
14. melldklet a 14/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

K)ZBESZERZ E S I A DATBAZI S

Osszegez6s az aiilnlatok elbir6l6sir6 I

[. szakasz: AjSnlatk6r6
I.l) N6v 6s cimek | 

6elAlie meg az eljdrdsdrt felelcjs osszes etjanlatkdrcit)

Hivatalos n6v: MTA Termdszettudorn6nyi Kutat6kozpont

Postai cim: Magyar Tud6sok KrI.2.

V6ros: Budapest

II. szakaszz TSrgy
II.1) Meghathrozhs

[l.l) A kiizbeszerz6s tirgya: Kutat6si c6lokat szolg6lo kiilonfdle sz6mit6stechnikai

II.2) A kiizbeszerz6s mennyis6ge

I.2.1) A kiizbeszerz6s mennyis6ge:

Kutatflsi c6lokat szolg6l6 kiiliinf6le szimit6stechnikai eszkiiztik beszerz6se (4 r6szfeladat)

t.
rdb
Fo CPV kod: 3021 1400-5

A reszletes rntiszaki leir6s:

Azajbnlatklro 6ltal megnevezett term6k, amely kiz|r6lag a mfiszaki tartalom egydftelmti

me ghatir o z6shr a szol g5l :

. 2db x86_64 szerver processzor (AVX utasit6skdszlet thmogatSssal, 30MB Cache, 9'6 GT/s

QPI) processzoronk6nt tegal6bb l2db,legalilbb2,2GHzCPU maggal (pl.IntelXeon E5-2650v42,2

GHz vagy azzal egyendft6kti)
. 64GB 2400MHz-en tizemelo DDR4 registered ECC RAM !',r
. ldb 2Tb HDD SATA3 7200 RPMi'-il

. legal6bb I darab, minimum lGbit/s sebesstlgti Ethernet hhl6zati csatol6

. lU rackbe szerelhet<i hhz,kiegeszit5kkel(rack szerelci keret), hot-swap disk helyekkelisE

. min. 750W t6pegysdg

)
rdb
Fo CPV k6d: 3021 1400-5

A r6szletes rntiszaki leir6s:

2 db egyforma, ftiggetlen sz6mol6egysdg egy hlzban (az aiinlatkero 6ltal megnevezett term6k, amely

kizir6laga mriszakitaftalom egy6rtelmri meghatbrozbshraszolghl): Supermicro SYS-1028TP-DTR

szerverhftz|lntel Server Chassis H2312XXKR2) vagy kdt ki.ilon fizlkai egys6gben, a teljes egysdg (2

db sz6mol6egysdg) max. 2U magas rackbe szerelhetcj h|z,kiegeszittikkel (rack szerelci keret), hot-

swap disk helyekkel, t6pegysdggel

Sz6mol6 egysdgenk6nt :

. zdb x86_64 szerver processzor (AVX utasit6skdszlet tamogat6ssal, 30MB Cache, 9.6 GT/s

QPI) processzoronk6nt legalSbb l2db, legal6bb 2,2GHz CPU maggal (pl. Intel Xeon E5-2650v4 2,2

GHz vagy azzal egyendrtdkti)

r6sz: ,,Linux klaszter b6vit6s,2 processzoros HPC rendszer"

r6sz: ,,Linux klaszter b6vit6s,4 processzoros HPC rendszer"



a

64GB 2400MHz-en tizemel<i DDR4 registered ECC RAM i'Fj
ldb 2Tb HDD SATA:, !".ZZOO npVt
fegafSbb I darab, minimum lGbit/s sebess6gri Ethernet h6l6zati csatol6
3 6v j6t6ll6s a teljes rendszerre

3. r6sz: ,,Adatki6rt6kel6 grafikus desktop rendszer"
ldb
Fo CPV k6d: 30213300-8

A rdszletes miiszaki leir6s:

Az ajhnlatkero 6ltal megnevezett termdk, amely kizirolag a miiszaki tartalom egydrtelmil
me gh atir ozdshr a szol 96l :.27 hiv elykes, Reti na 5 K k ij e I z<i s i Mac

Ki6rt6kelo rendszer specifi krici6j a
. Kdpernyo 6tmdro: 27"
. M"gielenit6s: 5120x2880 kdppont

