
Város: Budapest Po~tai irányítószám: 1081

II. szakas.z: Tárgy

11.1) Meghatározás

11.1.1) A közbeszerzés tárgya: SZTNH Back Office project tároló infrastruktúra kialakítás - storage

Lbeszerzése
11.2) A közbeszerzés mennyisége

Cikkszám Termék megnevezése Mennyiség Mennyiségi
~ egység

2076824 IBM FlashSystem 7200 NVMe 2 db
Control Enclosure

20769730 Power Cord - PDU Connection 2 db

2O76ACGJ 512 GB Cache upgrade 2 db

2076ADB4 32 Gb FC 4 Port Adapter Cards (Pair) 4 db

2076ADS7 19.2 TB NVMe FlashCore Module 24 db

666 1B05 2076-U7B SP Warranty Service 2 db
Upgrade 3Y 24x7 Same Day ORT

UEA8C1 56:39DB8 Use-Based License 1 Year 2 db
SW Maintenance Per Storage Device

Qtyl .

UEBPC5 5639DBD Maintenance Basic 3 Year 2 db
Registration Per Storage Device Qty I

8960P64 IBM Storage Networking SAN64B-7. 4 db

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő

1.1) Név és címek’ (jelölje meg az eljárásértfeleló’s összes aja’nlatjcéró’t)

Hivatalos név: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Postai cím: II. János Pál pápa tér 7.

Digitális Digitálisan aláírta:
‚ . DigitálisKormanyzati Kormányzati

Ugynokseg Ugynokseg Zrt
Dátum: 2021.11.19

Zrt. 09:16:50+01 ‘00’

11.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Tárgy: Árubeszerzés
beszerzése”

Mennyiség:

„ SZTNH Back Office project tároló infrastruktúra kialakítás - storage

89602634 P64 24 x 32Gbps SW SFP Bundle 4 db
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89607506 SAN64B-7 8 Port 32Gbps SW 4 db
Upgrade

6662B37 8960-F64 SP Warranty and 4 db
Maintenance 3Y 24x7 Same Day

ORT

Nyertes ajánlattevő a termékekre 3 évig 7x24/24 onsite gyártói támogatást (műszaki támogatást.
szoftverkövetést és 24 órán belüli garantált hibaelhárítást) biztosít külön felhasználási feltételek (Pl.
a tároló elemekre írt adatmennyiség) nélkül, továbbá a Termékekhez illeszkedő pótalkatrészek
elérhetőségét a jótállási időszak lejártát követő 3 évig biztosítja. A gyártói támogatás a gyártói
támogatás meglétét igazoló dokumentummal teljesül, melyet a gyártó állít ki az Ajánlatkérő nevére
igazolva, hogy milyen szintű támogatásra jogosult és milyen időintervallumban. Részletesen a
szerződéstervezet 4. pontjában.

A beszerzés tárgyának részletes leírását, az elvégzendő feladatokat a közbeszerzési dokumentumok
részét képező Műszaki Leírás tartalmazza.

CPV-kód:

48820000 Szerverek

A közbeszerzési dokumentumokban a konkrét termékekre történő utalás kizárólag csak a tárgy
ellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, ajánlatot az előírt, vagy az

azzal — a műszaki paraméterei tekintetében — egyenértékű termékekre lehet tenni. Az utalás mellett a
„vagy azzal egyenértékű” minden esetben odaértendő.

A részajánlattétel kizárása:

Ajánlatkérő megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel biztosításának lehetőségét és megállapította,
hogy annak biztosítása nem lehetséges az alábbi indok miatt:
A beszerzés tárgya szerinti informatikai eszközök (storage) konf~gurációját biztosítóterméksorok

műszaki egységet alkotnak, a beszerzés jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, Illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Második Rész,
XVI. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. Második Rész, uniós értékhatár feletti, a Kbt. 105. ~ (2) bekezdés c)
pontja szerinti versenyújranyitás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:

1V.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ‘ { ][ ]~ ][ 3/S [ ][ ][ ]—[][ ][ ][ ][ J[ i[]

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [][ ][ ][ ][ ]/[ ][][ 3M (KÉ-szám/évszám)
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IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2021/10/13

IV.2.3)’Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése: 2 .

