
 

 

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

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

Postai cím: Pozsonyi út 56. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1133 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Veritas appliance support (DR oldal)” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

 

Cikkszám Termék/szolgáltatás megnevezése 

 

16530-M3-33 

STANDARD 12 MONTHS RENEWAL FOR NETBACKUP APPLIANCE 

5240 53TB 4 1GB ETHERNET - 2 10GBT CU ETHERNET - 2 10GB SFP 

ETHERNET - 2 8GB FIBRE CHANNEL STANDARD APPLIANCE GOV 
 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

 

„Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (SRVT21)” 2. rész: 

„Inhomogén szerverek és tárolók beszerzése” tárgyú uniós értékhatárt elérő értékű hirdetmény 

közzétételével indított nyílt központosított közbeszerzési eljárás (Második rész) alapján a Kbt. 105. § (2) 

bekezdése c) pontja szerinti verseny-újranyitás.  

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 105. § (2) bekezdése c) pontja szerinti versenyújranyitás. 

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
 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

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

 (2022/02/24) 

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:  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500044.mvm#lbj90idd35f


 

V. szakasz: Az eljárás eredménye
1
 

A szerződés száma: [1] Rész száma:
2

 [1] Elnevezés: „Veritas appliance support (DR oldal)” 

Az eljárás eredményes volt: igen 

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): 

 

 

Közös ajánlattevő neve 

és székhelye 

(konzorciumvezető): 

Inter-Computer-Informatika Zrt. (képviseletre feljogosított közös 

ajánlattevő) 

 (székhely: 1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 12. fszt. 1., 

adószáma:12857074-2-43) 

Közös ajánlattevő neve 

és székhelye 

Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság  

(székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. 13978774-2-41) 

Közös ajánlattevő neve 

és székhelye 

DIGITAL Számitástechnikai Kereskedelmi- és Szolgáltató Kft. 

(székhely: 6723 Szeged, Csongrádi sgt.83., adószáma: 10406115-2-06) 

Közös ajánlattevő neve 

és székhelye 

EURO ONE Számítástechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(székhely: 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52,. adószáma:  10649297-2-44) 

Közös ajánlattevő neve 

és székhelye 

HumanoiT Informatikai Kft.  

(székhely: 2161 Csomád, Templom utca 15., adószáma: 13606022-2-13) 

Közös ajánlattevő neve 

és székhelye 

M & S Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

(székhely: 1136 Budapest, Pannónia u 17/a a. ép. fszt. 4., 

adószáma:14409471-2-41) 

Közös ajánlattevő neve 

és székhelye 

S&T Services Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság  

(székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14., adószáma: 23569810-2-13) 

Közös ajánlattevő neve 

és székhelye 

SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs zártkörűen működő 

Részvénytársaság  

(székhely: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125., adószáma: 

12402179-2-42) 

Közös ajánlattevő neve 

és székhelye 

Sysman Informatikai Zrt.  

(székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em., adószáma: 12948901-

2-41.) 



 

Közös ajánlattevő neve 

és székhelye 

Syspro Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

(székhely: 1238 Budapest, Grassalkovich út 160., adószáma: 23520774-2-

43) 

Közös ajánlattevő neve 

és székhelye 

TIGRA Kft.  

(székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 64., adószáma: 12218778-2-43) 

közös ajánlattevők) 

Nettó ajánlati ár 

közbeszerzési díj nélkül 

(nettó Ft)  

4 051 479 Ft + ÁFA 

Közbeszerzési díj 607 722 Ft + ÁFA 

Összesen 4 659 984 Ft + ÁFA 

 

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 

jogszabályokban foglalt feltételeknek, ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő ajánlata 

érvényes. 

 

 

Közös ajánlattevő neve 

és székhelye 

(konzorciumvezető): 

IMG Solution Zrt.  

(székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 26. adószáma: 12928099-2-44) 

Közös ajánlattevő neve 

és székhelye 

TRACO Zrt.  

(székhely: 1077 Budapest, Izabella u. 5 p/1 adószáma: 11856403-2-42) 

Közös ajánlattevő neve 

és székhelye 

SzámHEAD Kft.  

(székhely: 1177 Budapest, Budafoki út 95. adószáma: 10415618-2-43) 

Közös ajánlattevő neve 

és székhelye 

Gloster Infokommunikációs Nyrt.  

(székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka J. u. 1/A adószáma: 27294260-2-13) 

Közös ajánlattevő neve 

és székhelye 

SYMPORT HOLDING Zrt.  

(székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. adószáma: 14464126-2-41) 

Nettó ajánlati ár 

közbeszerzési díj nélkül 

(nettó Ft)  

2.200.000 Ft + ÁFA 

Közbeszerzési díj 33.000 Ft + ÁFA 

Összesen 2.233.000 Ft + ÁFA 

 

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 

jogszabályokban foglalt feltételeknek, ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő ajánlata 

érvényes. 

  

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 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

A 

részszempontok 

súlyszámai 

(adott esetben az 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és 

súlyszám 

szorzata 



 

alszempontok 

súlyszámai is) 

súlyszám 

szorzata 

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 

 

A legalacsonyabb ár 

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: 

 

Közös ajánlattevő neve 

és székhelye 

(konzorciumvezető): 

IMG Solution Zrt.  

(székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 26. adószáma: 12928099-2-44) 

Közös ajánlattevő neve 

és székhelye 

TRACO Zrt.  

(székhely: 1077 Budapest, Izabella u. 5 p/1 adószáma: 11856403-2-42) 

Közös ajánlattevő neve 

és székhelye 

SzámHEAD Kft.  

