
KÓZREIZERZ É  S I AD Ä TB 

^ZIsÖsszegezé s az aiáriatok etbfuátásátőI
I. sz akasz: Aiánlatké r ő
I.1) Né v é s cí mek ' prlayr rugd<eljá,7ijé ľ tĺ e/e/ő! i)ssies ĺ yĺ illlĺ llkĺ !ľ ol)

Hivatalos né v: oFÄ  oľ szágos lroglalkoztatási I(ŕ jzhasznú  Nonpĺ oFrt I(oĺ Iátolt lrelelőssé gű Táľ saság

Postai cí m: Lajos utca B0

Váľ os: Budapest

II. szakasz: Tátgy
II.1) Meghatź nozás

II.1.1) A közbeszetzé s tángya:

,,Haľ dveľ  eszközok beszeĺ zé se a GINoP-5'3.6-17-2O17-00001
ösztönzé se é s állásfeltáfáS'' c. kiemelt pľ ojekt keľ cté ben''

II.2) 
^ 

közbeszeĺ zé s mennyisé ge

II.2.1) A ktizbeszeĺ zé s mennyisé ge:

,,Fraľ dvet eszközök beszetzé se a GINoP-5.3.6-17-2017_00001 szánrrtl
felelőssé gváů lalás ösztönzé se é s állásfelt átás" c. kiemelt pľ oiekt keľ eté ben''

CPV:
F ő tárgy : 3 02 00000- 1 (S zámitő gé pek é s tartoz é kaik)

Postai lĺ ányí tőszám: 703(l

HPE_3PÁR_603042

szám,3,,VáIlalati felelőssé gvállalás

HPE_3PAR_126994

HPE 3PAR 8440 2N+SW Stoĺ age
Field Base

HPE_3PAR-603042

HPE 3PÁR 8000 4-pt 16Gb FC

HPE_3PAR_126994

HPE 3PAR 1.8TB +S!7AI 1OK
HDD

HPE 3PAR 1,92T8 +S!7 AI SSD
HPE 3PÁR 8000 SFF(2.5in) Fld Int

Dĺ  Encl
HPE 3PÁR 1.8TB +S'ü7 AI 10K

HDD
HPE 3PAR"I.92TB +S\7AI SSD

,,Yállalati

HPE 3PÁR 8000 LFF(3.5in) F'ld Int
Dĺ  Encl

HPE Installation and Starup Service
c szint'- HPE svfutőí  támosatás

1, /12

http://www.ofa.hu/files/kozhasznu/G536_HW_szerz.pdf


10.

1,L

P9lr44l]

1,2.

LlF.l1,\

13.

HPIi|S2011 036

14.

QI(734t\

FIPII 3t),\l{ 8000 B'fR+S!7 7.2K
I-Flr HI)I)

15.

FIP]i'r's2011 015

FIP]] 3PÄ1{ ĺ ]440 '\ll-in Multi-systcln
S!í  I-'fU

1,6.

HPII Ijounclation
Szint'- FII)I'] ĺ

1t67,07n

17.

HPE Pľ cĺ nicľ  Illcx I'C/I 'C oNI4 2Í
5m Cbl

F'7Y12Ä

18.

HPE]'S2011 01,2

HPJI'I'echnical Installation c szint
HPI1 ĺ ł yáľ tói táĺ noqatás

79.

Care 24x7 Scľ r'ice c
ryáľ tói tátnosatáS

HI'}I] 3PÄ l{ 8440 2N+SW Storage
Iricld Base

P9B44B

20.

HPE 3PÁl{ 
'ooo 

1.plł (3.5iĺ r) Fl<J Iĺ rt
I)ľ  Encl

L7t1t1A

21.

HPE,TS2O1l 036

HI)E lrrstallation and Staĺ ttlp Scľ vice
c szint'_ HPJ] wártői támoEatás

22.

12

HPE 3PAIT SOOO BTB+S!7 7.

LFF HDD

QI(734Ä

23.

FIPb''ľ S2017 015

1

HPE 3PAI( 8440 All-in Multi_s)'steĺ n
S\ť  L',]]U

600

24.

HPE F'oundation Caľ e 24x7 Scrvice
szint|- HPI] sváľ tói tárnĺ lsatás

755259-821

ĺ ]ll

HPE CPU E,5-
2620v4

25.

12

HPE Premieĺ  Flex I.C/LC oM4
5m Cbl

il'lt ezľ nó'n5, f h<i rr ap

clb

FIPE, CPU E5-
2620v4

26.

20

HPII Technical Installation c szint
FIPE gváĺ tói támoEatás

27.

