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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Postai cím: II. János Pál pápa tér 7.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1081

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „SAP Public Template support 2019.évre”

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 4000061 Nemzeti Template-gyártói jogszabálykövetés
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. II.rész szerinti eljárás
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapján a központosított közbeszerzési rendszerben megkötött KM0201-05SSLIC17
azonosító számú keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás második részét a Kbt. 105. § (2) bek. b) pontja szerint
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: -

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018.11.21.
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 1
A szerződés száma: [ 1 ] Rész száma: 2 [1 ] Elnevezés: „SAP Public Template support 2019.évre”
Az eljárás eredményes volt  igen  nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  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: [5db ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Neve: T-Systems Magyarország Zrt. , intelligence Hungary Kft.-közös ajánlattevők
Címe:1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36, ;1117 Budapest, Neumann János u. 1. Infopark A. ép. fszt.
adószám:12928099-2-44
Összesen ajánlati ár (nettó Ft): 2.105.304,-Ft
Ajánlattevő megfelelt az előírt feltételeknek és nem állnak kizáró okok hatálya alatt.
Neve: BCS Business Consulting Services Kft.
Címe: 1118 Budapest, Rétköz u. 5. Adószám:13090403-2-43
Összesen ajánlati ár ( nettó Ft) : 3.042.000,-Ft
Ajánlattevő megfelelt az előírt feltételeknek és nem áll kizáró okok hatálya alatt.
Neve: Angyal Business Consulting Zrt.
Címe: 1026 Budapest, Pasaréti út 52/b
adószám:25278150-2-41
Összesen ajánlati ár (nettó Ft ): 2.343.204,-Ft
Ajánlattevő megfelelt az előírt feltételeknek és nem áll kizáró okok hatálya alatt.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(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.)
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Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:

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
Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76.§ (2) bek. a) pontja alapján, a legalacsonyabb ellenszolgáltatás
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Neve: T-Systems Magyarország Zrt. , intelligence Hungary Kft.-közös ajánlattevők
Címe:1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt.36.;1117 Budapest, Neumann János u. 1. Infopark A. ép. fszt.
adószám:12928099-2-44
Összesen ajánlati ár (nettó Ft): 2.105.304,-Ft
Ajánlattevő megfelel az előírt feltételeknek és nem áll kizáró okok hatálya alatt, az eljárásban adott ár a bírálati szempont szerint a
legelőnyösebb.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  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: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: V.2.10) 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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Neve: ERP CONSULTING ZRT.
Címe:1037 Budapest, Montevideo u. 6.
adószám: 22969815-2-41
Összesen ajánlati ár (nettó Ft): 3.420.000,-Ft
Kbt. 73§ (1) bekezdés e) pontja szerint
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem nyújtotta be ajánlatát elektronikus adathordozón.
Neve: S&T Consulting Hungary Kft., Symmetria Magyarország Zrt.; Enterprise Communications Mo. Kft.; SDA Informatika Zrt.;
DOCAGE Kft-közös ajánlattevők
Címe:2040 Budaörs, Puskás Tivadar út.14.; 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1.; 1138 Budapest, Váci út 117-119.; 2030 Érd,
Retyezáti ú 46.; 1025 Budapest, Csalán u. 35/a
adószám: 11779177-2-13
összesen ajánlati ár: 3.240.000,-Ft
Kbt.73.§ (1) bekezdés e) pontja szerint
Ajánlattevő a hiánypótlási felhívást követően sem nyújtotta be, az ajánlatot cégszerűen aláíró személy aláírási címpéldányát, ill.
meghatalmazását.

V.2.12) 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: 2018. december 16. / Lejárata: 2018. december 26.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018. december 15.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018. december 15.
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:

Kbt.79.§ (5)

Szerződéskötési moratórium lejárata: 2018.12.27.

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2018.12.19.
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2018.12.20
VI.1.10) További információk: 2

______________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

