nyilatkozat benyújtására. A hiánypótlási határidő lejártáig – azaz 2019. 

február 27. 10:00 óráig - a T-Systems Magyarország Zrt., ANSWARE Kft., Grepton Zrt., Szinva Net Zrt. VRS Magyarország Kft. a 

műszaki követelményekben előírt gyártói vagy hazai képviseleti nyilatkozat benyújtását elmulasztotta.  

Tekintettel arra, hogy a hiánypótlás hiánya esetén ajánlatkérő csak az eredeti ajánlat tartalmát veheti figyelembe, a fenti 

hiányosságok miatt az Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4) és (5) bekezdésére tekintettel a T-Systems Magyarország Zrt., ANSWARE Kft., 

Grepton Zrt., Szinva Net Zrt. VRS Magyarország Kft. közös ajánlattevők által benyújtott ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.  

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [ 2 ] Rész száma: 2 [ 2 ] Elnevezés: 

Az eljárás eredményes volt  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 ] 

http://www.kozbeszerzes.gov.hu/


V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

1) 

 

közös ajánlattevők: 

 

Sysman Informatikai Zrt. (Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.) adószám: 12948901-2-41 
CLARMONT I.S. Kft. (Székhely: 1054 Budapest, Tüköry utca 3.) adószám: 13730848-2-41 

DOCAGE Informatikai Kft. (Székhely: 1025 Budapest, Pálvölgyi út 53.) adószám: 13107406-2-41 
Gamax Kft. (Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D.) adószám: 10383571-2-44 

MVM BSZK Biztonsági Szolgáltató Központ Zrt. (Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 54.) adószám: 25010075-2-43 
SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt. (Székhely: 1142 Budapest, Szihalom utca 7.) adószám: 12402179-2-42 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 546.765.500, -Ft  

Indoklás: 

A közös ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

2) 

 

közös ajánlattevők. 

 

Symmetria Magyarország Zrt.. (Székhely: 1139 Budapest, Váci út 91.) adószám: 25798555-2-41 

99999 Informatika Kft.. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.) adószám: 13854964-2-43 

Dimension Data Magyarország Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60.) adószám: 12655085-2-43 

USER RENDSZERHÁZ Kft. (Székhely: 1039 Budapest, Zöld utca 2.) adószám: 13799504-2-41 

Valkyr Informatikai Kft. (Székhely: 1025 Budapest, Szeréna köz 6/B.) adószám: 14998603-2-41 
 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 176 533 982 Ft  

 

Indoklás: 

A közös ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

  

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: - 

 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

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 

 

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

   

    

  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  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

közös ajánlattevők. 

 

Sysman Informatikai Zrt. (Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.) adószám: 12948901-2-41 
CLARMONT I.S. Kft. (Székhely: 1054 Budapest, Tüköry utca 3.) adószám: 13730848-2-41 

DOCAGE Informatikai Kft. (Székhely: 1025 Budapest, Pálvölgyi út 53.) adószám: 13107406-2-41 
Gamax Kft. (Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D.) adószám: 10383571-2-44 

MVM BSZK Biztonsági Szolgáltató Központ Zrt. (Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 54.) adószám: 25010075-2-43 
SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt. (Székhely: 1142 Budapest, Szihalom utca 7.) adószám: 12402179-2-42 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 546.765.500, -Ft  

 

Indoklás: 

A közös ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  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: 2 

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: 

1. 

Getronics Magyarország Kft. (Székhely: 1027 Budapest, Henger utca 2. B. ép.) adószám: 10532782-2-41 
4IG Nyrt. (Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.) adószám: 12011069-2-41 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 588 074 969 Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő megállapította, hogy az eljárásban a Getronics Magyarország Kft. és 4IG Nyrt. közös ajánlattevők által valamennyi 

részben benyújtott ajánlat az alábbi indokokra tekintettel érvénytelen. 

