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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Közbeszerzés
tárgya:

MNV - Elektronikus aláírás szolgáltatás

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Nemzeti azonosítószám
Részvénytársaság

EKRSZ_
93867113

Postai cím:
Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

1133

Ország:

Magyarország

Pozsonyi út 56

Egyéb cím adatok:

Kovácsné

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

kbfcs@mnv.hu

Telefon:

Antal

Éva

+36 12374400

Fax:

+36 12374295

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.mnv.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Szterényi Ügyvédi Iroda

EKRSZ_
39651347

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

Egyéb cím adatok:

Fő Utca 14-18.

Kapcsolattartó személy:

Dr.

E-mail:

suvoltos@ugyvedonline.com

Internetcím(ek)
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Postai irányítószám:

Süvöltős
Telefon:

1011

Ország:

Magyarország

András
+36 13920024

Fax:

+36 13920023

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.mnv.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
MNV - Elektronikus aláírás szolgáltatás

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
„Elektronikus aláírás szolgáltatás kialakításához szükséges szoftver és hardver komponens kialakítása, tanúsítványkibocsájtás és
időbélyegzés, valamint support szolgáltatási feladatinak ellátása” Az MNV központi elektronikus aláírás szolgáltatás kialakításához
szükséges szoftver és hardver komponens kialakítása, és a működtetésükhöz szükséges tanúsítványkibocsájtás és időbélyegzés
szolgáltatás nyújtása, valamint a leszállított termékekhez kapcsolódó terméktámogatási (support) szolgáltatások ellátása.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Harmadik rész
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt 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:
2018.06.13
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:
Az eljárás eredményes volt:
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1
Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
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:

2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Microsec Számítástechnikai Fejlesztő zrt., 1031 Budapest, Záhony utca 7. D. épület

23584497241

Nettó Ajánlati ár - 24 758 000 HUF Az Ajánlati Felhívás M.2.1. pontjában megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata a
közbeszerzés tárgya szerinti projektek esetében (darabszám, max. 10 projekt) - 15 Érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő

NETLOCK Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1101
Budapest, Expo Tér 5-7

12201521242

Nettó Ajánlati ár - 33 780 000 HUF Az Ajánlati Felhívás M.2.1. pontjában megjelölt szakember szakmai többlettapasztalata a
közbeszerzés tárgya szerinti projektek esetében (darabszám, max. 10 projekt) - 9 Érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Microsec Számítástechnikai Fejlesztő zrt.

1000

Szöveges értékelés:

Megfelel az ajánlati felhívásban előírt követelményeknek

NETLOCK Informatikai és Hálózatbiztonsági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
Szöveges értékelés:

933

Megfelel az ajánlati felhívásban előírt követelményeknek

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
Ajánlatkérő az 1. Ajánlati ár mindösszesen értékelési részszempontnál (relatív értékelés módszerén belül) a fordított arányosítást
alkalmazza: A legjobb, azaz a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a maximum pontszámot (P max) kapja. A többi ajánlat
pontszáma a fordított arányosítás képletével kerül meghatározásra, melynek képlete az alábbi: P=(A legjobb )/(A vizsgált)*(P max- P
min)+P min P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max: a pontskála felső határa (10 pont) P min: a
pontskála alsó határa (1 pont) A legjobb: a legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme A vizsgált: a
vizsgált ajánlat tartalmi eleme Nullás megajánlás esetén (valamely bírálati szempont esetében) ha a nulla osztása / zéróosztás miatt a
képlet nem lenne alkalmazható, akkor a képlet alkalmazhatósága érdekében az ajánlatkérő a nullás megajánlás esetén 0,01 értékkel
fog számolni. B. A pontszámok kiosztásának módszere a 2 részszempont tekintetében (súlyszám 20) Ajánlatkérő a 2. A teljesítésben
részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata értékelési részszempontnál ajánlatkérő a pontozás módszerét alkalmazza az
alábbiak szerint: Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok körében értékként
tekint a szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek bevonására, így ezen feladatok szakmai minőségét a feladatok ellátásának
szakmai színvonalát a bevonásra kerülő szakemberek szakmai tapasztalata alapján kívánja megítélni. Értékelésre a szakember „
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás szolgáltatás nyújtásához szükséges szoftver és hardver komponensből álló rendszer
bevezetése és telepítése tárgyú projektben való részvétel területén szerzett projektek száma) kerül. Ajánlatkérő az alkalmasság
keretében bemutatott 1 fő szakember – alkalmasság minimumkövetelményén felüli – kompetenciáját értékeli. Az értékelésnél
legfeljebb további 10 darab projekttapasztalat kerül figyelembe vételre az alábbiakban meghatározott pontszámkiosztás szerint: 0
darab projekttapasztalat: 0 pont 1-2 darab projekttapasztalatért 2 pont 3-4 darab projekttapasztalatért 4 pont 5-6 darab
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projekttapasztalatért 6 pont 7-8 darab projekttapasztalatért 8 pont 9-10 darab projekttapasztalatért 10 pont Amennyiben ajánlattevő a
jelen értékelési szempont tekintetében nem mutat be szakembert, vagy a bemutatott szakember nem rendelkezik irányadó szakmai
tapasztalattal, úgy Ajánlattevő 0 pontot kap.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Microsec Számítástechnikai Fejlesztő zrt., 1031 Budapest, Záhony utca 7. D. épület

23584497241

Legjobb ár-érték arányú ajánlat (1 000 pont)
Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) 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) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) 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) 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:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) 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:

2018.08.29

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:
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2018.08.28
2018.08.28

2018.09.07

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:
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