
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: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 

Postai cím: Columbus u. 17-23. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1145 Ország: Magyarország 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „NATÉR projektet kiszolgáló térképszerver beszerzése – a „NATéR 

továbbfejlesztése” tárgyú, KEHOP-1.1.0-15-2016-00007 azonosítószámú projekt keretében” 

 

I.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

A „NATÉR projektet kiszolgáló térképszerver beszerzése – a „NATéR továbbfejlesztése” tárgyú, 

KEHOP-1.1.0-15-2016-00007 azonosítószámú projekt keretében” tárgyban „Szerverek és tárolók, 

valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (x86)”, rövid név: SRTVT17, azonosító: 

KM01SRVT17” tárgyú keretmegállapodás alapján a verseny újranyitásával indított közbeszerzési eljárás. 

Cikkszám Megnevezés 
Mennyiség 

(db) 

7S050025WW Microsoft Windows Server 2019 Client Access License (1 User) 160 

R0F03AAE Veeam BUR Ent 1yr 8x5 E-LTU 12 

LESSSUP01 1YR Enterprise Software Support 1P Server Multi-Apps 12 

Szerver 5 év helyszíni garanciával 

7X99CTO1WW ThinkSystem SR590 1 

PROCSC02 

ThinkSystem Intel Xeon Bronze 3106 8C 85W 1.7GHz 

Processor Option Kit (4XG7A07206, 4XG7A07198, 

4XG7A07222, 4XG7A07259, 7XG7A05526, 7XG7A05570, 

4XG7A07218, 7XG7A03985, 4XG7A07682) 

2 

7X77A01303 ThinkSystem 16GB TruDDR4 2666 MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM 2 

4XH7A08771 
SR550/SR590/SR650 3.5" SATA/SAS 12-Bay Backplane 

Upgrade Kit 
1 

7Y37A01085 ThinkSystem RAID 930-16i 4GB Flash PCIe 12Gb Adapter 1 

7XB7A00068 ThinkSystem 3.5" 12TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD 12 

7Y37A01093 ThinkSystem M.2 with Mirroring Enablement Kit 1 

7N47A00130 ThinkSystem M.2 CV3 128GB SATA 6Gb Non-Hot-Swap SSD 2 

Riser_1 ThinkSystem Riser_1 1 

7ZT7A00548 
ThinkSystem 10Gb 2-port Base-T / 2-port SFP+ LOM 

7(ZT7A00546) 
1 

7Y37A01088 ThinkSystem 430-8i / 8e SAS/SATA 12Gb HBA (7Y37A01090) 1 

7N67A00883 
ThinkSystem 750W(230/115V) Platinum Hot-Swap Power 

Supply 
2 



39Y7937 1.5m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C14 Rack Power Cable 2 

4L47A09133 Lenovo XClarity Controller Enterprise Upgrade 1 

4M17A07274 
ThinkSystem Screw-in Slide Rail/Tool-less Slide Rail/Tool-less 

Friction Rail (7M27A05702, 4M17A07273) 
1 

90Y9430 Lenovo 3m  Passive SFP+ DAC Cable 2 

LNSRV087 5YR Tech Install Parts NBD c szint 1 

7S050015WW Windows Server 2019 Standard ROK (16 core) - MultiLang 1 

LTO8 mentőegység 5 év helyszíni garanciával 

6741A1F IBM TS4300 3U Tape Library-Base Unit 1 

01KP953 LTO 8 HH SAS Drive 2 

00NA009 
2 m Mini-SAS/Mini-SAS 1x Cable (host SFF-8088 to target 

SFF-8088) 
2 

01KP956 Ultrium 8 Data Cartridge (single) 40 

00NA017 Ultrium Cleaning Cartridge L1 UCC 2 

01KP928 Power Supply (01KP927) 1 

39Y7932 4.3m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C14 Rack Power Cable 1 

LNSRV087 5YR Tech Install Parts NBD c szint 1 

 

Ajánlatot a jelen pontban meghatározott műszaki paraméterek tekintetében egyenértékű termékre lehet 

tenni. A meghatározott követelmények, feltételek az ajánlatkérő minimális előírásai, az ajánlatkérő 

számára ezeknél kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező termékekre vagy egyenértékű termékekre is tehető 

ajánlat. 