A Getronics Magyarország Kft. és 4IG Nyrt. közös ajánlattevők ajánlata nem felelt meg a Kbt. 35.§ (3) bekezdésének, tekintettel 

arra, hogy az ajánlattételi nyilatkozatot, a nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti 

nyilatkozatot, az Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról, valamint az aláírási címpéldányokat és a titoktartási 

nyilatkozatot nem tartalmazta az ajánlatuk. Illetve a műszaki követelményekben előírt gyártói vagy hazai képviseleti nyilatkozatot 

sem. 

Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel 2019.02.25. és 2019.02.26. napján hiánypótlásra hívta fel közös ajánlattevőket, a hiánypótlás 

benyújtásának határideje 2019.02.27. napja volt. 

Ajánlatkérő a hiánypótlások beérkezését követően megállapította, hogy a Getronics Magyarország Kft. és 4IG Nyrt. közös 

ajánlattevők az Ajánlattételi felhívás 22. pont (Egyéb információk) 13. pontjában foglalt módon a hiánypótlást követően sem 

nyújtották be az ajánlattételi nyilatkozatot a Kbt. 35.§ (3) bekezdésének megfelelő tartalommal.  

A Kbt. 71. § (3) bekezdése értelmében „A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés 

megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban vagy részvételi 



jelentkezésben szereplő iratokat - ideértve a 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és 

kiegészíteni is lehet.” Ajánlatkérő 2019.02.25. és 2019.02.26. napján a www.kozbeszerzes.gov.hu weboldalra feltöltött hiánypótlási 

felhívásában kérte a Getronics Magyarország Kft. és 4IG Nyrt.-t az ajánlattételi nyilatkozat, a nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. 

szerinti besorolásáról, a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat, az Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról, 

valamint az aláírási címpéldányok és a titoktartási nyilatkozat, illetve a gyártói vagy hazai képviseleti nyilatkozat benyújtására. A 

hiánypótlási határidő lejártáig – azaz 2019. február 27. 10:00 óráig - a Getronics Magyarország Kft. és 4IG Nyrt. az ajánlattételi 

nyilatkozat, a nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról, a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat, az Ajánlattevő 

nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról, valamint az aláírási címpéldányok és a titoktartási nyilatkozat Kbt. 35.§ (3) 

bekezdésének megfelelő tartalommal való benyújtását, illetve a műszaki követelményekben előírt gyártói vagy hazai képviseleti 

nyilatkozat benyújtását elmulasztotta.  

Tekintettel arra, hogy a hiánypótlás hiánya esetén ajánlatkérő csak az eredeti ajánlat tartalmát veheti figyelembe, a fenti 

hiányosságok miatt az Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4) és (5) bekezdésére tekintettel a Getronics Magyarország Kft. és 4IG Nyrt. közös 

ajánlattevők által benyújtott ajánlatát valamennyi részben érvénytelennek nyilvánítja. 

 

2. 

T-Systems Magyarország Zrt. (Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.) adószám: 12928099-2-44 
ANSWARE Kft. (Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74.) adószám: 10900963-2-41 

Grepton Zrt. (Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.) adószám: 12613056-2-42 

Szinva Net Zrt. (Székhely: 3518 Miskolc, Erenyő utca 1) adószám: 24962106-2-05 
VRS Magyarország Kft. (Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. A. lph. földszint) adószám: 25176670-2-41 
 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 549 678 700 Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő megállapította, hogy az eljárásban a T-Systems Magyarország Zrt., ANSWARE Kft., Grepton Zrt., Szinva Net Zrt. 

VRS Magyarország Kft. közös ajánlattevők által valamennyi részben benyújtott ajánlat az alábbi indokokra tekintettel 

érvénytelen. 

A T-Systems Magyarország Zrt., ANSWARE Kft., Grepton Zrt., Szinva Net Zrt. VRS Magyarország Kft. közös ajánlattevők ajánlata 

nem felelt meg, tekintettel arra, hogy a műszaki követelményekben előírt gyártói vagy hazai képviseleti nyilatkozatot nem 

tartalmazta az ajánlatuk. 

Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel 2019.02.26. napján hiánypótlásra hívta fel közös ajánlattevőket, a hiánypótlás benyújtásának 

határideje 2019.02.27. napja volt. 