HPE-MEM-I6G

1

28.

HPE Pĺ oLiant DL3ó0 Gen9 4LFIr
Confisuľ e-to-otder Serveĺ

2t<

db

29.

1

554143-C21

HPE Seľ ver E5-2620v4 Pľ ocessoĺ
I(t

ofa

124260-821

30.

12

HPE Seĺ vet F.5-2620v4 Pľ ocessot
I(it

70075't-B21

31.

db

16

32.

c

Q!ť 972A

HPE P'üť  536843

db

HPE 16GB Up to 2133 DDR4
Memorv I(it

2f

1

JJ.

ora

ó00

34.

BD5O5A

HPE 12OGB M.2 RI SSD

HPETS2O17 012

clb

4

HPE' FlexFabĺ ic 1OGb Z-pott
534FLR-SF'Pł  Adapteľ

35.

HI'E,TS2O17 021

tntczl'rlć ly /hónap

HPE 1U Rail I(it

HPE SN1000Q 16Gb 2P rrc HBA

db

20

HPE 800W NG Platinum Hot Plug
Power Suoolv I(it

36.

10

QK734Á

HPE il-o Adv incl 3vľ  TSU 1-Svľ  Lic
HPE Installation and Startup Service

c szint'- HPE pvártői támosatás

clb

10

AK379A

oÍ ^

HPE' Foundation Caľ e NBD Service
c szint'- HPE sYáttői támogatás

10

db

HPE Premieĺ  Flex LC/LC o}ll42f
5m Cbl

BO

db

20

HPE Stoĺ ageWorks }ldsL2024
Dľ ive Tape Libtarv

10

db

10

db

10

db

20

db

10

db

1O

db

2/1,2

0-

ó0

db

db

20

iĺ té zmé ny/hónap

ora

1

db

db



31.

38.

HPII'I'S2017 021

39.

FIPIľ l'S2017 012

40.

N7l)3í ll\

41.

HP]ľ fS2017 006

FI])]i ll<>undatiolr Caľ c NI]I) Scľ r'icc
c szil-lt '- FIPIj gYáÍ t(ii tátrr<>ĺ ]atás

42.

IJ])]i Instal]ation aĺ rcl Staľ tu1-l Scľ r'icc
c szint'- HPI] gyáÍ tői támogatáS

C79]BA

43.

FIPli' N,ĺ SL L'Io_1 lrC l)ľ ir'c L''pgľ aclc
Kit

c1971 A

44.

45.

HPl,l Installation Service c szint
HPIJ g\'{11$i támosatás

Q20144

46.

QK734A

Hl)I] Ultrium Univeľ sal (-lcanirrg

Cartĺ idge

47.

HPIj, ]-1'o-7 Ultĺ ium 15f'1] lł W l)ata
Caĺ tĺ idgc

Q\)79384

48,

QK724A

HPE,TS2O17 021

FIP]1LTo-7 Ultĺ ium RW I}aľ  Codc
Label Pack

49'I JH5B5ľ \

HPllTS2o1t 006

HPIł  Pľ emiet F-lex LC/LC oNI4 2f
5m Cbl

50. I HPETS2017 _021

ó0

HPE SN3000B 24/24 FC Srvitcb

HPE' B-seĺ ies 1óGb SFP+S!7 xcvlt

51

10

I

FIPI] Foundation Caĺ e NBD Serwice
c szint'- HPE yyáttői támogatás

í ntóznlóny /h<irrap

52.

HPETS2O1] 012

2

HPE, InstallaĹion Seĺ vice c szilrt
HPI] gváľ tói támosatás

4

53

Äľ ista 7050x 4BS}ł P+ óQSFP+ Ir-R
AC Switch l'DCS-7050SX-72O-1.' I

JH6s0A

()ľ 2

2

HPE Foulrclatiorr Caľ e NBD Seľ vicc
c szint'- HPE Evártői támosatás

54.

db

JHó55A

20

HPE Installation and Staĺ tup Service
c szint'- HPE Eváttői támosatás

ofa

55.

1

JH641A

db

56.

Aľ ista X121 'lG SFP RJ45 T
Tĺ ansceivet t SFP-1G-T l

2

Adsta X240 10c SFP+ SFP+ 3m
DAC Cable ICÁB-SFP-SFP_

0.s/1,.s/2/2.s/3Ml

JC6B0Á

db

57.

2

4B

QK734Á

db

Áĺ ista X240 40G QSFP+ QSFP+
DÁC Cable I CAB_Q-Q-I /2/ 3 / 5M

I

120

58.

