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V.szakasz: Az eljárás eredménye

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

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:

11312/2022A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2022/S 107-297089A 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

„Oktatási szakrendszerek fejlesztését, tesztelését és üzemeltetését kiszolgáló eszközrendszer fejlesztése – SQL és CIS szerverszoftver 
beszerzés a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2020-00059 azonosítószámú uniós projekt keretében”
1.        rész: Ms SQL Enterprise szerverszoftverek szállítása
2.        rész: Ms CIS Standard szerverszoftverek szállítása

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

SQL és CIS szoftverbeszerzés (1516) 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

MÁSODIK RÉSZ XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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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)

A legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlat a nyertes ajánlat.

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:

Nem a legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlat.Szöveges értékelés:

SMP Solutions Zrt.

Nem a legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlat.Szöveges értékelés:

T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A legalacsonyabb árat megjelenítő 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

Ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
előírtaknak a nyilatkozati szakaszban.
Összesen nettó ajánlati ár (nettó HUF): 73 319 232

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

Ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
előírtaknak a nyilatkozati szakaszban.
Összesen nettó ajánlati ár (nettó HUF): 234 604 800

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

Ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
előírtaknak a nyilatkozati és az igazolási szakaszban is, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ezért ajánlattevő ajánlata érvényes.
Összesen nettó ajánlati ár (nettó HUF) 62 775 072

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:

1 - Ms SQL Enterprise szerverszoftverek szállításaRész száma, elnevezése:

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

Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (6) bekezdés szerinti felhívására nem csatolta az alábbi dokumentumokat:
-  ajánlattevő cégszerűen aláírt és közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatát arról, hogy 
ajánlattevő tekintetében nem áll a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok egyike sem;
- a P.1. alkalmassági követelmény igazolására az eljárást megindító felhívás feladását (2022.06.01.) megelőző 3 (három), 
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (szerverszoftverek adásvétele és/vagy szállítása) szerinti – általános 
forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot évenkénti bontásban;
- az eljárást megindító felhívás feladását (2022.06.01.) megelőző 3 (három) év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya 
szerinti (Microsoft technológiai környezetben futó szerverszoftver adásvétele és/vagy szállítása) referenciáinak igazolását vagy 
nyilatkozatot.

Fentiekre figyelemmel ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) pont: az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

Érvénytelenítés jogcíme:

23744189241SoftwareONE Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037 Budapest, Montevideo 
Utca 2/B

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:

Összesen nettó ajánlati ár (nettó HUF) 62 775 072
Ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
előírtaknak, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ezért ajánlattevő ajánlata érvényesnek minősült a nyilatkozati és az igazolási 
szakaszban. Ajánlattevő adta az eljárásban a legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlatot. A nyertes ajánlat szerinti ellenértékre a 
fedezet rendelkezésre áll.

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

Ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
előírtaknak a nyilatkozati szakaszban, ajánlata a második legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlatnak minősült . Ajánlatkérő Kbt. 
69. § (4) és (6) bekezdés szerinti, a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolására irányuló felhívására egyáltalán 
nem nyújtott be igazolást, így ajánlatát a Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül kell hagyni.

23744189241SoftwareONE Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037 Budapest, Montevideo 
Utca 2/B
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23744189241SoftwareONE Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037 Budapest, Montevideo 
Utca 2/B

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)

A legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlat a nyertes ajánlat

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:

Nem a legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlat. Szöveges értékelés:

SMP Solutions Zrt.

Nem a legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlat. Szöveges értékelés:

T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A legalacsonyabb árat megjelenítő 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

Ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
előírtaknak a nyilatkozati szakaszban.
Összesen nettó ajánlati ár (nettó HUF): 6 178 280

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

Ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
előírtaknak a nyilatkozati szakaszban.
Összesen nettó ajánlati ár (nettó HUF): 19 904 000

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

Ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
előírtaknak a nyilatkozati és az igazolási szakaszban is, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ezért ajánlattevő ajánlata érvényes.
Összesen nettó ajánlati ár (nettó HUF): 5 276 000

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:

2A szerződés száma:

2 - Ms CIS Standard szerverszoftverek szállításaRész száma, elnevezése:

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

Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (6) bekezdés szerinti felhívására nem csatolta az alábbi dokumentumokat:
-  ajánlattevő cégszerűen aláírt és közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatát arról, hogy 
ajánlattevő tekintetében nem áll a Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok egyike sem;
- a P.1. alkalmassági követelmény igazolására az eljárást megindító felhívás feladását (2022.06.01.) megelőző 3 (három), 
mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (szerverszoftverek adásvétele és/vagy szállítása) szerinti – általános 
forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatot évenkénti bontásban;
- az eljárást megindító felhívás feladását (2022.06.01.) megelőző 3 (három) év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya 
szerinti (Microsoft technológiai környezetben futó szerverszoftver adásvétele és/vagy szállítása) referenciáinak igazolását vagy 
nyilatkozatot.

Fentiekre figyelemmel ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelen.

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés d) pont: az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;

Érvénytelenítés jogcíme:

23744189241SoftwareONE Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037 Budapest, Montevideo 
Utca 2/B

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:

Összesen nettó ajánlati ár (nettó HUF): 5 276 000
Ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
előírtaknak, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, ezért ajánlattevő ajánlata érvényesnek minősült a nyilatkozati és az igazolási 
szakaszban. Ajánlattevő adta az eljárásban a legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlatot. A nyertes ajánlat szerinti ellenértékre a 
fedezet rendelkezésre áll.

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

Ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
előírtaknak a nyilatkozati szakaszban, ajánlata a második legalacsonyabb árat megjelenítő ajánlatnak minősült . Ajánlatkérő Kbt. 
69. § (4) és (6) bekezdés szerinti, a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolására irányuló felhívására egyáltalán 
nem nyújtott be igazolást, így ajánlatát a Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül kell hagyni.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:
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