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V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

176A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Microsoft szerverszoftverek beszerzése 
 
Az Oktatási Hivatal által vásárolt új szerverek üzemebe helyezéséhez Microsoft szerverszoftverek beszerzése szükséges. Cikkszám: 
9GS-00017-Open; Megnevezés: CISSteDCCore SNGL LicSAPk OLP 16Lic NL Acdmc CoreLic Qlfd; Mennyiség: 32 darab 
Ajánlattevőnek a fentiekben jelzett termékekre vagy azzal tejes mértékben azonos funkcionalitást biztosító termékekre kell ajánlatot 
tennie. A Microsoft megnevezés használata csak a tárgy jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Az 
ajánlatkérőnél jellemzően Microsoft szerverszoftverek találhatók, ezért ajánlatkérő ezen vagy ezekkel egyenértékű 
szerverszoftverekre fogad el ajánlatot. A megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja. A megajánlott 
termékek, azonban nem okozhatnak korlátozást a meglévő és beszerzés alatt álló eszközök működésében, tehát biztosítaniuk kell a 
teljes körű együttműködést. Az egyenértékűség a termékek minden műszaki korlátozástól mentes teljes körű együttműködését is 
jelenti, mely ajánlatkérő részére többletterhet (pl. költség, üzemeltetési nehézség) nem jelenthet. 
 
Ajánlatkérő leírtakkal minden szempontból egyenértékű terméket is elfogad a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése 
alapján rögzíti, hogy az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, 
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása 
érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű’-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő 
feladata. A fentiekkel egyenértékű terméket elfogad ajánlatkérő.  
 
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki specifikáció tartalmazza. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Kbt. harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Igen



EKR000867092020

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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:

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

Szöveges értékelés:

ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs és Technológiaátadási Korlátolt 
Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

3. Ajánlattevő: 
neve: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhelye: 6726 Szeged, Vellay Imre utca 39. 
adószáma: 24909707-2-06 
Összesen nettó ajánlati ár (nettó HUF): 31 585 344 Ft. Az ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata – 
figyelemmel arra, hogy ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban előírtaknak – ezért érvényes.

24909707206ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6726 Szeged, Vellay Imre Utca 39.

2. Ajánlattevő: 
neve: Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36. 
adószáma: 10773381-2-44 
Összesen nettó ajánlati ár (nettó HUF): 33 922 912 Ft. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
ajánlattevő ajánlata – figyelemmel arra, hogy ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati felhívásban 
és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak – ezért érvényes.

10773381244Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Magyarország 1097 
Budapest, Könyves Kálmán Körút 36.

1. Ajánlattevő: 
neve: S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs és Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhelye: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.  
adószáma: 11779177-2-44 
Összesen nettó ajánlati ár (nettó HUF): 34 004 160 Ft. Az S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs és Technológiaátadási 
Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata – figyelemmel arra, hogy ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak – ezért érvényes.

11779177244S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs és Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű 
Társaság, Magyarország 2040 Budaörs, Puskás Tivadar Út 14.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

4A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

1. Ajánlattevő: 
neve: Duna Elektronika Kft. 
székhelye: 1183 Budapest, Gyömrői út 99. 
adószáma: 12029145-2-43 
 
A Duna Elektronika Kft. ajánlattevő ajánlata nem mindenben felelt meg a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és 
a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, erre tekintettel ajánlata a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában 
érvénytelen a Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) és e) pontja alapján az alábbiakra figyelemmel: Ajánlatkérő 2020. október 09. napján 
hiánypótlás megadására hívta fel ajánlattevőt a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában 2020. október 16. napja 12:00 óra 
benyújtási határidővel. A Duna Elektronika Kft. hiánypótlását az előírt határidő lejártáig nem nyújtotta be, így a benyújtott 
ajánlatban a hiányok továbbra is fennállnak az alábbiak szerint: - Ajánlattevő hiánypótlás keretében nem nyújtotta be az ajánlati 
nyilatkozatot, nem nyújtotta be az Aláírási címpéldányt, aláírás-mintát, meghatalmazást a cégkivonatban szereplő képviseleti 
mód alapján az ajánlatot, illetve annak mellékleteit aláíró vonatkozásában, nem nyújtotta be a nyilatkozatot a kiegészítő 
tájékoztatásáról, nem nyújtotta be a nyilatkozatot az összeférhetetlenségről, nem nyújtotta be a nyilatkozatot a költség és 
kockázatviselésről, nem nyújtotta be a nyilatkozatot a jogszabályi előírásoknak való megfelelésről, nem nyújtotta be a 
nyilatkozatot a Microsoft Magyarország Licensing Solutions Partnerségről, valamint az alkalmasság igazolásához kapcsolódó 
dokumentumot (Nyilatkozat/Referenciaigazolás a referenciákról) nem csatolta. Ajánlattevő ajánlata részeként nem csatolta a 
tartalomjegyzéket, hiánypótlást nem nyújtott be, azonban ez érvénytelenséget nem eredményező formai hiány.     

12029145243Duna Elektronika Kft., Magyarország 1183 Budapest, Gyömrői út 99

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

1. Ajánlattevő: 
neve: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhelye: 6726 Szeged, Vellay Imre utca 39. 
adószáma: 24909707-2-06 
Összesen nettó ajánlati ár (nettó HUF): 31 585 344 Ft. Az ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata – 
figyelemmel arra, hogy ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban előírtaknak, nem áll az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt, valamint a szerződés teljesítésére 
vonatkozó alkalmasságát megfelelően igazolta, ezért ajánlata érvényes. Az ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő 
ajánlata a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat.

24909707206ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6726 Szeged, Vellay Imre Utca 39.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye
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VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2021.01.18Lejárata:2021.01.09Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2021.01.08

2021.01.08
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