P9KO7A

db

B

59.

db

inté zmé ny /hónap

HPE 58x0AF ó50\)7 AC Power
Supply

Atr43OA

db

Ż

60.

HPETS2017 021

HPE Pĺ emier Flex LC/LC oll4
5m Cbl

1.20

61.

F{PE' 42U ó00xi075mm Adv G2 I(it
Pllt Rack

62.

oľ a

P9Q46Á

1,6

inté zmé ny/hónap

HPE R12000 / 3 12000VÄ  Thtee
Phase INTL 6U Rackmount

Uninteĺ ĺ up tible Poweĺ  System

BW932A

db

64

120672-821

HPE' Foundation Caĺ e NBD Service
c szint'- HPE wfutői támosatás

32

ora

HPE G2 Basic 7.3kVÁ /C13 C1,9
INTL PDU

db

4

HPE ó00mm Rack Stabilizer l{it

2f

HPE 9000 and 10000 Rack Ballast
I(it

db

4

32

db

I

db

1

3/12

db

120

db

2

inté zmé ny/hónap

db

1

1

db

db

db



I-IPE'I S2O I 7

ł lĺ i.ĺ 7aki hĺ ní s nlegllĺ lĺ tilĺ lą'ĺ i.ł ĺ iruk ľ ľ ĺ Í ĺ ĺ jĺ irĺ 1/":ý/ĺ í  321/2015. (x. 30.) lioľ ĺ -n. ľ cndclet 4ó. \ (3) bckczclćs
a|apján a fcnt lncgjclölt tcľ rnćkekkcl eg1'clrć ĺ tćkű rrrcgaiánlásokat is clfogadja.
Fenti cikkszáĺ nú  tcľ rnókektć í l clté ľ ó, dc azokkal ĺ lrindctrberr cgyeĺ rćľ té kĹí  tcĺ :rnćkck ĺ ncgajánlása csctć1l
az összchasorllí tás ala;>ja az aĺ ]ott tcľ ĺ né kľ c \ronatkozóan a kcľ cttrlcgáIlapo<lásbaĺ r ľ ögzí tctt rrrí í szaki
Icí ĺ ás.

Ä jánlatké tó a közbcszcľ z,ós tĺ aĺ gyátké pcz'ő tcľ tné kck vonatkozáSábalr rninrmuĺ n ó0 hónap )citáliási idć í
r.állalását iria c\ő kŕ itclezőcĺ r az ajátllattcl,ők számáta.

HK9471\l

IJI)I.r Installation Scn.icc c szint'-

FIPI] St<lľ agc ImDlcnr '\ssist S\/(]

ľ Il)I ] ĺ Jvártói tátlrogatás

Az A)árrlatk&ő áItalclváľ t nrriszaki taľ talom tckilrteté bcrr a kcĺ ctL-ncgállapoclásban ľ ögzí tctt' r.alal-nitrt
a jelen veĺ scnyŕ liĺ arryitás soľ án ľ enĺ lelkczósľ c bocsátott ĺ nűszaki |cĺ ás az ĺ 'árryadó.

Eljáł tás iogcí me:
I(bt. 105. \ (2) bekezclé s c

IY. szakasz:Eliátás
IV.l) Meghatátozás

N.1.1) A Kbt. mely ĺ é sze, illetve feiezete szefinti e|iátás keĺ ült alka|rnazásĺ a: I(bt.Ivlásodik ĺ é sz,
XVI. fejezet

Iv.1'.2) Az e|iátás faitáia: A l(bt. 105. \ (2) bekezdé s c) pontia szeĺ inti veĺ senyú jranyitás

Iv.1.3) Tfugya|ásos eliáĺ ás vagy vefsenypárbeszé d eseté n az eliátás a|ka|rnazź lsát megalapozó
köĺ ülmé nyek ismeĺ teté se: _

a Szetlnt1 \IcfSenvulfanvltä S'

Iv.1.4) Hitdetmé ny né lküli
körülmé nyek ismeľ teté se: -

IV.2) Adminisztĺ atí v infoľ mációk

Iv.2.l) Az adott eliáĺ ásta vonatkozó kozzé té telz

A hiĺ detmé ny száma a Hivatalos Lapban: 2017 /s 104-207282

A hiĺ 'detmé ny szárna a l(özbeszerzé si É ľ tesí tőben: 7607 /2017

Iv.2.2) Hirdetmé ny kózzé té te|e né lkiil induló eliárás eseté n az eljátást meginđ í tó felhí vás
megkiildé sé nek, illetőleg aKőzbeszetzé si Hatóság táié koztatálsának ĺ apiaz

