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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 I. szakasz: Ajánlatkérő 

 I.1) Név és címek 

 Hivatalos név:  

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság 

 Postai cím:  

Pozsonyi út 56. 

 Város:  

Budapest 

 Postai irányítószám:  

1133 

 II. szakasz: Tárgy 

 II.1) Meghatározás 

 II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  

Microsoft 365 E3 licenszcsomag beszerzése 

 II.2) A közbeszerzés mennyisége 

 II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

Cikkszám: Termék/szolgáltatás 

megnevezése: 

Mennyiség: 

MPSA-AAD-34679-

Commercial-Non-Specific-

1 Month(s)-A 

M365 E3Uni User 

650 hónap 

(650 fő felhasználóra 

vetítetten 12 hónap 

időtartamra, azaz összesen 

7800 hónap licensz) 

MPSA-AAA-28634-

Commercial-Non-Specific-

Each-A 

Win Server Std Core 2 SL 8 darab 

A részletes leírást a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza. 

A felhívásban és közbeszerzési dokumentációban a konkrét termékekre történő utalás 

kizárólag csak a tárgy jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, 

ajánlatot az előírt, vagy az azzal – a műszaki paraméterei tekintetében – egyenértékű 

termékekre lehet tenni. Az utalás mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben 

odaértendő. 

Ha nem az Ajánlatkérő által megadott cikkszámú termékkel és/vagy szolgáltatással történik 

az ajánlattétel, úgy másik cikkszámú termék és/vagy szolgáltatás megfelelőségét a gyártó által 

kiadott magyar nyelvű adatlappal vagy dokumentációval bizonyítani kell az ajánlattétel során, 

amely gyártói adatlapnak vagy dokumentációnak egyértelműen tartalmaznia kell a 

megajánlott termék és/vagy szolgáltatás konkrét tartalmát, a melyből a megfelelőség 

megállapítható. 

 IV. szakasz: Eljárás 

 IV.1) Meghatározás 

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

2015. évi CXLIII. törvény II. rész, XVI. fejezet szerinti eljárás. 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 
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2015. évi CXLIII. törvény 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján verseny újranyitásával induló 

közbeszerzési 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 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 

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

felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 

2022. május 6. 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett 

intézkedések ismertetése: 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre 

bocsátásának indoka:  

 V. szakasz: Az eljárás eredménye 

 A szerződés száma: 1 

 Rész száma: 1 

 Elnevezés: Egyedi szerződés 

 Az eljárás eredményes volt  

 X igen O nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 

 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 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): 

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 

 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: 

 V.2 Az eljárás eredménye 

 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): 
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Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma: 

T-Systems Magyarország Zrt. 

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36 

12928099-2-44 

Összesített nettó ajánlati ár (beszerzési, 

valamint licensz díj és ÁFA nélkül) (HUF): 
89.670.000 Ft 

Ajánlattevő ajánlata és hiánypótlása érvényes, megfelel a felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

(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.) 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja szerint értékeli a Kbt. 76. § (2) 

bekezdés a) pontja szerint, és a vonatkozó keretmegállapodás foglaltak alapján. 

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

 V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 

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 Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok): 

Az ajánlat(ok) figyelmen kívül hagyásának indoka: 

V.2.7) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma: 

T-Systems Magyarország Zrt. 

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36 

12928099-2-44 

Összesített nettó ajánlati ár (beszerzési, 

valamint licensz díj és ÁFA nélkül) (HUF): 
89.670.000 Ft 

Ajánlattevő ajánlata és hiánypótlása érvényes, megfelel a felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, továbbá 

ajánlattevő adta az ajánlatkérő számlára legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot. 

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 

O igen O 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: 

 V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) 

megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) 
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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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők 

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

Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma: 

Softline Services Kft. 

1036 Budapest, Galagonya utca 5. 

26187817-2-41 

Összesített nettó ajánlati ár (beszerzési, 

valamint licensz díj és ÁFA nélkül) (HUF): 
88.863.680 

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, miszerint 

ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő 

által előírt formai követelményeit, figyelemmel arra, hogy: 

Ajánlatkérő „Hiánypótlási felhívás 1.” tárgyú, 2022. május 27. napján kelt és megküldött 

levelével hiánypótlásra szólította fel ajánlattevőt. Ajánlattevő a határidő lejártáig nem 

nyújtotta be hiánypótlását. A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján a korábban megjelölt hiányok 

a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. A Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján 

kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során, amely így az 

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

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt 

formai követelményeit. 

Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma: 

SoftwareONE Hungary Kft. 

1037 Budapest, Montevideo utca 2/B. 

23744189-2-41 

Összesített nettó ajánlati ár (beszerzési, 

valamint licensz díj és ÁFA nélkül) (HUF): 
89.912.416 

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, miszerint 

ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő 

által előírt formai követelményeit, figyelemmel arra, hogy: 

Az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció 15. pontja értelmében a verseny 

újranyitása során megajánlott árak nem lehetnek magasabbak, mint a verseny újranyitása 

ajánlattételi határidejének lejártakor a DKR-ben szereplő árak. 

Ajánlattevő által benyújtott ajánlatban az „MPSA-AAA-28634-Commercial-Non-Specific-

Each-A” cikkszámú termék megajánlatott egységára (vö. 48.977 Ft) meghaladja a 2022. 

május 23. napján érvényes DKM-ben szereplő egységárat (vö. 47.699 Ft). 

Az ajánlat a Kbt. 71. § (8) bekezdése szerinti hiánypótlási korlátra tekintettel nem javítható, 

azaz érvényessé nem tehető. 

Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma: SMP Solutions Zrt. 
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1139 Budapest, Fiastyúk u. 71/b. 

26777810-2-44 

Összesített nettó ajánlati ár (beszerzési, 

valamint licensz díj és ÁFA nélkül) (HUF): 
97.928.736 

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, miszerint 

ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő 

által előírt formai követelményeit, figyelemmel arra, hogy: 

Ajánlatkérő „Hiánypótlási felhívás 1.” tárgyú, 2022. május 27. napján kelt és megküldött 

levelével hiánypótlásra szólította fel ajánlattevőt. Ajánlattevő a határidő lejártáig nem 

nyújtotta be hiánypótlását. A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján a korábban megjelölt hiányok 

a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. A Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján 

kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során, amely így az 

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

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt 

formai követelményeit. 

Ajánlattevő neve, székhelye, adószáma: 

DXC Technology Magyarország Kft. 

1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 

10534296-2-44 

Összesített nettó ajánlati ár (beszerzési, 

valamint licensz díj és ÁFA nélkül) (HUF): 
11.153.923 

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján, miszerint 

ajánlattevő ajánlata egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi 

felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő 

által előírt formai követelményeit, figyelemmel arra, hogy: 

Ajánlattevő nem az ajánlatkérő által 2022. május 19. napján kiadott, módosított „Részletes 

árajánlat és műszaki-szakmai ajánlat” dokumentum tartalmának megfelelően tette meg 

vállalását a benyújtott ajánlatban. 

Az ajánlat a Kbt. 71. § (8) bekezdése szerinti hiánypótlási korlátra tekintettel nem javítható, 

azaz érvényessé nem tehető. 

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése: 

 VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 VI.1) További információk: 

 VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

 Kezdete: 2022.06.17. / Lejárata: 2022.06.26. 

 VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2022.06.16. 

 VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2022.06.16. 

 VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 

 VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 

 VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 
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 VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 

 VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 

 VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 

 VI.1.10) További információk: 

 

 

 


