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BJO/6- 27/2017. 

Ö S S Z E G E Z É S  A Z  A J Á N L A T O K  E L B Í R Á L Á S Á R Ó L  
 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: 

Oktatási Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

Tárgy: „Tárolók gyártói bővítése” 

Az Oktatási Hivatal irodai hálózatában használt szerverek és storage eszközök hardver támogatása 

különösen fontos, hiszen egy-egy meghibásodás nagyban befolyásolja, esetenként meg is hiúsítja a 

napi munkát, ami komoly kiesést okozhat. 

A jelen beszerzés tárgya Hardware támogatás beszerzése az Oktatási Hivatal tulajdonában lévő, 

tételesen meghatározott eszközökre a szerződéskötéstől számított egy éves időszakra a jelen 

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező Műszaki leírás alapján.  

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 

Fő tárgy: 30200000-1 Számítógépek és tartozékaik 

3. A választott eljárás fajtája:  

Kbt. Második rész, XII. fejezete Keretmegállapodásos eljárás második részében a Kbt. 110. § (4) bek. 

b) pontja alapján lebonyolított, a 110. § (5)-(7) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárás. 

4. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 

ismertetése:--- 

5. Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és 

közzétételének napja:--- 

6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és 

közzétételének/megküldésének napja:  

Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás 2017. január 10. napján került megküldésre a  

KM0101-20SZGR15 számú keretmegállapodást aláíró valamennyi szállítónak. 

 7. a) Eredményes volt-e az eljárás: 

Igen. 

b) Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) 

pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege, és annak 

megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: --- 

c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: --- 

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 

 1 (egy) darab ajánlat került benyújtásra. 

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 

értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 

részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén 

részenként): 
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A HumanoIT Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.), Answare Kft. (székhelye: 

1036 Budapest, Lajos u. 74-76.), Asyst Solutions Zrt. (székhelye: 1063 Budapest, Bajnok u. 13. 2. 

em.), eGov Tanácsadó Kft. (székhelye: 1054 Budapest, Zoltán utca 8. félemelet 1.), Fornax SI Kft. 

(székhelye: 1123 Budapest, Táltos utca 1.), Quadron Kibervédelmi Kft. (székhelye: 1051 Budapest, 

Sas utca 10-12.), Visoft Kft. (székhelye: 1113 Budapest, Daróczi út 33.) közös ajánlattevő a 

felvilágosításkérésre adott válaszában foglaltakra is figyelemmel maradéktalanul eleget tett a 

felhívásban foglaltaknak. Erre tekintettel ajánlata érvényes. 

Összesített nettó ajánlati ár:  57.904.140,- (nettó HUF) 

b) Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség 

esetén részenként):--- 

c) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó 

és felső határának megadása:--- 

d) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) 

az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi 

elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:--- 

10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:-- 

11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai: 

A HumanoIT Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.), Answare Kft. (székhelye: 

1036 Budapest, Lajos u. 74-76.), Asyst Solutions Zrt. (székhelye: 1063 Budapest, Bajnok u. 13. 2. 

em.), eGov Tanácsadó Kft. (székhelye: 1054 Budapest, Zoltán utca 8. félemelet 1.), Fornax SI Kft. 

(székhelye: 1123 Budapest, Táltos utca 1.), Quadron Kibervédelmi Kft. (székhelye: 1051 Budapest, 

Sas utca 10-12.), Visoft Kft. (székhelye: 1113 Budapest, Daróczi út 33.) közös ajánlattevő  

Összesített nettó ajánlati ár:  57.904.140,- (nettó HUF) 

A HumanoIT Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.), Answare Kft. (székhelye: 

1036 Budapest, Lajos u. 74-76.), Asyst Solutions Zrt. (székhelye: 1063 Budapest, Bajnok u. 13. 2. 

em.), eGov Tanácsadó Kft. (székhelye: 1054 Budapest, Zoltán utca 8. félemelet 1.), Fornax SI Kft. 

(székhelye: 1123 Budapest, Táltos utca 1.), Quadron Kibervédelmi Kft. (székhelye: 1051 Budapest, 

Sas utca 10-12.), Visoft Kft. (székhelye: 1113 Budapest, Daróczi út 33.) közös ajánlattevő ajánlata 

tartalmazza az ajánlattételi felhívás 14. pontjában meghatározott értékelési szempont szerinti 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást. 

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai:- 

12. A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 

kíván igénybe venni:  

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  

A keretmegállapodásos eljárás első részében meghatározottak szerint 

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

A keretmegállapodásos eljárás első részében meghatározottak szerint 
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13. A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos 

aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:- 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  

A keretmegállapodásos eljárás első részében meghatározottak szerint 

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

A keretmegállapodásos eljárás első részében meghatározottak szerint. 

14. Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények 

megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) 

támaszkodik: 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:  

A keretmegállapodásos eljárás első részében meghatározottak szerint 

b) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--- 

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 

2017. március 11. 

b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 

2017. március 20. 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja:  

2017. március 10. 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 

2017. március 10. 

18. Az összegezés módosításának indoka: --- 

19. Az összegezés módosításának időpontja: --- 

20. A módosított összegezés megküldésének időpontja: --- 

21. Az összegezés javításának indoka: --- 

22. Az összegezés javításának időpontja: --- 

23. A javított összegezés megküldésének időpontja: --- 

24. Egyéb információk: --- 
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