A I(özbeszerzé sí  é s Ellátási Főí gazgatőság jelen eljárás alapját ké pező keĺ etmegállapodást a
kőzbeszerzé sekĺ ől szőlő 2075. é vi CXLIII. toĺ wé ny a|ap1án lefolytatott, az Í ivrőpai Unió hivatalos
|apjábanTED 2017 /s 1O4-2O782;KÉ -76O7 /201,7 "'or'oś í tó 

számonmegjelent hitđ etmé nnyel indí tott
eljárás eĺ edmé nyeké ĺ rt kötötte.
A I(özbeszetzé si é s tjllátási Főí gazgatőság é s a nyertes ajánlattevők között a keretmegál\apodás 2017.
októbeĺ  27. napján keľ Ĺilt a|álrásta.
Ajáĺ rlatké ľ tí  a vefseny ujnnyitásáravonatkoző aián|atté tels, felhí vást é s dokumentáciőt a l(özbeszeľ zé si

tfugyalásos eliáĺ ás eseté n az eliátáls alkalrnazását megalapozó

Poĺ tálon 201B. iú nius 1'2. napián iőgzitette.

4/1,2



Iv.2,3) Az e|őzetes piaci konzultációk eľ edmé nyé nek ismerteté se é ĺ de ké ben tett inté zke dé sek
ismerteté se: -

Iv.2.4) Elektľ onikustól elté ľ ő kommunikációs eszktizök alkalrnazásánakindoka: -

I{t>zbeszetzósi dokurncntumok elcktľ orrikustól cltórő módon töľ tć llć í  ľ crr<]clkczé sľ e bocsátásár-lak
indoka:

V. szakaszi Az e|ifuás eredmé nyeI
A'szetződé s száma: 1 Ré sz szárna: - Elnevezé s: ,,Haľ dveľ  eszközök bcszcľ zé se a GINol)-5 .3.6-17_
2017_00001számť l ,,\/ál]alati felelőssé gvállalás ösztonzé se é s állásfeltáľ ás'' c. kictnelt pľ ojekt kcĺ etcbcn''
Az e|járás eĺ edmé n1'ę5 volt X igen ! nern

V.L Eĺ edmé nytelen eliáľ ással kapcsolatos infoĺ máció 2

V.1.1) A befejezetlen eliáľ ás oka

D A közbeszerzé si cljáľ ást eĺ edmé nytelennek minősí tetté k.

Áz etedmé nytelensé g indoka:

J A szerződé s mcgkötósé t megtagadták

v.1'.2) A befeiezetlen eliáĺ ást k<ivetően indul-e űj elifuás ! igen f] nem

v.1.3) Az é ľ vé nyes aiánlatot tevők 2

A1án|attevők neve é s cí ĺ ne alkalmasságuk indokolása é s ajá.nlatuknak az é ľ té kelé si szempont szetinti
taĺ talmi eleme(i):

v.1,.4) Az é rvé nytelen aiánlatot tevők 2

Az é wé nytelen ajánlatot tevők neve, cí me é s az é rvé nytelensé g indoka:

v.1.5) Az összefé ĺ hetetlensé gi
inté zkedé sek ismefteté se:

v.2 AŻ eliátás etedmé nye 2

v .2.t) Aiánlatokt a vonatkozó infoĺ mációk

Á beé tkezett ajánlatok száma:2 db

Y.2.2) Az é rvé nyes aián|atot tevők

Aján|attevők neve, cí me é s adoszáma, alkaimasságuk indokolás a é s aján|atuknak az é ľ té kelé si Szempont
szednti taĺ talmi eleme(i) :

1. szánű aián|attevő adataiz

I(özös aiánlattevó neve: TIGRÁ Kft.
I(özös aiánlattevő szé khelye: L145 Budapest, Tötökőĺ  u. 2.

Közös aján|attevő adőszáma: 12218778-2-42

helyzet elhátitása é rdeké ben az aián|attevő(k) á,lta| tett

EURO oNE Számí táste chnikai Ztt.
1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.