A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre való hivatkozás a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 

46. §-ában foglaltaknak megfelelően csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető 

meghatározása érdekében szükséges, és ennek érdekében történt. Ez esetben minden alkalommal oda 

értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés, ezzel ajánlatkérő eleget tett a Kbt.-ben meghatározott 

előírásnak. Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolnia.   

Az ellátandó feladatok részletes szakmai tartalmát és az átadandó eredménytermékeket a műszaki 

dokumentáció 1. számú melléklete (műszaki leírás) tartalmazza. 

 

IV. szakasz: Eljárás 

 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: 2015. évi CXLIII. 

törvény (Kbt.) XVI. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 105. § (2) bekezdése b) pontja szerinti verseny újranyitással 

lefolytatott 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 TED 2017/S 104-207282 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 KÉ-7607/2017 (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2020. május 8. 

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: „NATÉR projektet kiszolgáló térképszerver 

beszerzése – a „NATéR továbbfejlesztése” tárgyú, KEHOP-1.1.0-15-2016-00007 azonosítószámú 

projekt keretében”  

Az eljárás eredményes volt X igen O nem 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

O A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: 

O A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás O igen O 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 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: Inter-Computer-Informatika Zrt. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 1118 Budapest, Gombocz Z. u. 12. fszt. 1. 

Adószáma:  12857074-2-43 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: Delta Systems Kft. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. 

Adószáma:  13978774-2-41 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: HumanoiT Informatikai Kft. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 

Adószáma:  13606022-2-41 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: Invitech ICT Services Kft. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 2040 Budaörs, Edison utca 4. 

Adószáma:  25836965-2-13 

 

Az értékelési szempont megnevezése: 

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): nettó 14.647.000, - Ft 



 

Alkalmasság indokolása:  

A közös ajánlattevők ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy velük szemben továbbra sem állnak fenn 

a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok, továbbá az ajánlat megfelel a felhívásban és 

közbeszerzési dokumentumokban, 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.) 
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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: - 

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

indokai: 

 

1. Közös ajánlattevők 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: Inter-Computer-Informatika Zrt. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 1118 Budapest, Gombocz Z. u. 12. fszt. 1. 

Adószáma:  12857074-2-43 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: Delta Systems Kft. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. 

Adószáma:  13978774-2-41 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: HumanoiT Informatikai Kft. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. 

Adószáma:  13606022-2-41 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: Invitech ICT Services Kft. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 2040 Budaörs, Edison utca 4. 

Adószáma:  25836965-2-13 

 

Az értékelési szempont megnevezése: 

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): nettó 14.647.000, - Ft 

 

Kiválasztás indokai: 

A jelen közbeszerzési eljárásban a fentiekben megjelölt közös ajánlattevők nyújtották be a legalacsonyabb árat 

tartalmazó érvényes ajánlatot.  

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 o igen X 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:  

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



1. Közös ajánlattevők: 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: Symmetria Magyarország Zrt. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 1139 Budapest, Váci út 91. 

Adószáma:  25798555-2-41 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: 99999 Informatikai Kft. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 

Adószáma:  13854964-2-43 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: NTT Magyarország Kft. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 60. 

Adószáma:  12655085-2-43 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: USER RENDSZERHÁZ Kft. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 1039 Budapest, Zöld utca 2. 

Adószáma:  13799504-2-41 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: Valkyr Kft. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 1025 Budapest, Szeréna köz 6/b. 

Adószáma:  14998603-2-41 

 

Az értékelési szempont megnevezése: 

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): nettó 35.036.358, - Ft 

 

Az érvénytelenség indoka:  

A bíráló bizottsági tagok megállapították, hogy a hiánypótlás nem teljesítésére tekintettel közös ajánlattevők 

ajánlata nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A fentiek tekintetében a közös ajánlattevők ajánlata a Kbt. 

73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 

Hiánypótlási felhívás tartalma: 

1. Műszaki specifikáció-ártáblázat – excel fájl 

Ajánlatkérő a felhívás 21. b) pontjában a következőket írta elő: 

„Az ajánlatban az előzőeken túlmenően kérjük csatolni a következő dokumentumokat 

a műszaki specifikáció-ártáblázatot, .xls(x) formátumban is; és cégszerűen aláírt .pdf formátumban is; („E” jelű 

melléklet).” 

Közös ajánlattevők az ajánlatuk részeként csatolt Műszaki specifikáció-ártáblázat excel formátumú fájlban nem 

töltötték ki a közös ajánlattevőkre vonatkozó információkat, azonban a cégszerűen aláírt pdf formátumú fájlban 

megtalálhatóak ezek az információk.  