' Processzor: Intel Core i5 vagy azzal egyeneftdkii CPU, 4 fizikai core, magonkdnt legaldbb
3.2 CHz 6rajel
. Mem6ria: minimum 8 GB (2*4GB) l867MHz DDR3 mem6ria
. Belso diszk: minimum I TB meretri HDD h6ttdrtrlr

' Vide6krirtya: Dedik6lt, saj6t mem6ri6val (minimum 2GB) rendelkezo GPU AMD Radeon R9
M380 vagy azzal egyen6rtdkri GPU
. H6l6zati csatol6: lGbit/s sebess6gii Ethernet hfiozati csatol6
. USB: 4 darab USB3.0 szabv6nyrl csatlakoz6
. Monitor csatlakoz6s: Mini DisplayPort
. Wlreless kapcsolat: 802.11ac WiFi ds Bluetooth 4.0
. Webkamera: Be6pitett FaceTime HD-kamera
. Hang: Stereo hangsz6r6, Dual-mikrofon - 3.5 mm Jack,
. SDxC-k6rtyahely
. Tovdbbi csatlakoz6: 2 db Thunderbolt 2 csatlakoz6

' Billentyizet: Magyar nyelvii, Bluetooth kapcsolattal pl. Magic Keyboard vagy azzal
egyendrtdkri b i I lentyiizet

' Eg6r: Bluetooth kapcsolattal, multi-touch felijlet k6pess6g, mozdulat t6rnogat6s , pl. Magic
Mouse 2 vagy azzal egyen6ft6kti eger
. "All-in-one" kivitel

' oper6ci6s rendszer: os x El capitan op. rendszer elore telepitve

4. r6sz: ,,Kutatfsi c6lokat szolgril6 notebook"
rdb
Fo CPV k6d:30213100-6
A rdszletes mtiszaki leir6s:

Azajfinlalkdro 6ltal megnevezett term6k, amely kizhrolaga mriszakitartalom egy6rtelmri
meghatfirozflshra szolg|l : Asu s K5 0 I UX-DM I 64D
. Kdpernyo 5tm6ro: 15,6"
. Megielenit6s: 1920x1080 k6ppont FHD LED
' Processzor: a http://www.cpubenchmark.net mdrdse alapjrin legal6bb 4326 passmark CpU
Mark drt6ket el6ro CPU (pl: Intel Core i7-6500U) , legal6bb 2 fizikai core, magonk6nt legal6bb 2.5
GHz 6rajel
. Mem6ria: 8 GB DDR3 1600 MHz
. Belso diszk: I TB SATA HDD



. Vide6k6rtya: Dedikdlt, saj6t mem6ri6val(minimum 2GB), a

http://www.videocardbenclrmark.net rndrdse alapjiln legal6bb l4l 8 PassMark - G3D Mark 6rt6ket

ef6ro GPU Nvidia CeForce GTX 950M GPU vagy azzal egyenertdkti GPU
. Hel6zaticsatol6: legal6bb I darab, minimum lGbit/s sebessegfi Ethernet hSl6zati csatol6.

. T6mogatott WLAN szabvdrryok: 802.lla

. Hang: Fiilhallgat6 kimenettel rendelkezo hangkhrtya, valamint be6pitett hangsz6r6,

mikrofon
. USB: Minimum 4 darab,legal6bb 2db US82.0 szabv6ny[r csatlakoz6, legalibb 2db USB 3.0

. Monitor csatlakozrls: HDMI

. Billentytizet: Magyar nyelvti

. Webkamera: integr5lt webkamera

. K6rtyaolvas6:bedpitett.t6rnogatottk6tyatipusok:SD,SDXC

. Akkumul6tor kapacitiis: legal6bb 3 cell6s Li-ion

. Srily: maxirnum 2,0kg

. Oper5ci6s rendszer: MS Windows l0 64bit

IV. szakasz: Eljirirs
IV.l) Meghathrozhs

IV.2) Ad minisztrativ informici6k

V.2.1) Az adott eljirisra vonatkoz6 kdzz6t6tel'

hirdetm6ny szama a Hivatalos Lapban: ' t lt lt ltl/S tlt lt l-l lt lt lt ltlt lt l
hirdetm6ny sz6maa Kozbeszerz6si Enesitoben: | [ ]t lt lt lt l/t lt lllll (KE-szdm/dvszam)

V.2.2) Hirdetm6ny kdzzfitiltele n6tkiit indul6 eljdr6s eset6n az elj6rist megindit6 felhivis
6s6nek, ilfet6leg a Kiizbeszerz6si Hat6shgthifikoztatisinak napja: ' 2016.07.27..