5/1,2



I( ŕ lzŕ is ̂
iÁ 

il 
^ 

tt ĺ 'v ŕ i ą t] ő.'z Á :nr^'

I(özös aiánlattcr,ćj rrcr'e:

](iizos a iánla ttcr'ŕ í  szć 'klrclr'c:

I(özös aiárrlattci'ő adószáĺ rra:

I(özös aiárrlattevő rrcr'c:

I(özös aiánlattcr'ő szé khelyc:

I(ozös ajárrlattevó adószáma:

I(ôzös ai ánlattevó ncve:

I(özös aiánlattcvő szckhclyc:

I(özös aiánlattcvő adószána:

I(özös aiánlattevó neve;

l(özös aiánlattevő szćkhelyc:

I(özös aiánlattevő adoszáma:

I(ozös aiánlattevő ncvc:

I(özcjs aiánlattevő szókhclr'c:

Iś .ö z ö s a) ánlattev ő a dő s z ána :

I(özös aiánlattevő ncve:

I(özös ajánlattevő szé khelye:

Kö z ő s ai ánlattev ő adő s záma :

I(özös aiánlattcvő nevc:

I(özös aiánlattev ő sz é khelve :

I(özös aián|attev ő adőszáma:

I(özös aiánlattevő ncve:

I(özös aiánlattevő szé khelye:

I(özös alán|attev ő adőszáma:

I(ozös aiánlattevő neve:

I(oz<-ls aiánlattev ő szé khelve :

l(özos atán|attev ő adőszáma:

I(özös aiánlattevő neve:

I(özös a\ánlattev ő szókhelve:

I(özos aiánlattev ő adőszáma:

I(ozos aiánlattevő neve:

I(özös aián|attev ő szćkhelve:

I(özös aián|attev ő adószáma:

r0649291-2-44

BRÁVONET Kft.
1145 l}uĺ lapcst, Újl'ilág u. 50-52.

237(18569-2-42

DUNA Elektroĺ rika Kft.
1 1 83 Budapcst, (}r'ŕ jrnľ ői ut 99.

12029145-2-43

Enteĺ pľ ise Communications Magyaľ oľ s zág Kft.
1138 Budapcst, \/áci űt111_119.
13835462-2-41

FLAXCOM ľ {oldingZtt.
1149 Bu<tapest, N,Iog1'oľ ódi u. 53.

13985677-Z-42

Kermann Kft.
1149 Budapest, r\lrgĺ ll utca 32. 4. é p.2. em'

14160080 2-42

M&M Computeĺ  Kft.
7623Pé cs, Máĺ tí r'ok utja 42.

10582048-2-02

NETvisot Zĺ t.
1 1 19 Budapest, Petzvál József u. 5ó.

140230s9-2-43

PROFITEXPERT Kft.
11 15 Budapest, Bartók Bé la ú t 152. H. é p.

10527087-2-43

Rufusz Computeĺ  Infoĺ matika ZÍ t.
2O3O É re],|\etyezáĺ  u 46.

13644545-2-13

Szinté zisZtt.
9023 Győr,Tihanyi
12890341-2-08

TELVICE Kft.
2040 Budaöts, Szabadság,3t 135.

13339076-2-13

Aľ pádut2.

6/1,2



.\ szĺ ĺ mszcľ űsí thctő adatĺ >k, atrrch'ck az ćľ tćkclósi szcnrp<>ntok alapján ćľ tćkclćsľ c ]<cľ ültck:

Nettó aiánlati áľ  összescn:

Közbeszerzé si dí j összesen:

ÁFA összesen,

Bĺ uttó összesen
(közbeszeĺ  zé si diiial é s ÁFA-val) :

Álkalmasság indokolása:
Tekintcttcl aľ ľ a' hogy a keĺ eĺ negállapodásos e\1á'tás első ĺ é szé ben megállapí tásĺ a ketült, hogy ajánlattevő
a felhí vásnak é s a dokumentációnak megfelelő, é r_vé nyes a1áĺ |atot nyú jtott be, továbbí  megfelelócn
lgazo|ta az e|őtrt alkalrnassági mrnimumkovetelmé nyeknck való megfclelósé t, ajánlattevő
alkalmasságánakvizsgáLatáta a keľ etnregállapodásos eljátás rnásodik ĺ é szé ben nem keľ ült soľ .

v.2.3) Az aián|atok é ľ té kelé se 2

I(özös a'ánlattevó neve: TIGRÁ Kft.
I(ozös ajánlattevő szé klrelye: 7145 Budapest' Tötökőľ  u. 2.

I{özős qánlattevő adőszána: 12218778-2-42

l(özös aiánlattevó nevc:

I(özös aiánlattevő szé khelye:

I(özös aiánlattevó ad6száma;

I(cjzos aiánlattevő neve:

I(özcis aiánlattevő szé khelye:

I(ozos aiánlattev ő adőszáma:

I(özös aiánlattevő neve:

I(özös aiánlattevő szé khelye:

Közös aiánlattev ő adő száma:

I(özös aiánlattevő neve:

I(özös alán|attev ő szé khelve:

Közős ajánlattev ő adőszáma:

I(özös aiánlattevő neve:

I(özos aiánlattevő szé khelye:

Kö z ö s ai án|attev ő adő s z áma:

Közös aiánlattevő neve:

I(özos aiánlattev ő szé khelve:

Kóz ös ai ánla ttevő adó száma:

219 749 151 LIUF

5 594 983 FIUIr

7] 042 91ó FIUI.'

