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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Oktatási HivatalAjánlatkérő 
neve:

Ms Desktop licenszek 2022. évre (1496)Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001687862021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Oktatási Hivatal 15329729241

Szalay Utca 10-14.

Budapest HU110 1055

Antoni Richárd

antoni.richard@oh.gov.hu +36 14773235

Őszy Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 12740497241

Hold Utca 6. IV. em. 5.

Budapest HU110 1054

Zsinka-Tóth Beáta

kozbeszerzes@oeszy.hu
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IV. szakasz: Eljárás

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.szakasz: Tárgy

Microsoft desktop licenszek megújítása az Oktatási Hivatal és a Hivatal projektjeiben dolgozó 
munkatársak számára. 
Az Oktatási Hivatal és a Hivatal KÖFOP-1.0.0, EFOP-3.2.15 és EFOP-3.2.2 projektjei keretében 
megvalósítani kívánt szakmai feladatok ellátásához a Hivatal és a megjelölt projektekben 
foglalkoztatott munkatársak által használt eszközök Microsoft operációs rendszerének 
megújítása szükséges. Az Oktatási Hivatal kliens oldali Microsoft szoftvereinek biztosítása 
érdekében az alábbi Microsoft mennyiségi licensz megvásárlása szükséges. A beszerezni kívánt 
licenszek 1.031 fő alaplétszámú munkatársnak, 369 fő projekten foglalkoztatott felhasználónak 
biztosítanak hozzáférést 12 hónapon keresztül a termék használatára. 
Az A3-as típusú licensz az A5 step-up kiegészítő csomaggal, valamint az A5 típusú licensz 
szerveroldali vírusvédelmet, valamint IT biztonsági szolgáltatást is tartalmaz. A licensz 2022. 
január 1-től 2022. december 31-ig biztosítja a Windows kliens oldali operációs rendszer 
upgradelési lehetőségét, és az Office (jelenleg: Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote, 
Access, Publisher alkalmazások) irodai programcsomagot. A licensz feljogosít a szerződés 
időtartama alatt elérhető legfrissebb programverzió használatára. 
Termékazonosító/ Termék megnevezése/ Mennyiség 
AAD-38391 M365 EDU A3 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 232 db 
AAD-38400 M365 EDU A5 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 1.168 db 
AAD-38401 M365 EDU A5 Unified Step-up From M365 A3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 232 db 
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 szoftverek találhatók, ezért ajánlatkérő ezen vagy 
ezekkel egyenértékű szoftverekre fogad el ajánlatot. 
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 részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki specifikáció 
tartalmazza. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Ms Desktop licenszek 2022. évre (1496)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Harmadik rész, XVII. fejezet
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

A T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő által benyújtott ajánlat a legalacsonyabb ár 
értékelési szempontnak megfelelő második legkedvezőbb ajánlat, továbbá mindenben megfelel a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak a nyilatkozati és az igazolási szakaszban is, ezért 
érvényes. 
 
Összesített nettó ajánlati ár (egész számban, nettó HUF): 56 841 600

12928099244T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1097 Budapest, 
Könyves Kálmán Körút 36.

Az S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs és Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő által 
benyújtott ajánlat a legalacsonyabb ár értékelési szempontnak megfelelő legkedvezőbb ajánlat, továbbá mindenben megfelel a 
vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak a nyilatkozati és az 
igazolási szakaszban is, ezért érvényes. 
 
Összesített nettó ajánlati ár (egész számban, nettó HUF): 56 344 224

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

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:

26322/2021A 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 Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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)

Az ajánlat értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján legalacsonyabb árú 
ajánlat. 
A Kbt. 76.§ (5) bekezdés alapján a legalacsonyabb ár az egyedüli értékelési szempont, amelynek 
indoka: 
Ajánlatkérő azért határozta meg a legalacsonyabb árat egyedüli értékelési szempontként, mert 
Ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek 
megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben 
további minőségi jellemzők nem szolgálják. Mivel Ajánlatkérő igényeinek konkrétan a műszaki 
specifikációban megadott Microsoft termék vagy az azzal egyenértékű termék felel meg, és a 
szoftverbeszerzés esetén további minőségi követelmények nem állíthatóak fel, a legalacsonyabb 
árajánlat, mint egyedüli értékelési szempont lehetséges.

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:

Az SMP Solutions Zrt. ajánlattevő ajánlata a negyedik legalacsonyabb árat megtestesítő ajánlat.Szöveges értékelés:

SMP Solutions Zrt.

A SoftwareONE Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata a harmadik legalacsonyabb árat 
megtestesítő ajánlat.

Szöveges értékelés:

SoftwareONE Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

A T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő ajánlata a második 
legalacsonyabb árat megtestesítő ajánlat.

Szöveges értékelés:

T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs és Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű Társaság 
ajánlattevő ajánlata a legalacsonyabb árat megtestesítő ajánlat.

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

Az SMP Solutions Zrt. ajánlattevő benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi 
felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, így ajánlata érvényes a nyilatkozati szakaszban. 
 
Összesített nettó ajánlati ár (egész számban, nettó HUF): 58 368 576

26777810244SMP Solutions Zrt., Magyarország 1139 Budapest, Fiastyúk Utca 71/b

A SoftwareONE Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő benyújtott ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó 
jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, így ajánlata érvényes a nyilatkozati szakaszban. 
 
Összesített nettó ajánlati ár (egész számban, nettó HUF): 57 660 333 

23744189241SoftwareONE Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037 Budapest, Montevideo 
Utca 2/B
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

2022.03.11Lejárata:2022.03.02Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő által benyújtott ajánlat a legalacsonyabb ár 
értékelési szempontnak megfelelő második legkedvezőbb ajánlat, továbbá mindenben megfelel a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak a nyilatkozati és az igazolási szakaszban is, ezért 
érvényes. 
 
Összesített nettó ajánlati ár (egész számban, nettó HUF): 56 841 600

12928099244T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1097 Budapest, Könyves 
Kálmán Körút 36.

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:

Az S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs és Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő által 
benyújtott ajánlat a legalacsonyabb ár értékelési szempontnak megfelelő legkedvezőbb ajánlat, továbbá mindenben megfelel a 
vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak a nyilatkozati és az 
igazolási szakaszban is, ezért érvényes. 
 
Összesített nettó ajánlati ár (egész számban, nettó HUF): 56 344 224

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

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

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:

2022.02.28

2022.03.01
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