
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: Storage támogatás 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

 

 

Tárgya: Storage támogatás 

 

Műszaki leírás:  

Qty megnevezés Support lejár Support hossz. dátuma 

  

  

 CONNECTRIX 

  

2 DS-300B 8/24P 8G BASE SWITCH 2018.12.31 2019.12.31 

2 DS-5300B 48P/80P 8G BASE SWITCH 2018.12.31 2019.07.31 

 
 

  

 
 

  

 
VPLEX 

  

2 VPLEX VS2 SINGLE CONFIG (BASE ENGINE) 2018.12.31 2019.12.31 

2 VPLEX METRO BASE NEW LICENSE 2018.12.31 2019.12.31 

40 VPLEX METRO 15-25 TB 2018.12.31 2019.12.31 

40 VPLEX METRO 26-40 TB 2018.12.31 2019.12.31 

20 VPLEX GEOSYNCHRONY 1TB (15-25 TB) 2018.12.31 2019.12.31 

40 VPLEX GEOSYNCHRONY 1TB (26-40TB) 2018.12.31 2019.12.31 

    

    

 DATADOMAIN   

2 SYSTEM,DD4200+1ES30,2TB SAS HDD,NFS,CIFS 2018.12.31 2019.12.31 

2 ES30 SHELF,15X2TB SAS HDD,UPGRADE 2018.12.31 2019.12.31 

2 LICENSE,BOOST,DD4200 2018.12.31 2019.12.31 

2 LICENSE BASE DD OE DD4200=IA 2018.12.31 2019.12.31 

60 LICENSE DD OE PER TB UPG ACTIVE=CB 2018.12.31 2019.12.31 

60 LICENSE DD OE PER TB MID CAPACITY ACT=CB 2018.12.31 2019.12.31 



2 LICENSE,REPLICATOR,DD4200 2018.12.31 2019.12.31 

    

    

 NETWORKER   

10 NW SOURCE CAP 1TB LICENSE 2018.12.31 2019.12.31 

 

 

 

A nyertes ajánlattevővel szemben támasztott szakmai elvárások: 

 

• 7 x 24 órás, telefonon keresztül elérhető ügyelet biztosítása 

• a kapcsolódó gyártói követések és garancia kiterjesztések lejárati idejének követése, a lejárat előtti proaktív értesítés 

• gyártó által kiadott javítócsomagok tervezett üzembe állítása, azok telepítésének felmérése, tervezése és a tényleges 

telepítés elvégzése 

• gyártói verzió és mikrokód váltások esetén az új verzió képességeinek bemutatása Megrendelő számára, a verzióváltás 

tervezése, előkészítése és megvalósítása 

• proaktív teljesítményelemzés, konzultáció a rendszer teljesítményének optimalizálása érdekében 

• egyéb, általános konzultációs tevékenységek 

• webes alapú 7x24-órás hibajegykezelő rendszer biztosítása az ügyfél részére 

 

Szolgáltatás definíció 

A rendszer-támogatási (support és maintenance) tétel tartalmazza a meghibásodott alkatrészek cseréjét, a szoftver-frissítéseket és -

hibajavításokat, illetve a kapcsolódó kiszállást a következő feltételekkel: 

 

• 7 × 24 órás telefonos ügyelet (Hot Line) 

• 7 × 24 órás szerviz-időszak 

• proaktív monitorozás távoli felügyelettel (e-mail riasztás a szerviz központjába) 

• a cserélt alkatrész logisztikájának intézése extra költség nélkül 

• évi minimum kétszeri alkalommal a gyártó által előírt javító csomagok installálása 

• minor, major szoftver verziók biztosítása és installálása 

• évente kétszer általános audit, megelőző jellegű health-check host és storage oldalon 

 

A hiba prioritása szerint meghatározott maximális reakcióidők: 

Üzleti folyamat érintettségi szintje  
Hibabejelentési 

idősáv 
Max. reakcióidő Prioritás 

Az informatikai rendszer áll, nem 

támogatja az üzletmenetet 
7 × 24 4 óra Kritikus 

Az informatikai rendszer hibásan vagy 

csökkent biztonsági szinten működik, 

sürgős javításra van szükség a leállás 

elkerülése érdekében 

7 × 24 1 munkanap Sürgős 

Az informatikai rendszer hibamentesen 

működik, karbantartó jellegű 

tevékenységet kell végezni. 

Munkanap 07.00-

17.00 
3 munkanap Szükséges 

 

A hibaelhárítás során végzett tevékenységek, illetve a hibaelhárítás során érvényes feltételek (válaszidők, szerviz-órák) függnek a 

hiba súlyosságától, kategóriájától. Az első két kategóriába eső hibák általában helyszíni beavatkozást és a legtöbb esetben 

cserealkatrész beépítését igénylik. A meghibásodások miatt kicserélt alkatrészek logisztikáját a gyártó felé a Szolgáltatónak el kell 

végeznie, és ennek költségeit viselnie kell, ami külön az ügyfelet nem terheli. 

 

A bejelentett hibákra a Szolgáltató a prioritások szerinti Maximált Reakció Időn belül köteles a hibaelhárítási tevékenységet 

megkezdeni és – szükség esetén helyszíni munkavégzéssel – mindaddig folytatni, amíg a hiba fennáll. 

 

A részletes műszaki dokumentációt az ajánlati dokumentáció mellékletét képező „Eszközlista” Excel táblázat tartalmazza. 



 

 

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 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: 1 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: [ 1 ] 



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. 

 

T-Systems Magyarország Zrt. (Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.) adószám: 12928099-2-44 

ANSWARE Kft. (Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76.) 

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

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

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 38.072.160, -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. 

 

T-Systems Magyarország Zrt. (Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.) adószám: 12928099-2-44 

ANSWARE Kft. (Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76.) 

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

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

 

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme – ajánlati összár (nettó Ft) 38.072.160, -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:  

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: (2019/04/10) / Lejárata: (2019/04/20) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2019/04/10) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2019/04/10) 

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. március 18. napján küldte meg az ajánlattevőknek. 

______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

 

Ellenjegyzem: 
dr. Torma Judit FAKSZ lajstomszám: 00479 

 

Az ellenjegyzés a közbeszerzési dokumentum valamennyi oldalára kiterjed. 



 