362 3Bt 050 HLrIr

EURO oNE Számí táste chnikai Ztt
1145 Budapest, Újvilág u. 50-52'
10649297-2-44

BRÁVONET Kft.
1145 Budapest, Újvilág u. 50-52.

23768569-2-42

DUNA Elektronika Kft.
1 1 83 Budapest, Gyömrői llt 99.
12029145-2-43

Enteľ pľ ise Communications Magyaĺ oĺ s zág KÍ t.
1 138 Budapest, Váci (lt 1,17 _119.

13835462-2-41

FLAXCOM HoldingZĺ t.
1149 Budapest' Mogyoĺ ódi u. 53'

13985677-2-42

Keľ mann Kft.
1149 Budapest, Angol utca32.4. é p'2. ern.

14160080-2-42
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Közös aiánlattevő szé khelve:

M&M Computer Kft.
J(>23 Pé cs, Máĺ tí 'ok utja 42.

10582048-2-02

NETvisoľ  Zĺ t.
1 1 19 Budapcst, Petzvál _}ózscf tr. 5(l.

14023059-2-43

PROFITEXPERT Kft.
1115 Budapest, Baľ tók Róla ú t 152. H' é p.

10521087 -2-43

Rufusz Computeĺ  Informatika Zĺ t,
2O3O'Erd, Reĺ Jezáĺ  u 46.

13644545-2-13

Szinté zisZt.
9023 Győt,Tihanyi Arpád ut 2.

12890341-2-08

TELVICE Kft.
2040 Budaőľ s, Szabadság ú t 135.

13339076-2-13

A' számszerűsí thető adatok, amelyek az é rté kelé si szempontok alapján é ĺ té kelé ste ketültek:

Nettó aiántati áľ  összesen:

Közbeszeĺ zé si dí j összesen:

Bĺ uttó összesen
(kőzbeszetzé si dí i|al é s ÁFA_val) :

v.2.4) Az aiámlatok é ĺ té kelé se soľ án adható pontszám alsó é s felső hatáľ a:

Y.2,5) lu aiáĺ |atok é rté kelé se soÍ án módszernek (módszereknek) az ismeľ teté se, amel|ye| az
aiánlatké tő megadta az aián|atok ré szszempontok szeĺ inti tartalmi elemeinek é ľ té kelé se során
a ponthatáĺ ok ktizötti pontszámoĘ 2

Aján|atké rő a benyú jtott aján|atokat a |ega|acsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja a|apján
é ľ té kelte, a keľ etmegállapodás II' pontja alap1án.

Y.2.6) A nyeľ tes aiáĺ |attevi5 neve' cí me, adőszáma, az el|eĺ szolgáltatás összege é s ajánlata
kiválasztásának indokai:

I(özös aiánlattevő neve:

2t9 749151 HUF

5 594 983 HUF

77 042 916 HUF

362 387 050 HUF

TIGRA Kft.
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I(özŕ js aiárrlattcr,ć í  szekhclyc:
Iiözŕ is aiárrlattcr'ő adószárna:

I(özôs aiánlattcr'ő rrevc:

](özös aiánlattcr'<í  szókhel)'c:

I(ozös aiánlattcr'ó adószárna:

I(özos aiánlattcvő neve:

I(özös alánlattcvŕ j szé khc\,e:
l(ozös aiánlattcvő adőszáma:

Közös aiánlattcvő ĺ rcvc:

I(ozös aiánlattcvó szókhelvc:
I{ö z o s aj ánlattev ő a dő s z áma :

I(özös aiánlattcvő neve:

I(özös aiánlattevó szé khelye;

I(özös aiánlattevő adőszáma:

Kózös aiánlattcvő ncvc:
I(özös ajánlattevő szókhelye:

I(özös aiánlattevő adőszáma:

I(özos aiánlattevő neve:

I(özös aián|attev ő szé khelve :

I{őz ös aiánlattev ő adó száma:

Közös aiánlattevő neve:

I(cizos aiánlattevő szé khelye:
Iś ö z ő s aj án|attev ő a dő s záma:

I(özös aiánlattevő neve:

I(özös aián|attev ő szé khelve:

-

I(özös aiánlattevő adőszáma:

I(özös aiánlattevő neve:

I(özös aiánlattevő szé khelve:

-

l(özös ai ánlattevő adőszárna:

I(ozös aiánlattevő neve:

1145 l}udapcst,'l'öľ ökőt u' 2.