IV.2.3) Az el6zetes piaci konzultici6k eredm6ny6nek ismertet6se 6rdek6ben tett int6zked6sek
rtet6se: 2

V. szakaszi Az elj6r6s eredm6nyel

A szerz6d6s szima: [] R6sz szdma: 2 
1 l1 Elnevez6s: ,rlinux klaszter b6vit6sr 2 processzoros HPC

rendszertt

Az elj6rrls eredmdnyes volt X igen ; I nem

A szerz6d6s szima: [] R6sz szdma: 2 
121 Elnevez6s: ,rlinux klaszter b6vit6s, 4 processzoros HPC

rendszertt

Az eljirhs eredm6nyes volt X igen i nem

A szerzdd6s sz6ma: [] R6sz szima: 2 
;31 Elnevez6s: ,,Adatki6rt6kel6 grafikus desktop rendszer"

Az eljhrils eredmdnyes volt X igen , I nem

A szerz6d6s szdma: [] R6sz szdma: 2 
141 Elnevez6s: ,,Kutatrisi c6lokat szolgdki notebook"

Az elj6r6s eredmdnyes volt X igen nem

IV.1.1) A Kbt. mely r6sze, illetve fejezete szerinti eljrlris keriilt alkalmazisra:

A Kbt. Harmadik R6sz. XVII. feiezel

IV.1.2) Az eljirris fajt6ja:
A Kbt. I13. $ -a szerinti nyflt kozbeszerzesi elj

.1.3) Hirdetm6ny n6lkiili tirgyalisos eljirfs eset6n az elj6ris alkalmazisit megalapoz6 kiiriilm6nyek



V.l Eredm6nytelen eljdrdssal kapcsolatos informfci6'

V.l.l) A befejezetlen eljiris oka

I A kozbeszerzesi eljilrhst eredmdnytelennek

Az eredm6nytelens6g indoka:

i ) A szerzodds megkotdsdt megtagadt6k

minositett6k.

V.1.2) A befejezetlen eljirist kiivet6en indul-e rij etj6r6s I i igen nem

V.1.3) Az 6rv6nyes aj6nlatot tev6k 2

Aj6nf attevok neve ds cime alkalmass6guk indokol6sa 6s aj6nlatuknak az 6rt6kel6si szempont szerinti tartalmi
eleme(i):

V.1.4) Az 6rv6nytelen ajdnlatot tev6k 2

Az ervenylelen aj6nlatot tevok neve, cime ds az ervenytelensdg indoka:

Y.2 Az etjfrrls eredm6nye 2

.2.1) Ajinlatokra vonatkoz6 informici6k
bedrkezett ajrlnlatok szhma:2 db

.2.2) Az 6rv6nyes ajfnlatot tev6k
j6nlattevok neve 6s cime alkalrnass6guk indokol6sa ds aj6nlatuknak az 6rt6kel6si szernpont szerinti tartalmi

i):

Cygnea Bt.
zdkhelye: 1031 Budapest, Vizimoln6r utca 28. 3. em. 7 .

z ajitnlat 6rt6kel6sre kertilo fobb tartalmi elemei.
l. r6sz: ,,Linux klaszter b6vit6s,2 processzoros HPC rendszer"
Nett6 ajdnlati ar 1.284.000,-HUF
2. r6sz: ,Linux klaszter b6vit6s, 4 processzoros HPC rendszer"
Nett6 aj anlati 6r: 2.484.000,-HUF

EURO ONE Szdmit:{stechnik ai Zrt.
lye: I145 Budapest, Ujvi169 u. 50-52.

