
]4, melléklet a 44/20]5. (XL 2.) MvMrendelethez

rÖZSESZERZÉSI ADATBÁZI S

Osszeg ezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név ÓS CÍmek 1 

6eld6e neg az e$órásértfeletős összes ajánlatárőt)

r{ivatalos nev: Áilambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Postai cím: Eötvös utca7.

Varos: Budapest Postai irányító szam: 1067

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

1.1) A közbeszerzés tárgya;

állalkozási szerződés. Vállalkozási elemekkel vesre§ adásvételi szerződés.
atikai hardver eszközök és kiegészítők beszerzése, helyszínen történő üzem

elyezéssel.

II.2) A közbeszerzés mennyisóge
tI.2.1) A közbeszerzés mennvisége:

Eszköz Mennviség
Blade szerver rendszer :

Blade keret 1db

A fenti blade keretbe illeszkedő integrált FC modul 2db

Fc optikai modul 4db
A fenti blade keretbe illeszkedő integrált 10Gbe switch modul 2db

10Gbe kábel 4db

A fenti blade keretbe illeszkedő szerverek 2db
Operációs rendszer 2db
Szünetmente s tápe ws é g kie gé szítők:
Bővítő akkuszekrény a meglévő Eaton 9SX 5kVA UPS-hez 1db

Network MS-kártya meglevő Powerware Eaton 9135 6kVA UPS-hez 1db

Járulékos szolgáltatás: a beszerzésre kerülő eszközök helyszínre történő leszállítisa
helyszíni tizembe helyezése, (összeszerelése, telepítése, beállítása) illetve integrálása a
Levéltm meglévő informatikai környezetébe, a göngyöleg elszállítása teljes körüen a nyertes
Ajanlattevő feladata.

A megaiánlott eszközöknek minimum 36 hónap telieskörű helyszíni garanciával kell



rendelkezni, 7x24 óriás szerviz rendelkezésre állással és 24 őran beliili ganntáIt hardver
hibaelhrádtással.

IV. szakasz: Eljárás
ry.l) Meghatározás

.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás kerü|t alkalmazásra:

.t.2) Azeljárás fajtája: a Kbt. Harmadik Rész 115. §- szerint.

.1,3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
' .2.1\ Lz adott elj árás ra von atkozó közzététel 2

hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ' t ]t ]i ]t ]iS t ]t ]t ]-t ]t ]t ]t ]t lt ]t ]

hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítóben: ' t ]t ]t ]t ]I ]i t ]t ]t f|] rKÉ-s:ám,'évszán1

.2.2) Ilirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésénelq illetőleg a

Hatósá g tájékoztatásána k napj a:' 2 0 1 6/1 0/ 1 8 G e a e t n alnn)

.2.3) Lzelőzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2

V. szakaszz Az eljárás eredménye'

A szerződés száma:
szerződés, Ktilönféle
iizembe helyezéssel,

Az eljárás eredményes volt

[i ] Rész száma: 2 
[

informatikai hardver
1] Elnevezós: Vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi
eszközök és kiegészítők beszerzése, helyszítet történő

El igen O nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ'

.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszer zési elj árást eredmény,telennek minósítették.

Az eredménytelenség indoka:

A szerzódés megkötését megtagadtak

.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új etjárás O igen O nem

'.1.3) Az órvényes ajánlatot tevók z

jarrlattevók neve és címe aikalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Az értékelési szempont
§zerinti tartalmi

elemek:

Silicon Computers
Számítógép

kereskedelmi korlátolt
Felelősségű Társaság

(1 1 18 Budapest, Zólyomi
út 23.)

Areus
Infokommunikációs
zártkörűen Működő

Részvénytársaság
(l037 Budapest,

Montevideo utca 5,)

HUMANsoft
Elektronikai korlátolt
Felelősségű Társaság

(l037 Budapest,
Montevideo u 8.)



attevők alkalmasságanak indokolása: Az ajénlattevők nem tartoznak aházátő okok hatálya a
alkalmasnak minősülnek a szerződés teljesítésére. A benyújtott ajánlatok műszaki szempontbó

a kiírás (az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, és az althoz mellékel
pecifikáció) feltételeinek, ajánlataik egyebekben érvényesnek minősültek.

nettó 15.108.500 Ft nettő 17.956. 200 Ft

Egyösszegű ajánlati áruk
beszerzési csomagra:

nettő 14.280.000 Ft

A vállalt garancia
idótartama az eredményes

átadás-átvételi eljárás
lezárásának időpontj átóI

számítya

.1.4) §zérvénytelen ajánlatot tevők 2 -

érvénltelen ajánlatot tevók neve, címe és az érvénytelenség indoka:

