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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 
1
 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

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: „Veritas APPLIANCE PR terméktámogatás biztosítása” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:   

   

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: MÁSODIK RÉSZ  - XVI. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 105. § (2) bek. c) pontjában foglaltak szerint, KM01ITBT17 keretmegállapodás alapján 

közbesz. eljárás második részének verseny-újranyitással történő lefolytatása 

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 247-517926 

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által lefolytatott keretmegállapodásos eljárás első része  

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 18977/2017 (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2020/03/17 
keretmegállapodásos eljárás második része verseny-újranyitással 

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
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A szerződés száma:  1 Rész száma:  1  Elnevezés:  

Egyedi Szerződés – „Veritas APPLIANCE PR terméktámogatás biztosítása” 

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: 7 (hét) 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

1. Ajánlattevő:  TIGRA Kft. (konzorciumvezető) 

    Székhely:  (1145 Budapest, Törökőr u. 2.)  

    Cím:  (1115 Budapest, Bartók B. út 105-113.) 

    Ajánlati ár: nettó 3.789.984,-Ft + 75.800,-Ft közbeszerzési díj = Összesen nettó 3.865.784,-Ft 

    Adószám:  12218778-2-42 

 

2. Ajánlattevő:  SYMPORT HOLDING Zrt. (Meghatalmazott képviselő) 

   Székhely:  (1031 Budapest, Záhony utca 7.) 

   Ajánlati ár: nettó 3.700.000,-Ft + 74.000,-Ft közbeszerzési díj = Összesen nettó 3.774.000,-Ft 

   Adószám: 14464126-2-41 

 

3. Ajánlattevő:  WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft. (konzorciumvezető) 

    Székhely:  (1117 Budapest, Budafoki út 97.) 

    Ajánlati ár: nettó 4 168 982,-Ft + 83 380,-Ft közbeszerzési díj = Összesen nettó 4.252.362,-Ft 

    Adószám:  12048898-2-43 

 

Indoklás: Valamennyi közös ajánlattevő által benyújtott ajánlat teljes körű, megfelel a hatályos magyar jogszabályok 

(ideértve a Kbt.), a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseinek. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

    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 
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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 

KEF/DKÜ KM01ITBT17 KM alapján a keretmegállapodásos eljárás második részében ajánlatkérő a benyújtott 

ajánlatokat a legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján bírálja el. 

 

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:  SYMPORT HOLDING Zrt. (Meghatalmazott képviselő) 

   Székhely:  (1031 Budapest, Záhony utca 7.) 

   Ajánlati ár: nettó 3.700.000,-Ft + 74.000,-Ft közbeszerzési díj = Összesen nettó 3.774.000,-Ft  
 Adószám: 14464126-2-41 

 

Ajánlat kiválasztásának indokai: ajánlattevő által benyújtott ajánlat megfelel a hatályos magyar jogszabályok (ide 

értve a Kbt.), a Felhívás és a közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseinek. A keretmegállapodásos közbeszerzési 

eljárás második részében  ajánlattevő nyújtotta be a legalacsonyabb árat tartalmazó, egyben érvényes ajánlatot. 

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 

V.2.9) 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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 

V.2.11) 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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

4. Ajánlattevő:  LicensePort Zrt.   
    Székhely:  (1119  Budapest, Fehérvári út 88. A-D ép. D lh.)  

    Ajánlati ár: nettó 3 789 984,-Ft + 75 800,-Ft közbeszerzési díj = Összesen nettó 3 865 784,-Ft  
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Az alábbi nyilatkozatok Ajánlattevő által nem kerültek benyújtásra:  

Felolvasólap 1. sz. melléklete: Ajánlati ár részletezése 

2. sz. melléklet: Ajánlattételi Nyilatkozat    

3. sz. melléklet: Nyilatkozat ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról  

4. sz. melléklet: Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról  

5. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

Egyéb dokumentumok adott esetben: aláírási címpéldány, aláírás-minta, meghatalmazás 

Ajánlattevő a fenti hiányosságokat felhívás ellenére nem pótolta, ill. tisztázta, így ajánlata nem felel meg az ajánlattételi 

felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem 

értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit, ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján 

érvénytelen. 