Ajánlatkérő a hiánypótlások beérkezését követően megállapította, hogy a T-Systems Magyarország Zrt., ANSWARE Kft., Grepton 

Zrt., Szinva Net Zrt. VRS Magyarország Kft. közös ajánlattevők a hiánypótlást követően sem nyújtották be a műszaki 

követelményekben előírt gyártói vagy hazai képviseleti nyilatkozatot. 

A Kbt. 71. § (3) bekezdése értelmében „A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés 

megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban vagy részvételi 

jelentkezésben szereplő iratokat - ideértve a 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és 

kiegészíteni is lehet.” Ajánlatkérő 2019.02.26. napján a www.kozbeszerzes.gov.hu weboldalra feltöltött hiánypótlási felhívásában 

kérte a T-Systems Magyarország Zrt., ANSWARE Kft., Grepton Zrt., Szinva Net Zrt. VRS Magyarország Kft.-t a műszaki 

követelményekben előírt gyártói vagy hazai képviseleti nyilatkozat benyújtására. A hiánypótlási határidő lejártáig – azaz 2019. 

február 27. 10:00 óráig - a T-Systems Magyarország Zrt., ANSWARE Kft., Grepton Zrt., Szinva Net Zrt. VRS Magyarország Kft. a 

műszaki követelményekben előírt gyártói vagy hazai képviseleti nyilatkozat benyújtását elmulasztotta.  

Tekintettel arra, hogy a hiánypótlás hiánya esetén ajánlatkérő csak az eredeti ajánlat tartalmát veheti figyelembe, a fenti 

hiányosságok miatt az Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4) és (5) bekezdésére tekintettel a T-Systems Magyarország Zrt., ANSWARE Kft., 

Grepton Zrt., Szinva Net Zrt. VRS Magyarország Kft. közös ajánlattevők által benyújtott ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.  

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [ 3 ] Rész száma: 2 [ 3 ] Elnevezés: 

Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

http://www.kozbeszerzes.gov.hu/
http://www.kozbeszerzes.gov.hu/


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: [ 5 ] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

1) 

 

közös ajánlattevők: 

 

Sysman Informatikai Zrt. (Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.) adószám: 12948901-2-41 
CLARMONT I.S. Kft. (Székhely: 1054 Budapest, Tüköry utca 3.) adószám: 13730848-2-41 

DOCAGE Informatikai Kft. (Székhely: 1025 Budapest, Pálvölgyi út 53.) adószám: 13107406-2-41 
Gamax Kft. (Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D.) adószám: 10383571-2-44 

MVM BSZK Biztonsági Szolgáltató Központ Zrt. (Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 54.) adószám: 25010075-2-43 
SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt. (Székhely: 1142 Budapest, Szihalom utca 7.) adószám: 12402179-2-42 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 24.444.000, -Ft  

 

Indoklás: 

A közös ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

2) 

 

közös ajánlattevők. 

 

Delta Systems Kft. (Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.) adószám: 13978774-2-41 

HumanoiT Informatikai Kft. (Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.) adószám: 13606022-2-41 

Inter-Computer Informatika Zrt. (Székhely: 1118 Budapest, Gombócz Z. u. 12. fsz. 1.) adószám: 12857074-2-43 
Invitech ICT Services Kft. (Székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4.) adószám: 25836965-2-13 
 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 35 424 000 Ft 

 

Indoklás: 

A közös ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

3) 

 

közös ajánlattevők: 

 

Symmetria Magyarország Zrt.. (Székhely: 1139 Budapest, Váci út 91.) adószám: 25798555-2-41 



99999 Informatika Kft.. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.) adószám: 13854964-2-43 

Dimension Data Magyarország Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60.) adószám: 12655085-2-43 

USER RENDSZERHÁZ Kft. (Székhely: 1039 Budapest, Zöld utca 2.) adószám: 13799504-2-41 

Valkyr Informatikai Kft. (Székhely: 1025 Budapest, Szeréna köz 6/B.) adószám: 14998603-2-41 
 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 37.616.600, -Ft 

 

Indoklás: 

A közös ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

  

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: - 

 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

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 

 

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

   

    

  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  

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

közös ajánlattevők. 