(székhely: 1177 Budapest, Budafoki út 95. adószáma: 10415618-2-43) 

Közös ajánlattevő neve 

és székhelye 

Gloster Infokommunikációs Nyrt.  

(székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka J. u. 1/A adószáma: 27294260-2-13) 

Közös ajánlattevő neve 

és székhelye 

SYMPORT HOLDING Zrt.  

(székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. adószáma: 14464126-2-41) 

Nettó ajánlati ár 

közbeszerzési díj nélkül 

(nettó Ft)  

2.200.000 Ft + ÁFA 

Közbeszerzési díj 33.000 Ft + ÁFA 

Összesen 2.233.000 Ft + ÁFA 

 

 

A legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában IMG Solution 

Zrt. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 26.); TRACO Zrt. (székhely: 1077 Budapest, Izabella u. 5 p/1); 

SzámHEAD Kft. (székhely: 1177 Budapest, Budafoki út 95.); Gloster Infokommunikációs Nyrt. (székhely: 2142 

Nagytarcsa, Csonka J. u. 1/A); SYMPORT HOLDING Zrt. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.) közös 

ajánlattevők nyújtották be. 

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

 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:
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: 

1.  ATOS Magyarország Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 121-127. Váci Greens D Irodaépület, 4. emelet, 

adószáma: 10378144-2-41); Areus Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 5., adószáma: 23469507-2-41); 

NÁDOR Rendszerház Kft. (székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9., adószáma: 10507326-2-42); NETvisor 

Zrt. (székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 56., adószáma: 14023059-2-43); SERCO Kft.  (székhely: 1037 

Budapest Bécsi út 314., adószáma: 12906240-2-41); Silicon Computers Kft. (székhely: 1118 Budapest, Zólyomi 

út 23., adószáma: 12095144-2-43); WSH Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97., adószáma: 12048898-

2-43) közös ajánlattevők által benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen, 

mivel: 

- hiánypótlás keretében nem csatolta az átláthatósági nyilatkozatát; 

- nem adta meg cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában a Felolvasólap olvashatóságához és 

megjeleníthetőségéhez szükséges (általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad) szoftver 

megnevezését.  

 

2. 4iG Nyrt. (Konzorciumvezető) (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. adószáma: 12011069-2-44); 

ANSWARE Kft.  (székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76. adószáma: 10900963-2-41); Digitran Hungária 

Zrt.  (székhely: 1027 Budapest, Henger utca 2/C adószáma:  26196413-2-41); Invitech ICT Services Kft.  

(székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4. adószáma: 25836965-2-44); iSRV Zrt.  (székhely: 1117 Budapest, 

Budafoki út 97-103. adószáma: 25043549-2-43); M & M COMPUTER KFT. (székhely: 7623 Pécs, Mártírok 

útja 42. adószáma: 10582048-2-02); MHM Computer Hungaria Kft.  (székhely: 1062 Budapest, Aradi u. 48. 
adószáma: 12153655-2-42); NTT Magyarország Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 60. adószáma: 

12655085-2-43); PROFESSZIONÁL Zrt.  (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 7. adószáma: 13369657-2-

43); Rufusz Computer Informatika zRt.  (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59. adószáma: 13644545-2-

43); ACE Network Zrt. (volt Spacenet Zrt.)  (székhely: 1124 Budapest, Lejtő út 17/A. III. em. adószáma: 

26533500-2-43); USER RENDSZERHÁZ Kft. (székhely: 1039 Budapest, Zöld utca 2. adószáma: 13799504-2-

41) közös ajánlattevők által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen, mivel: 

- hiánypótlás keretében nem csatolta nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés 

megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66. § (2) 

bekezdés] (ajánlattételi nyilatkozat).; 

- hiánypótlás keretében nem csatolta az átláthatósági nyilatkozatát; 

- hiánypótlás keretében nem csatolta nyilatkozatát a kizáró okok fenn nem állásáról 

 

3. T-Systems Magyarország Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36., adószáma: 12928099-

2-44); 99999 Informatika Kft. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61., adószáma: 13854964-2-43); 

ALOHA Informatika Kft. (székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 1. 7. emelet, adószáma: 12147784-2-43 

); GVSX Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 20., adószáma: 14755617-2-41); PANOR Informatika Zrt. 

(székhely: 1139 Budapest, Frangepán utca 46-48., adószáma:  25119071-2-41); Szinva Net Zrt. (székhely: 3518 

Miskolc, Erenyő utca 1., adószáma:  24962106-2-05) közös ajánlattevők által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) 

bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen, mivel: 



 

- hiánypótlás keretében nem csatolta nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés 

megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66. § (2) 

bekezdés] (ajánlattételi nyilatkozat).; 

- hiánypótlás keretében nem csatolta az átláthatósági nyilatkozatát; 

- hiánypótlás keretében nem csatolta nyilatkozatát a kizáró okok fenn nem állásáról; 

- hiánypótlás keretében nem csatolta az ajánlattevő részéről aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, 

vagy ügyvédi aláírás mintáját; 

- hiánypótlás keretében nem csatolta az „Ajánlati ár részletezése” dokumentumot;  

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: (2022/04/02) / Lejárata: (2022/04/11) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2022/04/01) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2022/04/01) 

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 

A Kbt. 127. § (1) bekezdésének utolsó mondatában foglaltak alapján az ajánlatkérő a jogorvoslati 

lehetőséggel összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 148-155. §-aiban foglaltakra. 
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Csanádi Gábor 
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