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye’

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1 ] Elnevezés: SZTNH Back Office project tároló
infrastruktúra kialakítás - storage beszerzése

Az eljárás eredményes volt ®igen E] nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka .

Li A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

Li A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljarást követően indul-e új eljárás Li igen LI nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i): ‘

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések
ismertetése: 2

V.2 Az eljárás eredménye 2

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk .

A beérkezett ajánlatok száma: [5]

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

. T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán Körút Út 36., 12928099-2-44) ‚

99999 Informatika Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61., 13854964-2-43), ALOHA Informatika
Kft. (1117 Budapest, Alíz utca 1. 7. emelet, 12147784-2-43), GVSX Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (1139 Budapest, Fáy utca 20., 14755617-2-41 )‘ PANOR Informatika Zrt. (1139 Budapest,
Frangepán utca 46-48., 25119071-2-41), Szinva Net Informatikai Zrt. (3518 Miskolc, Erenyő utca 1.,

. 24962106-2-05) közös ajánlattevő ‚ ‘ ‘

Osszesített nettó ajánlati ár (HUF): 129 899 000 Ft .

Alkalmasság indoklása: közös ajánlattevő ajánfata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, így
kulonosen a Kbt 105 ~ (4) bekezdeseben foglalt eloirasnak, mely szerint az ajanlattevo csak a



4

keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az Ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot
tehet. A keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás során meghatározott kizáró okok továbbra
sem állnak fenn közös ajánlattevők tekintetében. Továbbá az ajánlat aránytalanul alacsony vállalást
nem tartalmaz.

. 1MG Solution Zrt. (1023 Budapest, Lajos utca 26., 28771315-2-41), Traco Zrt. (1077 Budapest,
Izabella utca 5. pinceszint 1., 11856403-2-42),. SzámHEAD Kft. (1117 Budapest, Budafoki Út 95•~
10415618-2-43), Gloster Infokommunikációs Nyrt. (2142 Nagytarcsa, CsonkaJános utca 1/A A/2. ép.,
27294260-2-13), SYMPORT HOLDING Zrt. (1031 Budapest, Záhony utca 7., 14464126-2-41) közös
aj ánlattevő
Osszesített nettó ajánlati ár (IIUF): 136 707 758 Ft
Alkalmasság indoklása: közös ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, így
különösen a Kbt. 105. ~ (4) bekezdésében foglalt előírásnak, mely szerint az ajánlattevő csak a
keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az Ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot
tehet. A keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás során meghatározott kizáró okok továbbra
sem állnak fenn közös ajánlattevők tekintetében. Továbbá az ajánlat aránytalanul alacsony vállalást
nem tartalmaz.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevó’ 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.)

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. ~ (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár értékelési
szempont alapján bírálta el.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2

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: 2

~

&~nla~k~kívülhaásánakip~a:

V.2.2) A nyertes aiánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: -

T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán Körút Út 36., 12928099-2-44) ‚ 99999
Informatika Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61., 13854964-2-43), ALOHA Informatika Kft. (1117
Budapest, Alíz utca 1. 7. emelet, 12147784-2-43), GVSX Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(1139 Budapest, Fáy utca 20., 14755617-2-41 )‘ PANOR Informatika Zrt. (1139 Budapest, Frangepán
utca 46-48., 25119071-2-41), Szinva Net Informatikai Zrt. (3518 Miskolc, Erenyő utcai., 24962106-2-
05) közös ajánlattevő .