Kérjük, szíveskedjenek a Műszaki specifikáció-ártáblázatot excel fájl formátumban is úgy benyújtani, 

hogy a közös ajánlattevőkre vonatkozó információk is kitöltésre kerülnek. Kérjük, szíveskedjen a felhívás 

22.1. pontjában rögzítetteknek megfelelően benyújtani tárgyi táblázatot.  

 

2. USER RENDSZERHÁZ Informatikai Kft. képviselője 

Közös ajánlattevők által benyújtott Felolvasólapon a USER RENDSZERHÁZ Informatikai Kft. képviselőiként 

Bartakovics István és Lévai Tibor Sándor néven kerültek feltűntetésre. Az Országos Cégnyilvántartó és 

Céginformációs Rendszerből elérhető cégkivonat alapján azonban a USER RENDSZERHÁZ Informatikai Kft. 

képviseletre jogosult tagjai között nem szerepel a fent megjelölt két személy.  

Kérjük, szíveskedjenek a Felolvasólapot úgy benyújtani, hogy azon a USER RENDSZERHÁZ 

Informatikai Kft. képviselőjének neve megegyezzen a cégkivonat szerinti képviselővel.  

Amennyiben időközben változásbejegyzési eljárás került lefolytatásra/van folyamatban, kérjük, 

szíveskedjen hiánypótlás keretében valamennyi közös ajánlattevő vonatkozásában nyilatkozni a „D” jelű 

melléklet ismételt benyújtásával és benyújtani a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 



cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolást. 

 

3. Szerződéses adatlap 

Ajánlatkérő a felhívás 21. g) pontjában az alábbiakat írta elő: 

„21. Az ajánlatban az előzőeken túlmenően kérjük csatolni a következő dokumentumokat 

g) szerződéses adatlapot (a szerződést nem kérjük csatolni az ajánlatban); („H” jelű melléklet)” 

A Közös ajánlattevők által benyújtott ajánlat nem tartalmazza a fent nevezett nyilatkozatot.  

Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani a felhívás 21. g) pontja szerinti szerződéses 

adatlapot („H” jelű melléklet).  

 

4. Átláthatósági nyilatkozat  

Ajánlatkérő a felhívás 21. f) pontjában az alábbiakat írta elő: 

„21. Az ajánlatban az előzőeken túlmenően kérjük csatolni a következő dokumentumokat 

f) átláthatósági nyilatkozatot (minden közös ajánlattevő vonatkozásában). Amennyiben a közös ajánlattevők 

együttműködési megállapodása lehetővé teszi, úgy elegendő a közös ajánlattevőket képviselő szervezetnek 

nyilatkoznia a közös ajánlattevők vonatkozásában, ebben az esetben közös ajánlattevő nevét, székhelyét 

szükséges megadni a nyilatkozaton. („I” jelű melléklet)” 

A Közös ajánlattevők által benyújtott ajánlat nem tartalmazza a fent nevezett nyilatkozatot.  

Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani a felhívás 21. f) pontja szerinti átláthatósági 

nyilatkozatot („I” jelű melléklet) minden közös ajánlattevő vonatkozásában.  

2. Közös ajánlattevők: 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: Sysman Informatikai Zrt. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em. 

Adószáma:  12948901-2-41 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: CLARMONT I.S. Kft 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 1054 Budapest, Tüköry utca 3. 

Adószáma:  13730848-2-41 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: DOCAGE Informatikai Kft. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 1025 Budapest, Pálvölgyi út 53. 

Adószáma:  13107406-2-41 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: GAMAX Kft. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D 

Adószáma:  10383571-2-44 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: MVM BSZK Biztonsági Szolgáltató Központ Zrt. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 54. 

Adószáma:  25010075-2-43 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs zRt. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 1142 Budapest, Szihalom utca 7. 

Adószáma:  12402179-2-42 

 

Az értékelési szempont megnevezése: 

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): nettó 35.219.106, - Ft 

 

Az érvénytelenség indoka:  

A bíráló bizottsági tagok megállapították, hogy a hiánypótlás nem teljesítésére tekintettel közös ajánlattevők 

ajánlata nem felel meg az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 



jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A fentiek tekintetében a közös ajánlattevők ajánlata a Kbt. 