12218118-2-42

EURO oNE Számí táste cľ rĺ ikai Ztt.
1145 l}udapcst, Úivilág u. 50-52.

10649291-2-44

BRAVONET Kft.
1145 l}udapcst, Újvilág u. 50-52.

23168569-2-42

DUNA Elektronika Kft.
11ti3 l}uĺ lapcst, Gyömĺ ői ť tt 99.

12029145-2-43

Enterpris e Communications Magyaľ ors zálg KÍ t.
1 138 Budape st' Váci űt 111_119.

1383s462-2-41

FLAxcoM Holding Zľ t.
1149 l}udapest, Mogyoľ ódi u. 53'

1,3985671-2-42

Keĺ mann Kft.
1149 Budapest, Angol utca 32. 4. é p. 2. em.

14160080-2-42

M&M Computer Kft.
7 623 P é cs, Máĺ tí ľ ok űýa 42.

1,0582048-2-02

NETvisoľ  Zĺ t.
1 1 19 Budapest' Petzvál József u. 56.

140230s9-2-43

PROFITEXPERT Kft.
1115 Budapest, Baĺ tók Bé la ú t 152.H. é p.

10527087-2-43

Rufusz Computet Infoľ matik a Ztt.
2O3OÉ ĺ i-,Retyezátlu 46.

13644545-2-13

Sziĺ té zisZt.
9023 Gy&'Tihanyi Áryád ut 2.

12890341-2-08
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Az aián|at kiválasztás ának indokai:

Äz é rté kelé s alapjárr az é té ke\é si szempontokĺ 'a figyclemmel
legalacsonyabb 

^Í ^t 
tattalrnaző, é rvé nyes aiánl'atot kĺ izös

ajánlatuk a ĺ endelkezé ste álló fedezet mé ĺ té ké ĺ e tekintettel is meg

TELVICE Kft.
2040 l]udaöľ s, Szabadság ú t 135.

1,3339076-2-13

nettő 2]9 749 151 HtJl.'

v.2.7) A nyeftes aiánlatot követő
ellenszolgáltatás iisszege é s ajáĺ lata

v.2.8) !ĺ lváilalkozó(k) igé nybe vé tele2 igen X nem

A nyertes aján|attevő aján\atában a közbeszetzé snek az(ok) a ré sze(i), arne\'(ek)nck teljesí té sé h,ez az
ajánlattevő a|válr|a|k<>zőt kí ván igé nybe venni: -

A nyeľ tes ajáĺ |atot követŕ j legkedvezőbb ajánlatot tevő aján|atában aközbcszerzé snck az(ok) a ńsze(l),
amely(ek)nek teljesí tćsóLtez, az, ajánlattevő a|vál]alkozőt kí ván igónybe ventri: -

Y .2.9) Alvállalkozó (k) megnevez é s e, adószám'a -

Y .2.10) Az a|kalĺ nass ág igaz olás áb an té s z t vevő s z e rvez e te k

legkedvezőbb ajánlatot
kiválasztásának indokai:

v .2.11) Az é wé nyte|en ajánlatot tevők

Az é rvé nytelen ajánlatot tevők neve, cí me, adőszáma é s az é rvé nytelensé g indoka:

I(özos aiánlattevő neve: Gfepton Infoĺ matikaiZáttkötűen Működő Ré szvé nytáĺ saság
I(özös aiánlattevő szé khelvc: 1087 Budapest. I(önwes l(álmán krt.48-52._ L ) J

I(özös aiánlattevő adôszáma: 12613056-2-42

legkedr.czőbbnck tekinthető, 
^z^z 

a
aján|attevők lr1,ú jtották be, tor,ábbá
felelő.

tevő neve, cí me, adőszátna,

T- Systems Magyaľ oľ s zág Ztt.
1 1 17 Budapest, Budafoki ú t 56.

12928099-2-44

ANSWARE Kft.
1036 Budapest, Lajos utca74-76.
10900963-2-41

az

Szinva Net Zrt.
3518 Miskolc, Erenyő utca

24962106-2-05

VRS Magyaĺ otszág Kft.
1026 Budapest, Pasaľ é ti ú t 83.

25176670-2-47
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Indokolás:
Közĺ is aiánlattevők a benyú itott aiánlatvonatkozásában a hiánypótlási felhí vásban. felvilágosí tás

nyú itottak be, eĺ ľ e tekintettel a Kbt. 71. s (10) bekezdé se alapján,ha a hiánypótlást, felvilágosí tás
megadását nem teliesí tetté k' kizfuőlag az eľ edeti ajánlati pé ldányt lehet figyelembe venni az
elbí rálás soľ án.

