9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
„Guardium szoftverkövetés 2017. évre”
Mennyiség:
KEF kód

E0ELTLL
E0ELGLL

Termék megnevezés
IBM InfoSphere Guardium Standard Activity Monitor for
Databases Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription &
Support Renewal
IBM InfoSphere Guardium Collector Software Appliance Install
Annual SW Subscription & Support Renewal

Mennyiség
db
1540
1

3. A választott eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CXVIII. törvény (a
továbbiakban Kbt.) alapján a központosított közbeszerzési rendszerben megkötött KM010105IAKS14 azonosító számú keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás második része a Kbt.
110.§ (5)-(7) bekezdés szerint.
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja:6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja: 2016. október 12.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra,
átcsoportosításra:
c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 4 ajánlat
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén
részenként):
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I. Ajánlattevő:
Neve: LicensePort Zrt., Inter-Computer-Informatika Számítástechnikai és Kereskedelmi
Zrt, AXIS Rendszerház Kft –közös ajánlattevők
Címe: 1116 Budapest, Temesvár u. 20., 1118 Budapest, Gombócz Zoltán u. 12. fszt. 1.,
1037. Budapest, Montevideó u. 8.
Összesen nettó forint: 1.965.870,- Ft
(Értékelés: a keretmegállapodásos eljárás első részében alkalmazott bírálati szempont alapján
történik, tekintettel a Kbt. 110. § (6) bekezdésére)
Alkalmas, mert megfelelt az ajánlattételi felhívásban foglalt feltételeknek.
II. Ajánlattevő:
Neve: CNW Rendszerintegrációs Zrt., i-Cell Mobilsoft Zrt., IFUA Horváth & Partners
Kft., Professzionál Informatika Zrt., USER Rendszerház Kft – közös ajánlattevők
Címe: 1181 Budapest, Wlassics Gyula u.50., 1143 Budapest, Hungária köz 5., 1119
Budapest, Fehérvári út 79., 1117 Budapest, Sopron út 19., 1025 Budapest,
Szépvölgyi u. 86/b.
Összesen nettó forint: 2.082.940,- Ft
III.
Ajánlattevő
Neve: Sysman Informatikai Zrt, NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zrt, WSH
Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Kft, – közös ajánlattevők
Címe: 1037 Budapest, Montevideó u. 10., 1119 Budapest, Petzvál József u. 56., 1117
Budapest, Budafoki út 97.,
Összesen nettó forint: 2.089.056,- Ft
IV.
Ajánlattevő
Neve: Invitech Megoldások Zrt., EDUFORM-CONSULTING Zrt., Business Process
Consulting Zrt., Delta Systems Kft. – közös ajánlattevők
Címe: 2040 Budaörs, Edison utca 4., 1036 Budapest, Bécsi út 67.1 em.2., 1134 Budapest,
Dévai u. 26-28., 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.
Összesen nettó forint: 2.214.560,39,- Ft
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehetőség esetén részenként): c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható
pontszám alsó és felső határának megadása: d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Neve: LicensePort Zrt., Inter-Computer-Informatika Számítástechnikai és Kereskedelmi
Zrt, AXIS Rendszerház Kft –közös ajánlattevők
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Címe: 1116 Budapest, Temesvár u. 20., 1118 Budapest, Gombócz Zoltán u. 12. fszt. 1.,
1037. Budapest, Montevideó u. 8.
Összesen nettó forint: 1.965.870,- Ft
(Értékelés: a keretmegállapodásos eljárás első részében alkalmazott bírálati szempont alapján
történik, tekintettel a Kbt. 110. § (6) bekezdésére)
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: nincs
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nincs
13.* A 12. pont szerinti rész (ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: nincs
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nincs
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: nincs
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nincs
15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2016.11.08.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2016.11.19.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016.10.24.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2016.11.08.
18.* Az összegezés módosításának indoka:
19.* Az összegezés módosításának időpontja:
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:
21. * Az összegezés javításának indoka:
22. * Az összegezés javításának időpontja:
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:
24.* Egyéb információk:
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