73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 

Hiánypótlási felhívás tartalma: 

1. Elektronikus aláírás hiánya 

Ajánlatkérő a felhívás 22.1. pontjában az alábbiakat írta elő:  

„(…) A teljes Ajánlatot a megadott ajánlattételi határidőig fel kell tölteni (nem elég a feltöltés megkezdése). 

Minden ajánlatnak 2 külön fájlt kell tartalmaznia: 

1. Felolvasó lap, elektronikusan aláírva PDF formátumban 

2. az ajánlat további dokumentumai ZIP vagy ASICE konténer fájlba csomagolva, (a konténer) elektronikus 

aláírással ellátva. (…) 

Ajánlattevőknek kötelező minden beadott dokumentumot legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással 

ellátni!” 

A Közös ajánlattevők által benyújtott ajánlat ZIP formátumban került benyújtásra, azonban tartalmaz nem PDF 

(excel fálj) fáljt is, amely nem került elektronikus aláírással ellátva.  

Kérjük, szíveskedjenek az ajánlatukban az elektronikus aláírást az excel fájlra vonatkozóan pótolni, és 

szíveskedjenek az excel fájlt elektronikusan aláírt ASICE konténerben benyújtani.  

 

2. Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat  

Ajánlatkérő a felhívás 21. e) pontjában az alábbiakat írta elő: 

„Az ajánlatban az előzőeken túlmenően kérjük csatolni a következő dokumentumokat 

e) nyilatkozatot arról, hogy a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban előírt – Kbt. 62. § (1)-

(2) bekezdése szerinti – kizáró okok továbbra sem állnak fenn az ajánlattevő(k), alvállalkozók és az alkalmasság 

igazolásában részt vevő szervezetek vonatkozásában; („C” jelű melléklet)” 

A Közös ajánlattevők által az ajánlat részeként benyújtott „C” jelű mellékletben nem került aláhúzásra a kizáró 

okokra vonatkozó nyilatkozat részben, hogy ki által képviseltek a közös ajánlattevők.  

Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani a „C” jelű mellékletet megfelelő tartalommal, 

a megfelelő szövegrész aláhúzásával (az általam/általunk képviselt Ajánlattevő/közös ajánlattevők…).  

 

3. Változásbejegyzési eljárásra vonatkozó nyilatkozat 

Ajánlatkérő a felhívás 21. j) pontjában az alábbiakat írta elő: 

„21. Az ajánlatban az előzőeken túlmenően kérjük csatolni a következő dokumentumokat 

j) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges 

nyilatkozat benyújtása is szükséges! („D” jelű melléklet)” 

A Közös ajánlattevők által benyújtott ajánlat nem tartalmazza a fent nevezett nyilatkozatot.  

Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani a felhívás 21. j) pontja szerinti 

változásbejegyzési eljárásra vonatkozó nyilatkozatot („D” jelű melléklet).  

 

4. Nyilatkozat új eszköz szállításáról 

Ajánlatkérő a felhívás 21. k) pontjában az alábbiakat írta elő: 

„21. Az ajánlatban az előzőeken túlmenően kérjük csatolni a következő dokumentumokat 

k) nyilatkozat arról, hogy csak új, korábban nem használt eszközöket fog szállítani nyertes ajánlattevő 

tárgyi eljárás keretében; („F” jelű melléklet)” 

A Közös ajánlattevők által benyújtott ajánlat nem tartalmazza a fent nevezett nyilatkozatot.  

Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani a felhívás 21. k) pontja szerinti nyilatkozatot új 

eszköz szállításáról („F” jelű melléklet).  

 

5. Szerződéses adatlap 

Ajánlatkérő a felhívás 21. g) pontjában az alábbiakat írta elő: 

„21. Az ajánlatban az előzőeken túlmenően kérjük csatolni a következő dokumentumokat 

g) szerződéses adatlapot (a szerződést nem kérjük csatolni az ajánlatban); („H” jelű melléklet)” 

A Közös ajánlattevők által benyújtott ajánlat nem tartalmazza a fent nevezett nyilatkozatot.  

Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani a felhívás 21. g) pontja szerinti szerződéses 

adatlapot („H” jelű melléklet).  

