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

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL  

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek  

Hivatalos név:  

Oktatási Hivatal 

Postai cím: 

Szalay u. 10-14. 

Város: 

Budapest 

Postai irányítószám: 

1055 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 

„Microsoft szoftver licencek beszerzése meghatározott konstrukcióban” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

Az Oktatási Hivatal kliens oldali Microsoft szoftvereinek biztosítása érdekében az alábbi, 1000 db 

kliensre vonatkozó Microsoft mennyiségi licenckonstrukció megvásárlása szükséges. A beszerezni 

kívánt licencek 1000 darab munkaállomáson (desktop, notebook) teszik elérhetővé a lent leírt 

termékek használatát, illetve az alábbiakban részletezett irodai szerverekhez történő hozzáférést. 

A beszerezni kívánt Licenszkonstrukció megnevezése: 

Termék azonosító, Termék rövid neve, Termék neve 

76A-00025 EntCAL ALNG LicSAPk MVL DvcCAL wSrvcs Microsoft®EnterpriseCAL 

AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License DvcCAL w/Services 

KW5-00358 WINEDU ALNG UpgrdSAPk MVL Microsoft®WINEDU AllLng 

Upgrade/SoftwareAssurancePack MVL 1License 

2FJ-00001 OfficeProPlusEdu ALNG LicSAPk MVL Microsoft®OfficeProPlusEducation 

AllLng License/SoftwareAssurancePack MVL 1License 

A licencekonstrukció a szerződéskötéstől számított egy éven át biztosítja a Windows kliens oldali 

operációs rendszer upgrade lehetőséget, és az Office Professional Plus (jelenleg: Word, Excel, 

Outlook, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher) irodai programcsomagot. A licence mindkét 

alkalmazás esetében feljogosít a szerződés időtartama alatt aktuálisan elérhető legfrissebb 

programverzió használatára. Ezen kívül Enterprise szintű szerver hozzáférési licenceket tartalmaz a 

következő szerver termékekhez: 



Termék 

azonosító Termék rövid neve Termék neve 

76A-00025 

EntCAL ALNG 

LicSAPk MVL 

DvcCAL wSrvcs 

Microsoft®EnterpriseCAL AllLng 

License/SoftwareAssurancePack MVL 1License DvcCAL 

w/Services 

KW5-00358 

WINEDU ALNG 

UpgrdSAPk MVL 

Microsoft®WINEDU AllLng 

Upgrade/SoftwareAssurancePack MVL 1License 

2FJ-00001 

OfficeProPlusEdu 

ALNG LicSAPk 

MVL 

Microsoft®OfficeProPlusEducation AllLng 

License/SoftwareAssurancePack MVL 1License 

A megnevezett licenszkonstrukció és a bemutatott termékmegjelölések csupán az ajánlatkérői igény 

egyértelmű meghatározását szolgálják. 

A szoftvereknél a meghatározott termékre való hivatkozás csak a szoftver elvárt paramétereinek 

egyértelmű meghatározása érdekében történt, és minden szoftver licencenél oda értendő a „vagy 

azzal egyenértékű” kifejezés!  

Ajánlatot jelen Műszaki leírásban szereplő műszaki paraméterei tekintetében egyenértékű szoftver 

licencere lehet tenni.  

A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget ajánlatkérőnek kell megítélni, amely 

eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak 

bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék ajánlatkérő által meghatározott termékkel 

egyenértékű. 

CPV- kódok:   

48000000-8 Szoftvercsomag és információs rendszerek 

48311000-1 Dokumentumkezelő szoftvercsomag 

48700000-5 Szoftvercsomag-alkalmazások 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

A Kbt. Harmadik Része XVII. fejezete Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 113. § (1) 

alapján összefoglaló tájékoztatás közzétételét követően indult 

IV.1.2) Az eljárás fajtája:  

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 113. § (1) bekezdése alapján összefoglaló 

tájékoztatás közzétételét követően indult eljárás. 

IV.1.3) 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:  [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 



A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

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

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 

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

ismertetése:-  

V. szakasz: Az eljárás eredménye  

A szerződés száma: [1] Rész száma:  [-] Elnevezés: 

„Microsoft szoftver licencek beszerzése meghatározott konstrukcióban” 

Az eljárás eredményes volt ☒ igen ☐ nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ  

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: 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők .- 

V.2 Az eljárás eredménye  

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma:  

[3] azaz három darab 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): 

1 .  T-Systems Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56.) 

Főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek:  

Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 26.130.000 Ft 

Szállítási határidő (naptári nap) 20 nap 

2. LicensePort Zrt. (1116 Budapest, Temesvár u. 20.)  

Főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek:  

Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 24.960.000 Ft 

Szállítási határidő (naptári nap) 10 nap 

3. RacioNet Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. (1117 Budapest, Hauszmann 

Alajos u. 3/A.)  

Főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek:  

Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 25.428.000 Ft 

Szállítási határidő (naptári nap) 12 nap 



 

A fenti ajánlattevők mindenben eleget tettek a vonatkozó jogszabályokban és az ajánlattételi 

felhívásban foglaltaknak, ezért az ajánlatuk érvényes.  

V.2.3) Az ajánlatok értékelése  

Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány.  

 

(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: 

T-Systems 

Magyarország Zrt. 

Az ajánlattevő neve: 

LicensePort Zrt.   

Az ajánlattevő neve: 

RacioNet 

Számítástechnikai 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Zrt.   

 

  Az értékelés A 

részsze

mponto

k 

          

  részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszá

mai 

(adott 

esetben 

az 

alszemp

ontok 

súlyszá

mai is) 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és 

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és 

súlyszám  

szorzata 

 Összesített nettó 

ajánlat ár (nettó ) 

80 96 7645,37 100 8000 98 7854,23 

 Szállítási határidő 

(naptári nap) 

20 51 1010 100 2000 84 1670 

 A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

   8655,37  10000  9524,23 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1 - 100 

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: 

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF), Súlyszám 80, az értékelés módszere: Fordított 

arányosítás 

2. Szállítási határidő (naptári nap), Súlyszám 20, az értékelés módszere: Fordított arányosítás 

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa (valamennyi értékelési szempont esetén) és 

a pontszámok kiosztásának módszere: 

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén 



alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (K.É. 2012. évi 61. szám; 2012. június 01.) 

alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám (amely minden szempont esetében azonos) alsó határa: 1, felső határa: 100. 

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a 

módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti 

pontszámot: 

Az 1. és 2. értékelési szempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató III.1. ba) pontja szerinti 

fordított arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése.  

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

indokai: 

LicensePort Zrt.  (1116 Budapest, Temesvár u. 20.)  

Főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek:  

Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF) 24.960.000 Ft 

Szállítási határidő (naptári nap) 10 nap 

Ajánlattevő mindenben eleget tett a vonatkozó jogszabályokban és az ajánlattételi felhívásban 

foglaltaknak, ezért az ajánlata érvényes. Ajánlattevő nyújtotta be az összességében legelőnyösebb 

ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: - 

 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele  

☐ 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.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:  - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek  

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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 és az érvénytelenség indoka: - 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk:  



VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

A Kbt. 131. § (6) bekezdése alapján az írásbeli összegezés megküldése napját követő 10 nap. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2016/09/16) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2016/09/16) 

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: - 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: - 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: - 

VI.1.10) További információk: - 
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