 

5. Ajánlattevő: Sysman Informatikai Zrt. (konzorciumvezető) 

    Székhely:      (1037 Budapest, Montevideo u. 10.)  

    Ajánlati ár:    nettó 4 168 982 Ft,-Ft + 83 380,-Ft közbeszerzési díj = Összesen nettó 4 252 362,-Ft 

 

Az alábbi nyilatkozatok Ajánlattevő által nem kerültek benyújtásra:  

4. sz. melléklet: Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról 

5. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

Ajánlattevő a fenti hiányosságokat felhívás ellenére nem pótolta, ill. tisztázta, így ajánlata nem felel meg az ajánlattételi 

felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem 

értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit, ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján 

érvénytelen. 

 

6. Ajánlattevő:  IMG Solution Kft. (konzorciumvezető) 

    Székhely:  (1023  Budapest, Lajos u. 26.)  

    Ajánlati ár: nettó 4 149 036,-Ft + 82 980,72 Ft közbeszerzési díj = Összesen nettó 5 374 661,23 Ft 

 

Az alábbi nyilatkozatok Ajánlattevő által nem kerültek benyújtásra:  

3. sz. melléklet: Nyilatkozat ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról  

4. sz. melléklet: Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról  

5. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

Ajánlattevő a fenti hiányosságokat felhívás ellenére nem pótolta, ill. tisztázta, így ajánlata nem felel meg az ajánlattételi 

felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem 

értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit, ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján 

érvénytelen. 

 

7. Ajánlattevő:  S&T Consulting Hungary Kft. (konzorciumvezető) 

    Székhely:  (2040 Budaörs, Puskás T. út 14.)  

    Ajánlati ár: nettó 3 861 996,-Ft + 77 240,-Ft közbeszerzési díj=  Összesen nettó 3 939 236,-Ft 

 

Az alábbi nyilatkozatok Ajánlattevő által nem kerültek benyújtásra:  

Felolvasólap 1. sz. melléklete: Ajánlati ár részletezése 

2. sz. melléklet: Ajánlattételi Nyilatkozat    

3. sz. melléklet: Nyilatkozat ajánlattevő Kkvt. szerinti besorolásáról  

4. sz. melléklet: Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn nem állásáról  

5. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

Egyéb dokumentumok adott esetben: aláírási címpéldány, aláírás-minta, meghatalmazás 

Ajánlattevő a fenti hiányosságokat felhívás ellenére nem pótolta, ill. tisztázta, így ajánlata nem felel meg az ajánlattételi 

felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem 

értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit, ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján 

érvénytelen 

 

Indoklás: Fenti Ajánlattevők/közös ajánlattevők (4., 5., 6., 7.) a hiányosságokat felhívás ellenére nem pótolták, ill. 

tisztázták, így ajánlataik nem felelnek meg az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 

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

követelményeit. Fenti ajánlattevő, illetve közös ajánlattevők ajánlataik a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján 

érvénytelenek 

 

8. Ajánlattevő:  99999 Informatika Kft. (konzorciumvezető) 

    Székhely:  (1123 Budapest Alkotás u. 55-61.) 

    Ajánlati ár: nettó 4 131 082,-Ft + 82 622,-Ft közbeszerzési díj=Összesen nettó 4 213 704,-Ft 
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Fenti közös ajánlattevő  az ajánlati kötöttséget nem kívánta fenntartani a módosított határidőig, így ajánlata  a Kbt. 73. § 

(1) bek. e) pontja alapján érvénytelen  

 

Indoklás: Ajánlattevő ajánlata a fentiekre tekintettel az eredeti ajánlati kötöttség időpontját követően nem felel meg az 

ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 

ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit, így ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja 

alapján érvénytelen 

V.2.13) 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: 2020/05/23          Lejárata: 2020/06/01 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2020/05/22 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2020/05/22 

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: 2 

       

      Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.  

             ajánlatkérő 
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