 

Sysman Informatikai Zrt. (Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.) adószám: 12948901-2-41 
CLARMONT I.S. Kft. (Székhely: 1054 Budapest, Tüköry utca 3.) adószám: 13730848-2-41 

DOCAGE Informatikai Kft. (Székhely: 1025 Budapest, Pálvölgyi út 53.) adószám: 13107406-2-41 
Gamax Kft. (Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D.) adószám: 10383571-2-44 

MVM BSZK Biztonsági Szolgáltató Központ Zrt. (Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 54.) adószám: 25010075-2-43 
SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs Zrt. (Székhely: 1142 Budapest, Szihalom utca 7.) adószám: 12402179-2-42 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 24.444.000, -Ft  

 

Indoklás: 

A közös ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, az ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok 

tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  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: 2 

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: 

1. 

Getronics Magyarország Kft. (Székhely: 1027 Budapest, Henger utca 2. B. ép.) adószám: 10532782-2-41 
4IG Nyrt. (Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.) adószám: 12011069-2-41 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 51 587 600 Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő megállapította, hogy az eljárásban a Getronics Magyarország Kft. és 4IG Nyrt. közös ajánlattevők által valamennyi 

részben benyújtott ajánlat az alábbi indokokra tekintettel érvénytelen. 

A Getronics Magyarország Kft. és 4IG Nyrt. közös ajánlattevők ajánlata nem felelt meg a Kbt. 35.§ (3) bekezdésének, tekintettel 

arra, hogy az ajánlattételi nyilatkozatot, a nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti 

nyilatkozatot, az Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról, valamint az aláírási címpéldányokat és a titoktartási 

nyilatkozatot nem tartalmazta az ajánlatuk. Illetve a műszaki követelményekben előírt gyártói vagy hazai képviseleti nyilatkozatot 

sem. 

Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel 2019.02.25. és 2019.02.26. napján hiánypótlásra hívta fel közös ajánlattevőket, a hiánypótlás 

benyújtásának határideje 2019.02.27. napja volt. 

Ajánlatkérő a hiánypótlások beérkezését követően megállapította, hogy a Getronics Magyarország Kft. és 4IG Nyrt. közös 

ajánlattevők az Ajánlattételi felhívás 22. pont (Egyéb információk) 13. pontjában foglalt módon a hiánypótlást követően sem 

nyújtották be az ajánlattételi nyilatkozatot a Kbt. 35.§ (3) bekezdésének megfelelő tartalommal.  

A Kbt. 71. § (3) bekezdése értelmében „A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés 

megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban vagy részvételi 

jelentkezésben szereplő iratokat - ideértve a 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és 

kiegészíteni is lehet.” Ajánlatkérő 2019.02.25. és 2019.02.26. napján a www.kozbeszerzes.gov.hu weboldalra feltöltött hiánypótlási 

felhívásában kérte a Getronics Magyarország Kft. és 4IG Nyrt.-t az ajánlattételi nyilatkozat, a nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. 

szerinti besorolásáról, a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat, az Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról, 

valamint az aláírási címpéldányok és a titoktartási nyilatkozat, illetve a gyártói vagy hazai képviseleti nyilatkozat benyújtására. A 

hiánypótlási határidő lejártáig – azaz 2019. február 27. 10:00 óráig - a Getronics Magyarország Kft. és 4IG Nyrt. az ajánlattételi 

nyilatkozat, a nyilatkozat az ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról, a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat, az Ajánlattevő 

nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról, valamint az aláírási címpéldányok és a titoktartási nyilatkozat Kbt. 35.§ (3) 

bekezdésének megfelelő tartalommal való benyújtását, illetve a műszaki követelményekben előírt gyártói vagy hazai képviseleti 

nyilatkozat benyújtását elmulasztotta.  

Tekintettel arra, hogy a hiánypótlás hiánya esetén ajánlatkérő csak az eredeti ajánlat tartalmát veheti figyelembe, a fenti 

hiányosságok miatt az Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4) és (5) bekezdésére tekintettel a Getronics Magyarország Kft. és 4IG Nyrt. közös 

ajánlattevők által benyújtott ajánlatát valamennyi részben érvénytelennek nyilvánítja. 