 

6. Átláthatósági nyilatkozat  



Ajánlatkérő a felhívás 21. f) pontjában az alábbiakat írta elő: 

„21. Az ajánlatban az előzőeken túlmenően kérjük csatolni a következő dokumentumokat 

f) átláthatósági nyilatkozatot (minden közös ajánlattevő vonatkozásában). Amennyiben a közös ajánlattevők 

együttműködési megállapodása lehetővé teszi, úgy elegendő a közös ajánlattevőket képviselő szervezetnek 

nyilatkoznia a közös ajánlattevők vonatkozásában, ebben az esetben közös ajánlattevő nevét, székhelyét 

szükséges megadni a nyilatkozaton. („I” jelű melléklet)” 

A Közös ajánlattevők által benyújtott ajánlat nem tartalmazza a fent nevezett nyilatkozatot.  

Kérjük, szíveskedjenek hiánypótlás keretében benyújtani a felhívás 21. f) pontja szerinti átláthatósági 

nyilatkozatot („I” jelű melléklet) minden közös ajánlattevő vonatkozásában.  

 

3. Közös ajánlattevők: 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: M&S Informatikai Zrt. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 1136 Budapest, Pannónia u. 17/a. a. ép. fszt. 4. 

Adószáma:  14409471-2-41 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: ALPHANET Informatikai Zrt. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52. 

Adószáma:  14153833-2-41 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: Delta Services Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74. 

Adószáma:  13978774-2-41 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: DIGITAL Számítástechnikai Kft. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83. 

Adószáma:  10406115-2-06 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: Nádor Rendszerház Kft. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 1152 Budapest, Telek u. 7-9. 

Adószáma:  10507323-2-42 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: PC Trade Systems Kft. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. 

Adószáma:  12937303-2-42 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: Professzionál Informatikai Zrt. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 7. 

Adószáma:  13369657-2-43 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: SzámHEAD Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 95. 

Adószáma:  10415618-2-43 

 

Az értékelési szempont megnevezése: 

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): nettó 90.352.996, - Ft 

 

Az érvénytelenség indoka:  

Az M&S Informatikai Zrt., az ALPHANET Informatikai Zrt., a Delta Services Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 

a Delta Services Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Nádor Rendszerház Kft., a PC Trade Systems Kft., a 

Professzionál Informatikai Zrt. és a SzámHEAD Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők csak 

egy darab felolvasólapot nyújtottak be, ajánlatuk nem tartalmazza a felhívás 22.6. pontjában rögzített szakmai 

ajánlatot. A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel a szakmai ajánlat teljes hiánya nem 



 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2020/06/11/ Lejárata: 2020/06/22 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2020/06/10 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2020/06/10 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

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: 21 Az ajánlatok értékelésének szempontja– a keretmegállapodásos 

eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szemponttal azonos – a Kbt. 76. § (2) bekezdés 

a) pontja alapján a legalacsonyabb ár (nettó ajánlati ár közbeszerzési díj nélkül) 

hiánypótoltatható. Figyelemmel a fenti hiányokra a közös ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés 

e) pontja alapján érvénytelen. 

 

4. Közös ajánlattevők: 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: T-Systems Magyarország Zrt. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kámán Körút 36. 

Adószáma:  12928099-2-44 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: ANSWARE Kft. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76. 

Adószáma:  10900963-2-41 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: Grepton Zrt. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 52. 

Adószáma:  12613056-2-42 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: Szinva Net Zrt. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 3518 Miskolc, Erenyő utca 1. 

Adószáma:  24962106-2-05 

 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők neve: VRS Magyarország Kft. 

Ajánlattevő/közös ajánlattevők székhelye: 1023 Budapest, Lajos utca 26. 

Adószáma:  25176670-2-41 

 

Az értékelési szempont megnevezése: 

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): nettó 34.805.576, - Ft 

 

Az érvénytelenség indoka:  

A T-Systems Magyarország Zrt., az ANSWARE Kft., a Grepton Zrt., a Szinva Net Zrt. és a VRS Magyarország 

Kft. közös ajánlattevők csak egy darab felolvasólapot nyújtottak be, ajánlatuk nem tartalmazza a felhívás 22.6. 

pontjában rögzített szakmai ajánlatot. A Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel a szakmai 

ajánlat teljes hiánya nem hiánypótoltatható. Figyelemmel a fenti hiányokra a közös ajánlattevők ajánlata a 

Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.  

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

ismertetése: 2 - 



________________________________________________________________________________

____________________________________________ 
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 

 

 

 

………………………………….. 

dr. Mezős-Keszericze Andrea 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
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