Y.2 Az eljárás eredmónye 2

.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

beérkezett ajánlatok szama: [3| (három darab)

.2.2') 
^z 

érvényes ajánlatot tevők
janlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési §zempoat szerinti tartalmi eleme{i):

Ajánlattevők alkalmasságálrak indokolasa: Az ajénlattevők nem 1artoznak ahjzátő okok hatálya
és alkalmasnak minősiilnek a sz?íződés teljesíté§ére. A benyújtott ajánlatok műszaki

ból megfelelnek a kiírás (az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, és az

Az értékelési szempont
szerinti tartalmi

elemek:

Silicon Computers
Számítógép

kereskedelmi korlátolt
Felelősségű Társaság

(1 1 18 Budapest, Zólyomi
űt23.)

Areus
Infokommunikációs
zártkörűen Működó

Részvénytársaság
(1037 Budapest,

Montevideo utca 5.)

HUMANsoft
Elektronikai korlátolt
Felelősségű Társaság

(l037 Budapest,
Montevideo u 8.)

Egyösszegű ajánlati áruk
beszerzési csomagra:

nettő 14.280.000 Ft nettó l5.108.500 Ft nettó 17.95ó. 200 Ft

A válla|t garancia
időtartama az eredményes

átadás-átvételi eljá rás
lezárásának időpontjától

számítva

36 hónap 36 hónap 48 hónap

J



mellékelt specifikáció) feltételeinek, ajiánlataik egyebekben érvényesnek minősültek.

.2.3\ Az ajánlatok értékelése 2

'Az alóbbi táblózatban adja meg. Á táblazatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalóra az adott ajónlatnak az
szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értéktési pontszámnak a súlyszá

szorzatót kell beírni.)

Az ajánlattevó neve:

Silicon Computers
Számítógép Kereskedelmi

Korlátolt Felelósségű
Társaság

(1118 Budapest, Zólyomi út
)1 \

Areus lnfokommunikációs
zártkörűen Működő

Részvénytársaság
(l037 Budapest, Montevideo

utca 5.)

HUMANsoft Elektronikai
Korlátolt Felelósségű Tá
(1037 Budapest, Montevideo u

8.)

Az értékelés

részszempontjai
(adott esetben

alszempontjai is)

Ertékelési
pontszám és

súlyszárn
szorZata

85 l 1.3

Avállalt garancia
időtartama az
eredményes

átadas-átveteli
eljárás

Iezérásának
időpontjától

számítva

A súlyszámmal
szorzott

értékelési
pontszámok

összegei

ajánlattevönként:

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)

Az értékelésnél a nettó összesen árak kerülnek összehasonlításra.

Pontozás: fordított arányosítás, az alábbi képlet
alkalmazásával:

(P - P.io) : (Pr"* - P-io) = AI"eiobb 
"jáoluri 

ár l Avingált ajánlati ár

aho1

.2.4) Lzajánlatok értékelóse során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100

.2.5) Lz ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az aiánlatkérő megadta az ajánlatok
lszszempontok szerinti trrtalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) alpont §zerinti legiobb ár-értók arány
§zerint értékeli, az alábbiak szerint:



P:

Dl max.

P,nin]

At.gloUO j

Avizs8ált]

Átrendezve, és bebelyettesítve :

P=
á legiobb ajánlati ár +l

r-,izsgált aiánIa ti át"

a vizsgált ajánlati elem adott §zempontra
vonatkCIzó pont§Záma
a pontskála felsö hatrára (100 pont)
a pontskála alsó hatrára (1 pont)

a legelőnyösebb ajránlat tartalmi értéke
(legalacsonyabb ajánlati ár)
a vizsgált ajánlat tartalíni értéke

(vizsgált ajánlati ar)

99

2.részszempont: Vállalt garancia időtartama az eredményes átadás-átvételi
eljárás lezárásának időpontjától számítva, hónapokban
mesadva:

§úlyszám:
10

Egész számot (ggÉ§zJé+epgí) kérünk megadni!

Pontoás: eryene§ arányosítas, az alábbi képlet
alkalmazás{val:
€ - Pr-) ! (Pr"r- P.io) = A"xgflt,Áfuciont

a vizsgalt ajránlati elem adott részszempontra
pontszáma

a pontskála felsö hatara (100 pont)
a pontskála also haára (1 pon$
a legelőnyösebb ajánlat tartalrni értéke
a v izsgák aj ránlat tartalmi értéke ;

ahol
P:
vonatkozó
Dl max.