 

2. 

T-Systems Magyarország Zrt. (Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.) adószám: 12928099-2-44 
ANSWARE Kft. (Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74.) adószám: 10900963-2-41 

Grepton Zrt. (Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52.) adószám: 12613056-2-42 

Szinva Net Zrt. (Székhely: 3518 Miskolc, Erenyő utca 1) adószám: 24962106-2-05 
VRS Magyarország Kft. (Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 93-99. A. lph. földszint) adószám: 25176670-2-41 

http://www.kozbeszerzes.gov.hu/


 

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 36 666 000 Ft 

 

Indoklás: 

Ajánlatkérő megállapította, hogy az eljárásban a T-Systems Magyarország Zrt., ANSWARE Kft., Grepton Zrt., Szinva Net Zrt. 

VRS Magyarország Kft. közös ajánlattevők által valamennyi részben benyújtott ajánlat az alábbi indokokra tekintettel 

érvénytelen. 

A T-Systems Magyarország Zrt., ANSWARE Kft., Grepton Zrt., Szinva Net Zrt. VRS Magyarország Kft. közös ajánlattevők ajánlata 

nem felelt meg, tekintettel arra, hogy a műszaki követelményekben előírt gyártói vagy hazai képviseleti nyilatkozatot nem 

tartalmazta az ajánlatuk. 

Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel 2019.02.26. napján hiánypótlásra hívta fel közös ajánlattevőket, a hiánypótlás benyújtásának 

határideje 2019.02.27. napja volt. 

Ajánlatkérő a hiánypótlások beérkezését követően megállapította, hogy a T-Systems Magyarország Zrt., ANSWARE Kft., Grepton 

Zrt., Szinva Net Zrt. VRS Magyarország Kft. közös ajánlattevők a hiánypótlást követően sem nyújtották be a műszaki 

követelményekben előírt gyártói vagy hazai képviseleti nyilatkozatot. 

A Kbt. 71. § (3) bekezdése értelmében „A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat vagy részvételi jelentkezés 

megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban vagy részvételi 

jelentkezésben szereplő iratokat - ideértve a 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és 

kiegészíteni is lehet.” Ajánlatkérő 2019.02.26. napján a www.kozbeszerzes.gov.hu weboldalra feltöltött hiánypótlási felhívásában 

kérte a T-Systems Magyarország Zrt., ANSWARE Kft., Grepton Zrt., Szinva Net Zrt. VRS Magyarország Kft.-t a műszaki 

követelményekben előírt gyártói vagy hazai képviseleti nyilatkozat benyújtására. A hiánypótlási határidő lejártáig – azaz 2019. 

február 27. 10:00 óráig - a T-Systems Magyarország Zrt., ANSWARE Kft., Grepton Zrt., Szinva Net Zrt. VRS Magyarország Kft. a 

műszaki követelményekben előírt gyártói vagy hazai képviseleti nyilatkozat benyújtását elmulasztotta.  

Tekintettel arra, hogy a hiánypótlás hiánya esetén ajánlatkérő csak az eredeti ajánlat tartalmát veheti figyelembe, a fenti 

hiányosságok miatt az Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4) és (5) bekezdésére tekintettel a T-Systems Magyarország Zrt., ANSWARE Kft., 

Grepton Zrt., Szinva Net Zrt. VRS Magyarország Kft. közös ajánlattevők által benyújtott ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.  

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: (2019/03/07) / Lejárata: (2019/03/18) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2019/03/06) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2019/03/06) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:  

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 Az ajánlattételi felhívást ajánlatkérő 2019. január 31. napján küldte meg az ajánlattevőknek. 

______________________________________________________________________________ 

http://www.kozbeszerzes.gov.hu/


1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

 

Ellenjegyzem: 
dr. Torma Judit FAKSZ lajstromszám: 00479 

 
Az ellenjegyzés a közbeszerzési dokumentum valamennyi oldalára kiterjed. 

 


