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:

SZTNH – Oracle licencek és hozzá kapcsolódó licenc
támogatás beszerzése adás-vételi szerződés keretében

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 1. rész: 2 darab Oracle Database Enterprise Edition Processor Perpetual licenc és a hozzá kapcsolódó 12
hónapos támogatás, 2 darab Real Application Clusters Processor Perpetual licenc és a hozzá kapcsolódó 12
hónapos támogatás
2. rész: Ajánlatkérő az alábbi meglévő licencekhez kíván 12
hónap licenc támogatást beszerezni.
FelhasználóTermék megnevezése
CSI
szám
Oracle Database
Enterprise Edition 1
3750757
Processor Perpetual
Oracle Database
Enterprise Edition 1
3715039
Processor Perpetual
Oracle Internet
Application Server
1 13569595
Enterprise Edition Processor Perpetual
Oracle Database
Enterprise Edition 10 83085108
Named User
Perpetual
Oracle Internet
Developer Suite 7 83120699
Named User
Perpetual
Oracle Programmer Named User
1 83120699
Perpetual
Oracle Database
Enterprise Edition 10 83120699
Named User
Perpetual
Oracle Database
Personal Edition 3 83120699
Named User
Perpetual
Diagnostics Pack Named User
10 83120699
Perpetual
Tuning Pack 10 83120699
Named User
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Perpetual
Oracle Real
Application Clusters
- Processor Perpetual
Oracle WebLogic
Suite - Processor
Perpetual
Oracle Database
Enterprise Edition Processor Perpetual
Oracle Database
Enterprise Edition Processor Perpetual
Oracle Database
Enterprise Edition Processor Perpetual
Oracle Real
Application Clusters
- Processor Perpetual
IV. Szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete
szerinti eljárás került alkalmazásra:
IV.1.2) Az eljárás fajtája:
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:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
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:

2 16886449
1 18059218
1 17447033
1 17440375
2 19295474
2 19463611

Kbt. 113. § (1) bek. szerinti eljárás
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a Kbt.
113.§ (1) bek. alapján folytatja le.
-

2016. december 22.

-

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma:1 Elnevezés: SZTNH – Oracle licencek és hozzá kapcsolódó
licenc támogatás beszerzése adás-vételi szerződés keretében
Az eljárás eredményes volt
X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek
minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e o igen o nem
új eljárás
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők:
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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:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk
indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):

1. rész: 3 db
I.
Ajánlattevő
Neve: LicensePort Zrt.
Címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 88. A-D.
épület D. lház 5. em. 1.
1. rész: Licenc és támogatási díj összesen
(Nettó Ft): 30 159 039 Ft
II.
Ajánlattevő
Neve: RacioNet Zrt.
Címe: 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3/A.
1. rész: Licenc és támogatási díj összesen
(Nettó Ft): 38 469 420
III.
Ajánlattevő
Neve: T-Systems Magyarország Zrt.
Címe: 1117 Budapest, Budafoki út 56.
1. rész: Licenc és támogatási díj összesen
(Nettó Ft): 30 665 100
Ajánlattevők megfeleltek az előírt alkalmassági
feltételeknek és nem állnak kizáró okok hatálya
alatt.

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 Értékelési szempont: a legalacsonyabb ár.
(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
I.
Ajánlattevő
ellenszolgáltatás összege és ajánlata
Neve: LicensePort Zrt.
kiválasztásának indokai:
Címe: 1119 Budapest, Fehérvári út 88. A-D.
épület D. lház 5. em. 1.
1. rész: Licenc és támogatási díj összesen
(Nettó Ft): 30 159 039 Ft
Ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági
feltételeknek és nem áll kizáró okok hatálya alatt,
és ezen ajánlattevő tette a legalacsonyabb ár
szempontra figyelemmel legjobb ajánlatot.
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 X nem
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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
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:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma:2 Elnevezés: SZTNH – Oracle licencek és hozzá kapcsolódó
licenc támogatás beszerzése adás-vételi szerződés keretében
Az eljárás eredményes volt
X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek
minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e o igen o nem
új eljárás
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:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk
indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):

2. rész: 1 db
I.
Ajánlattevő
Neve: Oracle Hungary Kft.
Címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.
2. rész: Támogatási díj összesen (Nettó Ft):
21.813.103

4

Ajánlattevő megfelelt az előírt alkalmassági
feltételeknek és nem áll kizáró okok hatálya alatt.
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 Értékelési szempont: a legalacsonyabb ár.
(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
I.
Ajánlattevő
ellenszolgáltatás összege és ajánlata
Neve: Oracle Hungary Kft.
kiválasztásának indokai:
Címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.
2. rész: Támogatási díj összesen (Nettó Ft):
21.813.103
Ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági
feltételeknek és nem áll kizáró okok hatálya alatt,
és ezen ajánlattevő tette a legalacsonyabb ár
szempontra figyelemmel legjobb ajánlatot.
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 X 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
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:

5

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének
időpontja
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:

1. részben: 2017. február 2. - 2017.
február 13.
2. részben: 2017. február 1.
2017. február 1.
-

6

