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14.  melléklet a 44./2015. (XI.2.) MvM rendelethez  
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
I. szakasz: Ajánlatkérő  
I.1. Név és címek 
Hivatalos név: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
Postai cím: II. János Pál pápa tér 7. 
Város: Budapest Postai irányítószám: 1081 
 
II. szakasz: Tárgy 
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Géptermi eszközök hosting szolgáltatása 
II.2) A közbeszerzés mennyisége 
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: . A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a gépterme 

elhelyezését és az infrastruktúra biztosítását korszerű, az 
irodahelyiségtől független költséghatékony megoldással 
kívánja megvalósítani és modernizálni, melynek keretében a 
közbeszerzési dokumentumokban szereplő eszközöket 
kívánja elhelyezni adatparki hosting szolgáltatás keretei 
között, 7*24 órás és 99,99 %-os rendelkezésre állással, bérelt 
vonali kapcsolattal, legalább 45+30 m2 alapterület 
biztosításával, 7 rackben, 46 db szerver tekintetében. 

 
IV. Szakasz: Eljárás 
IV.1) Meghatározás   

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

Kbt. II. része szerinti eljárás 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nyílt eljárás 
IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: 

- 

IV.2) Adminisztratív információk 
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2][0][1][7]/S [0][1][8]-[0][2][9][7][1][7] 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [1][1][9][0]/[2][0][1][7] (KÉ-szám/évszám) 

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

- 

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

- 

 
V. szakasz: Az eljárás eredménye 
A szerződés száma: 1 Rész száma:1 Elnevezés: Géptermi eszközök hosting szolgáltatása 
Az eljárás eredményes volt  o igen X nem 
 
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek 

minősítették. 
Az eredménytelenség indoka: az eljárás 
eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bek. b) pontja 
alapján, arra való tekintettel, hogy kizárólag 
érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. 
o A szerződés megkötését megtagadták 
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V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e 
új eljárás 

X igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők: 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk 
indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

- 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az 
érvénytelenség indoka: 

Neve: Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, 
Krisztina krt. 55.) Ajánlattevő ajánlata érvénytelen 
a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján, arra való 
tekintettel, hogy az ajánlatában a teljesítési 
határidőre (kiépítés vállalt határideje) tett 
megajánlását feltételekhez kötötte (ajánlat 126. 
oldala, a kiépítési idő tekintetében egy előzetes 
műszaki terv elkészítéséhez és annak 
jóváhagyásához kötötte a teljesítési határidő 
kezdetét), így végső soron az előírt maximális 12 
hétnél hosszabb teljesítési határidőt vállalt, 
valamint a szerződéstervezetben foglaltakkal nem 
összhangban levő előfeltételt rögzített az 
ajánlatában. 
Neve: Invitech Megoldások Zrt. és Invitel 
Technocom Kft. közös ajánlattevők (2040 Budaörs, 
Edison u. 4.) Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a 
Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján, arra való 
tekintettel, hogy az ajánlatában a nettó ajánlati árra 
tett megajánlását feltételekhez kötötte 
(felolvasólapon rögzítettek szerint az ajánlati 
árának mérték a felhasznált villamos energia 
mennyiségéhez kötötte), valamint a megajánlott 
szolgáltatás nem felel meg a műszaki leírásban 
foglaltaknak, mert a felvilágosítást kérő kérdésre 
adott válasz alapján a műszaki leírás 3. pontjában 
foglalt dedikált NTG végpont nem biztosított a 
megajánlott telephelyen. 

 
V. szakasz: Az eljárás eredménye 
A szerződés száma: 2 Rész száma:2 Elnevezés: Géptermi eszközök hosting szolgáltatása 
Az eljárás eredményes volt  o igen X nem 
 
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek 

minősítették. 
Az eredménytelenség indoka: az eljárás 
eredménytelen a Kbt. 75. § (1) bek. b) pontja 
alapján, arra való tekintettel, hogy kizárólag 
érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. 
o A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e 
új eljárás 

X igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők: 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk 
indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

- 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az 
érvénytelenség indoka: 

Neve: Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, 
Krisztina krt. 55.) Ajánlattevő ajánlata érvénytelen 
a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján, arra való 
tekintettel, hogy az ajánlatában a teljesítési 
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határidőre (kiépítés vállalt határideje) tett 
megajánlását feltételekhez kötötte (ajánlat 126. 
oldala, a kiépítési idő tekintetében egy előzetes 
műszaki terv elkészítéséhez és annak 
jóváhagyásához kötötte a teljesítési határidő 
kezdetét), így végső soron az előírt maximális 12 
hétnél hosszabb teljesítési határidőt vállalt, 
valamint a szerződéstervezetben foglaltakkal nem 
összhangban levő előfeltételt rögzített az 
ajánlatában. 
Neve: Invitech Megoldások Zrt. és Invitel 
Technocom Kft. közös ajánlattevők (2040 Budaörs, 
Edison u. 4.) Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a 
Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján, arra való 
tekintettel, hogy az ajánlatában a nettó ajánlati árra 
tett megajánlását feltételekhez kötötte 
(felolvasólapon rögzítettek szerint az ajánlati 
árának mérték a felhasznált villamos energia 
mennyiségéhez kötötte), valamint a megajánlott 
szolgáltatás nem felel meg a műszaki leírásban 
foglaltaknak, mert a felvilágosítást kérő kérdésre 
adott válasz alapján a műszaki leírás 3. pontjában 
foglalt dedikált NTG végpont nem biztosított a 
megajánlott telephelyen. 

 
V.2 Az eljárás eredménye 
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: 

2 db 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk 
indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

- 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára 
az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb 
oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa: 

 

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.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

- 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő 
legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele o igen o nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a 
közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: 

- 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb - 
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ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek 
az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:  
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az 
alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes 
ajánlattevő ajánlatában: 

- 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az 
alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes 
ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő 
ajánlatában: 

- 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az 
érvénytelenség indoka: 

- 

 
VI. szakasz: Kiegészítő információk 
VI.1) További információk: 
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama  
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017. április 13. 
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017. április 13. 
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka A Magyar Telekom Nyrt. Ajánlattevő 

előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott 
be, amelynek ajánlatkérő részben helyt 
adott, és az abban foglaltaknak 
megfelelően részletesebben indokolta az 
ajánlat érvénytelenségének indokait. 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja 2017. április 21. 
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének 
időpontja 

2017. április 21. 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka - 
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja - 
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének 
időpontja 

- 

VI.1.10) További információk: - 
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