Osszesített nettó ajánlati ár (HUF): 129 899 000 Ft
Indokolás:
Közös ajánlattevő ajánlata a legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlat, mely mindenben megfelel az.
ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, így különösen a Kbt. 105. ~ (4) bekezdésében foglalt előírásnak, mely szerint az ajánlattevő
csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az Ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot
tehet. Továbbá a rendelkezésre álló fedezet mértékére való tekintettel is megfelelő. A keretmegállapodás
megkötésére irányuló eljárás során meghatározott kizáró okok továbbra sem állnak fenn közös ajánlattevők
tekintetében. Továbbá az ajánlat aránytalanul alacsony vállalást nem tartalmaz.

V.2.~) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2
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1MG Solution Zrt. (1023 Budapest, Lajos utca 26., 28771315-2-41), Traco Zrt. (1077 Budapest, Izabella
utca 5. pinceszint 1., 11856403-2-42), SzámHEAD Kft. (1117 Budapest, Budafoki Út 95•~ 10415618-2-43),
Gloster Infokommunikációs Nyrt. (2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép., 27294260-2-13),
SYMPORT HOLDING Zrt. (1031 Budapest, Záhony utca 7., 14464126-2-41) közŐs ajánlattevő
Osszesített nettó ajánlati ár (HUF): 136 707 758 Ft
Indok: ajánlattevő ajánlata a második legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlat, mely mindenben
megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, Igy különösen a Kbt. 105. ~ (4) bekezdésében foglalt előírásnak, mely szerint
az ajánlattevő csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az Ajánlatkérő számára
kedvezőbb ajánlatot tehet. Továbbá a rendelkezésre álló fedezet mértékére való tekintettel is megfelelő. A
keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás során meghatározott kizáró okok továbbra sem állnak fenn
ajánlattevő tekintetében. Továbbá az ajánlataránytalanul alacsony vállalást nem tartalmaz.

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 igen nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az
ajánláttevő 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: 2

V.2.JJ~) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2

V.2.U) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2

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: -

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 ajánlatot követő
legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

V.2.U) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

S&T Services Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar Út 14., 23569810-2-13 )‘ Inter-Computer-Informatika
Zrt. (1118 Budapest, Gornbocz Zoltán utca 12. fszt. 1., 12857074-2-43 )‘ Delta Systems Kft. (1134
Budapest, Róbert Károly körút 70-74., 13978774-2-41), DIGITAL Kft. (6723 Szeged, Csongrádi sgt.83.,
10406115-2-06), EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Ujvilág utca 50-52., 10649297-2-
44), HumanoiT Kft. (2161 Csomád, Templom utca 15., 13606022-2-13), M&S ZRt. (1136 Budapest,
Pannónia u 17/a. a. ép. fszt. 4., 14409471-2-41), SCI-Hálózat zRt. (1142 Budapest, Szihalom u 7.,
12402179-2-42), TIGRA Kft. (1118 Budapest, Budaörsi Út 64., 12218778-2-43), Sysman Informatikai Zrt.
(1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em., 12948901-2-41), Syspro Informatika Zrt. (1238 Budapest,
Grassalkovich Út 160., 23520774-2-43) közös ajánlattevő ajánlata érvénytelen
Indok: Közös ajánlattevő nem teljesítette a hiánypótlási felhívásban, valamint az aránytalanul alacsony
árindokláskérésben foglalt kötelezettségeit a megadott határidőig, így ajánlatkérő a Kbt. 71.~ (10)
bekezdése alapján az eredeti ajánlatot vette figyelembe. Az ajánlatban nem került benyújtásra kötelezően
benyújtandó irat, továbbá tekintettel arra, hogy közös ajánlattevő nem csatolt árindoklást, Igy Ajánlatkérő
nem tudott megbizonyosodni arról, hogy közös ajánlattevő a megajánlott ajánlati áron a szerződést
teljesíteni tudja, így közös ajánlattevő ajánlata a Kbt 73. ~ (1) bekezdés e) pontja alapján egyéb módon nem
felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek. .