, melyek alapján az aián|at
egyé b módon nem felel meg az ajám|atté teli felhí vásban é s a közbeszetzé si dokumenttrmoĹban,
valamint a iogszabállyokban meghatáĺ ozott felté teleknek, ide nem é five az aiánlat Aiánlatké tő
áita| e|ijí tt foĺ mai követelmé nyeit:

1.1. Á közös ajánlattevők által benyú jtott ajánlat 4-B. oldalain csatcllt ajáĺ latté teh táb|ázat utolsó,
,Jótállási idő (hónap)'' oszlopában, valameĺ tnyi teľ mé k vonatkozásában - a ketetmegállapodás 2. számű'
mellé kleté t ké pező áĺ listában szeteplő '1őtállási idővel azonos - 12 hőnap keľ ült feltünte té iĺ e.
F'zze| ellenté tben kcizös aján|attevőka benyú itotta)án|at9-10. oldalain csatolt ajánlatté teli nyilatkozatban
akké nt nyilatkoznak' hogy az aján|atté teli felhí vás é s a dokumentáció, valamint a szerződé Steľ vezet
felté teleit megvizsgálták é s azokat elfogadják , ezáltal az Ajánlatké rő áItaI a I(cjzbeszerzé si Pottálon 201B'
jú nius 12. nap1án rögzí tett a'1án|até te|l felhí vás 3. ,,A közbe szerzé s tátgya, mennyisé ge , az e|1átás jogcí me''
pontiában e|őiľ takat is, mely szerint: ,ł Ą1ĺ inlaĺ ké 'rő a ktiąbesryĘs ĺ ĺ )rgyĺ il ké pe3ő teľ rné kek aonatkoýsĺ iban
ľ ninimĺ .lm 60 hónapjőĺ ĺ i/lĺ ź si idő uállalĺ isáĺ  ĺ ry'a e/í  könle3ően aiĄł tnlaĺ teuők sýruĺ Í ra."
I(özös ajánlattevők az ellentmondást nem oldották fel.

1 .2. A kozös ajánlattevők által benyú j tott aján|at 1'4' o|daLán foglaltak sze ľ int az aján|atktilön mellé kleté t
ké pezi egy meghataknazás, azonbaĺ  a benyú jtott aján|at mellé kletei között l<lzáróIag M.Z' alátrási
cí mpé ldánya szerepel.
I(özos aján|attevők az ellentmondáSt nem oldották fel.

A fentiek a|apján, mivel az aján|at a fentiekben ismertetett, aján|atté teli felhí vásban é s aközbeszerzé si
dokumentumokban meghatátozott felté teleknek _ ide nem é five az aján|at Aján|atké rő á|ta| e|őttfoĺ mai
követelmé nyeit _ nem felel meg' 

^z 
aiánlat a Kbt. 73. s (1) bekezdé s e) pontia atapián é

Y.2.l2) Az összefé ľ hetetlensé gi helyzet elhátitása é ĺ deké ben az aiánlattevő(k) álta| tett
inté zkedé sek ismerteté se: _

YI. szakasz : Kiegé  szí tő infoľ mációk
VI.l) További infoĺ m áciők: 2

u.1. 1) A szeĺ ződé sköté si mof atófium időtaÍ taĺ rl^

Kezdete: 2018. augusztus 78./ I-ejátata:201B. augusztus 27 '

vI.l'.z) Az összegezé s elké szí té sé nek időpontia: 201B. augus ztus 17 .

tĄ.1.3) Áz összegezé s megküldé sé nek időpontia: 2018. augus ztus 77.

vI.1'.4) Az iisszegezé s módosí tásának indoka: 2

W.1.5) Az összegezé s módosí tásának időpontia: , 
Gé é é /bł )/ilil)

n.Ĺ6) A módosí tott iisszegezé s megküldé sé nek időpontia: 2 
(é é é é / hb/ ftn)
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\rI.L7) Az összegezé s iavitásálnak indoka: 2

n.1.8) Az iisszegezé s iavitásálnak időpont|aŻ'z (é ,ć,ĺ é / hh/ ,ril)

VI.1.9) A iaví tott iisszegezé s megküldé sé nek időpontia:z (é é é ,á/bb/ nn)

ĺ řI.1.10) További infoĺ mácí ók: 2

,l
I

{
ĺ
''l:

'1'

l.

| ĺ ęliksdgsryrillli sryź nball isnátelje neg

2 adolt ł ł etbea

Felclós

LaJstromsám:00339
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