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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.szekesfehervar.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 22537160Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város ÖnkormányzataAjánlatkérő 
neve:

Önkormányzat informatikai eszközökKözbeszerzés 
tárgya:
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EKR001512302019

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

EKRSZ_
97218353

Városház Tér 1.

Székesfehérvár HU211 8000

Szentgyörgyi László

szentgyorgyi.laszlo@
pmhiv.szekesfehervar.hu

+36 22537296



EKR001512302019
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

1 - Szerver szoftverek és szerverek beszerzéseRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

-

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

-

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

-

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

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

249A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

-

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

-

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat részére informatikai eszközök beszerzése. 1. rész: Szerver szoftverek és szerverek 
beszerzése: 8 db Szerver (Dell PowerEdge R640 Server vagy azzal egyenértékű, a meglévő Dell infrastruktúrába illeszkedő); 16 db 
VMware vSphere Standard for 1 processor /legfrissebb verzió/; 16 db Basic Support/Subscription VMware vSphere Standard for 1 
processor for 1 year; 2 db VMware vCenter Server Standard for vSphere (Per Instance) /legfrissebb verzió/; 2 db Basic Support/
Subscription VMware vCenter Server Standard for vSphere (Per Instance) for 1 year; 8 db Windows Server Standard 2019 64Bit 
English 1pk DSP; 16 db Veeam Backup & Replication for VMware Public Sector. 2. rész: Storage beszerzése: 2 db Storage (Dell EMC 
ME4024 Storage Array vagy azzal egyenértékű, a meglévő Dell infrastruktúrába illeszkedő)

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Önkormányzat informatikai eszközök

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik része, XVII. fejezete

Nemzeti Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül

Igen
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Az Alienline Kft. (6729 Szeged, Szabadkai út 9. A. ép.) Ajánlattevő ajánlata az 1. rész (Szerver szoftverek és szerverek 
beszerzése) és a 2. rész (Storage beszerzése) vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel 

13470458206Alienline Kft., Magyarország 6722 Szeged, Tisza Lajos Körút 47.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

-

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár ( HUF): 37.275.929,- Ajánlattevő ajánlati kötöttséggel terhelt érvényes ajánlata tekinthető a legalacsonyabbnak.

10507326242NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1152 Budapest, 
Telek Utca 7-9.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

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:

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

Szöveges értékelés:

NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
előírt feltételeknek mindenben megfelelt. Nettó ajánlati ár ( HUF): 37.275.929,-

10507326242NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1152 
Budapest, Telek Utca 7-9.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye
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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:

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

Szöveges értékelés:

NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő benyújtott ajánlata az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban, valamint a jogszabályokban 
előírt feltételeknek mindenben megfelelt. Nettó ajánlati ár ( HUF): 16.276.291,-

10507326242NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1152 
Budapest, Telek Utca 7-9.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

2A szerződés száma:

2 - Storage beszerzéseRész száma, elnevezése:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság (6726 Szeged, Vellay Imre utca 39.) Ajánlattevő ajánlata az 1.rész (Szerver szoftverek 
és szerverek beszerzése) vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel 
meg az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Indok: Ajánlattevő ajánlatában a „VMware 
vCenter Server Standard for vSphere (Per Instance) /legfrissebb verzió/” és a „Basic Support/Subscription VMware vCenter 
Server Standard for vSphere (Per Instance) for 1 year” szerver szoftverre a „Windows Server 2019 Standard ROK (16 core) – 
MultiLang” terméket ajánlotta, melyre Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívásban indokolás kérést és alátámasztó dokumentumot 
kért. Ajánlattevő indokolásában az ajánlatában megjelölt terméket megváltoztatta “VMware vCenter Srv 6 Std for vSph 6 (Per 
Instance) w/1Yr Support” termékre, mely hiánypótlás a Kbt. 71. §. (8) bekezdés b) pontjában foglaltaknak nem felel meg. Az 
ajánlatában szereplő termék megfelelőségét a gyártó által kiadott dokumentációjával nem támasztotta alá, továbbá nem adott 
felvilágosítást arra, hogy az miként látja el a következő elvárt funkciókat: vmware virtualizációs szerverek központi irányítása, 
automatizálása, értesítések és riasztások kezelése, SSO hitelesítés, VM migráció, storage migráció. Ajánlattevő az eljárást 
megindító felhívás III.1.2) pont P/1. alkalmassági pontban előírt – lásd még ajánlati dokumentáció 21. oldal 20. sora és 36. 
oldalon található nyilatkozat minta - dokumentumok közül nem csatolta be hiánypótlás során a számlavezető pénzügyi 
intézményeiről, illetőleg a működő pénzforgalmi számláiról szóló nyilatkozatot. Ezen hiányosság a Kbt. 71. § (6) bekezdés utolsó 
mondata alapján a korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.