USER RENDSZERHÁZ Kft. (1039 Budapest, Zöld utca 2., 13799504-2-41), 4iG Nyit (1037 Budapest,
Montevideo utca 8., 12011069-2-44), Answare Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 74-76., 10900963-2-41),
M&M Computer Kft. (7623 Pécs, Mártírok utca 42., 10582048-2-02 )‘ NTT Magyarország Kit (1117
Budapest, Budafoki út 60., 12655085-2-43), DIGITRAN Hungária Zrt. (1027 Budapest, Henger utca 2/C.,
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26196413-2-41), Rufusz Computer Informatika Zrt. (1111 Budapest, Budafoki Út 59., 13644545-2-43),
Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison utca 4., 25836965-2-44), MHM Computer Hungária Kft.
(1062 Budapest, Aradi utca 48., 12153655-2-42), SpaceNET Zrt. (1124 Budapest, Lejtő Út 17/A. III. em.,
26533500-2-43), Professzjonál Zrt. (1039 Budapest, Zöld utca 2., 13369657-2-43), iSRV Zrt. (1117
Budapest, Budafoki Út 97-103., 25043549-2-43) közös ajánlattevő ajánlata érvénytelen
Indok: közös ajánlattevő nem teljesítette a kiegészítő árindokáskérésben foglalt kötelezettségeit a megadott
határidőig, így Ajánlatkérő nem tudott megbizonyosodni arról, hogy közös ajánlattevő a megajánlott
ajánlati áron a szerződést teljesíteni tudja, így ajánlattevő ajánlata a Kbt 73. ~ (1) bekezdés e) pontja alapján
egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a
ogszabályokban meghatározott feltételeknek.

ATOS Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 121-127. Váci Greens D Irodaépület, 4. emelet,
10378144-2-41), Areus Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 5., 23469507-2-41), NADOR Rendszerház
Kft. (1152 Budapest, Telek utca 7-9., 10507326-2-42), NETvisor Zrt. (1119 Budapest, Petzvál József utca
56., 14023059-2-43), SERCO Kft. (1037 Budapest Bécsi Út 314., 12906240-2-41), Silicon Computers Kit
(1118 Budapest, Zólyomi út 23., 12095 144-2-43), WSH Kft. (1117 Budapest, Budafoki Út 97., 12048898-
2-43) közös ajánlattevő ajánlata érvénytelen ‘

Indok: Közös ajánlattevő nem teljesítette a hiánypótlási felhívásban foglalt kötelezettségeit a megadott
határidőig, így ajánlatkérő a Kbt. 71.~ (10) bek’ezdése alapján az eredeti ajánlatot vette figyelembe. Az
ajánlatban nem került benyÚjtásra kötelezően benyújtandó irat, így ajánlattevő ajánlataa Kbt ‘73. ~ (1)
bekezdés e) pontja alapján egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

V.2.~U) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: 2

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdete: 2021. 11.20. / Lejárata: 2021.11.29.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2021. 11. 19.

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2021. 11. 19.

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 ‘

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2

VI.1.10) További információk: 2

Keretmegállapodás első részét megindító felhívás azonosító száma: TED 2021/S 037-091842

A keretmegállapodás azonosítószáma: DKMO2SRVT21
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A DKÜ Zrt. jelen közbeszerzési eljárást központi beszerző szervként járulékos közbeszerzési szolgáltatás
keretében, a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. ~. (1) bek. a) pontja szerinti döntés alapján bonyolítja
le.

A versenyújranyitás DKR száma: 18103

‘ szükség szerinti számban ismételje meg .

2 adott esetben

Ellenjegyezte: . . ‚ . ‚‚

R ‘ Digitalisan alairta:Rácz Gabriella

G . ~ Dátum: 2021.11.19a ne~~a 09:16:31 ±01’OO’