P,oioi

At.glotti
Avizsgált]

A képletet átrendezve, és a ponthatárokato behelyettesítve:

P=
A rizsgált .99 +lA tegiabb

A Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglaltakra firyelemmel ajánlatkérő
közli: A legkedvezőtlenebb ajinlati érték 36 hónap. Ennél
alacsonyabb garanciális időtaítam nem adható meg, Az ajánlati elem
legkedvezőbb szintje 48 hónap, amelyre (illetve azenrlél kedvezőbb
vállalásokra eryaránt) az ajáalatkvő a maximum pontszr{mot (100
pont) kapja. (Ajánlatkérő ilyen esetben pontozásnál maximum 48
hónap aiánlati értéket vesz fipyelembe.)

,.2.6) 
,

lz el.

A pontkio§utá§: Ajánlatkérő az aján7atok bírálati szempontok szerinti tartalmi elemeit a megadott
ponthaürck í1-100 pont) között pontozza a fenti módszerek értelemszerű alkalmazasával, majd
az 9gy9§ értékelési részszemporrtokra, adott pontszámot megszotazza az ahhoz tartoző
súlyszámmal, az összes értékelési ré§zszempont esetében a kijött szoízatokat pedig
ajiárrlatonként összeadja. _
A nyertes ajánlattcvő neve, címe, az ellenszolgáltatás 6ssrrge és ajánlata kivólasztásánrk indokai:

iárás nyerte§e az alábbi kondíciókkal:



Az értékelési szempont szerinti
tartalmi elemek:

Silicon Computers Számítógóp Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság

(1 1 18 Budapest, Zólyomi út23.)

Egyösszegű ajánlati áruk beszerzési
csomagra:

nettó 14.280.000 Ft

A vállalt garancia idótartama az eredményes
átadás-átvételi eljárás lezárásának

idópontjától számítva 36 hónap

vá1

,.2.1)

nem

.2.8)

, nyer

nyer
váLla,

,.z.9)

ryila
,.2.10

z erő

tervej

e erő

tasztasárrak indokai: a bírálati szempontok szerinti összességében a legelőnyösebb érvényes ajrinlatot
otta be.

A nyertes ajánlatot kövotő legkedvezóbb ajánlatot tevó neve, eíme, az ellenszolgáltatás összege és ajáulata kiválasztásának índr

, keriilt kihirdetésre

Alvállalkozó(k} igénybe vételez O igen O nem

tes ajánlattevő ajánlaábarr a közbeszerésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlxtevő alváltalkozót kíván igénybe

r eljárásban nsm volt elöírá§ e Kbt. ó6. § (6) bekezdésóre vonatkozó nyilatkozat benyújtása.
tes ajánlatot kövstö legkedvezőbb ajánlatot tevó ajanlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az aján|a
lkozót kívan igénybe venni: 2-

r eljárásban nem volt előírá§ a Kbt.66, § (6) bekezdósére vouatkozó nyilatkozat benyújtása.

Alvállalkozó(k) megnevezéso:'Jelen eljárásban nem volt előírás a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozl
rtkozat benyújtása.

) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezttek 2

forrást ryujtó szervezet{ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megielölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlatievö ezen

rct(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: n€m Ye§z igénybe
fonást nyujtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) mesielölése, amely(ek) igazolrása érdekében az ajánlattevő ezen

okai:

venn

.ttevő

6

Areus Infokommunikációs zártkörűen Működő
Részvénytársaság

(1037 Budapest, Montevideo utca 5.)

Egyösszegű ajánlati áruk beszerzési
c§omagra:

nettó l5.108.500 F't

3ó hónap



ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajínlatotkövetó legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: nem Ye§Z igénfbe

.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2

érvénytelen ajánlatot tevök neve, címe és az órvénytelenség indoka: nem volt énénytelen ajánlat

\rI. szaka§z: Kiegó szítő információk
VI.1) További információk: '
YI.1.1) A szerződóskötési moratórium idótartama

Kezdete: 2ül6llllt0 @ééé/hWnn) l Lejátala: 2016/1 1/15 @ééé/hwnn)

Vt.t.z) 
^z 

összegezés elkészítésének időpontj a: 2016 l 11 l 10 @ é é é/hh/nn)

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: znl6nl,n0 @ééé/hWnn)

YI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2

yI.1.5),dz összegezós módosításának idópontja: z 
Geeathunn)

YI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 geaetnUnn1

VI.I.1) Azösszegezés javításának indoka: 2

VI.t.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)

VI.l.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 
Paaantttnn\

VI.1.10) További információk: 2

szükség szerinti számban ismétel..je meg

adott esetben

'/-')
io§i+UrVÉt 

-t-

FW:

1