24909707206ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6726 Szeged, Vellay Imre Utca 39.

egyéb módon nem felel meg az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Indok: Ajánlattevő a 
hiánypótlási felhívásban előírt hiányosságokat – így az eljárást megindító felhívás III.1.2) pont P/1. alkalmassági 
minimumkövetelményeknek történő megfelelőség megállapítása végett az eljárást megindító felhívás ezen pontjánál előírt 
igazolási módok szerinti dokumentum(ok)at; az eljárást megindító felhívás III.1.3) pont M/1. alkalmassági 
minimumkövetelményeknek történő megfelelőség megállapítása végett az eljárást megindító felhívás ezen pontjánál előírt 
igazolási módok szerinti dokumentum(ok)at; szakmai ajánlataira vonatozó nyilatkozatokat; a szakmai ajánlatait nem egészítette 
ki; az ellentmondást nem oldotta fel arra vonatkozóan, hogy Közös Ajánlattevők nevében tett nyilatkozatot; 424/2017. (XII.19.) 
Korm. rendelet 6.§ (9) bekezd. alapján a székhely adatok változását nem vezette át az EKR-ben - az előírt határidőre nem pótolta.

Igen
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Az ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság (6726 Szeged, Vellay Imre utca 39.) Ajánlattevő ajánlata a 2 rész (Storage beszerzése) 
vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg az eljárást megindító 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az 
ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Indok: Ajánlattevő szakmai ajánlatában a storage-ok mindkét fajta (HDD és
SSD) tárolójára adott ajánlata nem felelt meg az előírt minimum követelményeknek. A HDD tároló vonatkozásában az előírt 
minimum 2TB kapacitást el nem érő; az SSD tároló vonatkozásában az előírt 13db minimum 960GB kapacitású helyett kevesebb 
darabszámú azonban nagyobb kapacitású tárolóra tett ajánlatot. Ajánlatkérő az ajánlati dokumentáció 26. oldal utolsó előtti 
bekezdésben előírta, hogy „Amennyiben valamely paraméter esetében az Ajánlattevő által megajánlott Storage nem teljesítik a 
megadott minimumkövetelményt, akkor az ajánlat érvénytelennek minősül.”, továbbá a Kbt. 71. § (8) bekezdés rendelkezései 
alapján ezen hiányosság nem pótolható.

24909707206ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6726 Szeged, Vellay Imre Utca 39.

Az Alienline Kft. (6729 Szeged, Szabadkai út 9. A. ép.) Ajánlattevő ajánlata az 1. rész (Szerver szoftverek és szerverek 
beszerzése) és a 2. rész (Storage beszerzése) vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel 
egyéb módon nem felel meg az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. Indok: Ajánlattevő a 
hiánypótlási felhívásban előírt hiányosságokat – így az eljárást megindító felhívás III.1.2) pont P/1. alkalmassági 
minimumkövetelményeknek történő megfelelőség megállapítása végett az eljárást megindító felhívás ezen pontjánál előírt 
igazolási módok szerinti dokumentum(ok)at; az eljárást megindító felhívás III.1.3) pont M/1. alkalmassági 
minimumkövetelményeknek történő megfelelőség megállapítása végett az eljárást megindító felhívás ezen pontjánál előírt 
igazolási módok szerinti dokumentum(ok)at; szakmai ajánlataira vonatozó nyilatkozatokat; a szakmai ajánlatait nem egészítette 
ki; az ellentmondást nem oldotta fel arra vonatkozóan, hogy Közös Ajánlattevők nevében tett nyilatkozatot; 424/2017. (XII.19.) 
Korm. rendelet 6.§ (9) bekezd. alapján a székhely adatok változását nem vezette át az EKR-ben - az előírt határidőre nem pótolta.

13470458206Alienline Kft., Magyarország 6722 Szeged, Tisza Lajos Körút 47.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

-

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár ( HUF): 16.276.291,- Ajánlattevő ajánlati kötöttséggel terhelt érvényes ajánlata tekinthető a legalacsonyabbnak.

10507326242NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1152 Budapest, 
Telek Utca 7-9.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2020.02.13 11:01:39 MERCI003

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

1.) Az eljárást megindító hirdetmény a Közbeszerzési Értesítő 2019/249 számában 2019. december 30-án KÉ-25003/2019. számon 
jelent meg.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.02.24Lejárata:2020.02.14Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2020.02.14

2020.02.14