z ajttnlat 6rt6keldsre keri.ilo fobb tartalmi elemei.
1. r6sz: ,,Linux klaszter b6vit6s, 2 processzoros HPC rendszer"
Nett6 ajirnlati 61 1.196.999,- .HUF
2. r6sz: ,,Linux klaszter b6vit6sr 4 processzoros HpC rendszer"
Nett6 ajitnlati 61 2.470.604,- .HUF
3. r6sz: ,,Adatki6rt6kel6 grafikus desktop rendszer"
Nett6 ajinlati ar 507.160,- .HUF
4. r6sz: ,,Kutatr{si c6lokat szolgdl6 notebook"
Nett6 ajdnlati itr 250.782,- .HUF

Delta Systems Kft.
z6khelye: 1033 Budapest, Szentendrei ut 39-53.

ajdnlat 6rt6kel6sre keriilo fobb tartalmi elemei.
1. r6szi ,,, inux klaszter b6vit6s,2 processzoros HpC rendszer"
Nett6 ajdnlati 61 1.3 58.462,- .HIJF
2. r6sz: ,,Linux klaszter b6vft6s, 4 processzoros HpC rendszer"
Nett6 aj6nlati 61 2.488.17 4,- HUF
3. r6sz: ,,Adatki6rt6kel6 grafikus desktop rendszer"
Nett6 ajrinlati ar 545.178,- .HUF
4. r6sz: ,,Kutatdsi c6lokat szolg6l6 notebook"



Nett6 aj6nlati itr 237.057,- .HUF

Swissparts Hungary Kft.
Sz6khelye: 1071 Budapest, Damjanich u. I l-15.
Az ajtnlat 6rtdkel6sre kertilo fobb tartalmi elemei.

1. r6sz: ,,Linux klaszter b6vit6s, 2 processzoros HPC rendszer"
Netto aj6nlati 61 1.198.000,-.HUF

Az ajinlattevok aj6nlata a benyrijtott reszek tekintet6ben 6rv6nyes a hi6nyp6tl6s 6s a Kbt. 69.$ (4.

bekezdds szerinti felhiv6st kovetoen megfelelnek a felhiv6sban 6s aKozbeszerz6si dokumentumbar

foglalt formai 6s tartalmi kdvetelmenyeknek, valamint a jogszabftlyoknak, tov6bb6 aj6nlattevol

alkalmas a szerzodes teljesitdsere es nem esik kiz6r6 okok hatdlya al6.

V.2.3) Az ajhnlatok 6rt6kel6se '
Aj6nlatkdro a beerkezett aj6nlatokat a Kbt. 76.$ (2) bekezd6s a) pontja alapjtrn a legalacsonyabb 6r

irtekeldsi szempontok szerint 6rt6keli, merl az ajdnlatkdro ig6nyeinek valamely konkr6tan

neghattrozott minosdgi 6s muszaki kOvetelmenyeknek megfelelo 6ru felel meg.

lAz aldbbi tabldzatban adja nteg. A tdbldzatnak az ajdnlattevf neve alatti osztott oszlop bal oldalara az adott

zjdnlatnak az adotl rdszszempont szerinti tartalmi elemeire adott drtdkelrjsi pontszdmot, jobb oldalara pedig

n drtdkelesi pontszdmnak a sillyszdmmal kialakltott szorzatdt kell belrni.)

V.2.4) Az ajhnlatok 6rt6kel6se sorin adhat6 pontszim als6 6s fels6 hatira:

V,2.6) A nyertes ajdnlattev6 neve, cime, az ellenszolgdltatris iisszege 6s ajdnlata kivilasztdsinak indokai:

EURO ONE Szr{mitdstechnikaiZrt.(l145 Budapest, Ujvilag utca 50-52.) l-3. rdszfeladatban

l. r6sz Nett6 aj6nlati fr: 7.196.999,-.HUF
2. rdsz Nett6 aj6nlati itr:2.470.604,- .HUF
3. rdsz Nett6 ajtnlatiitr 507.160,- .HUF

Delta Systems Kft. (1033 Budapest, Szentendrei ft 39-53,) 4. reszfeladatban

4. r6sz Nett6 ajfunlati itr: 237.057,-.HUF

Aj6nlattevok ajilnlata6rv6nyes, megfelel a felh(v6sban, a kozbeszerzdsi dokumentumban 6s a jogszab6lyokbar

foglaftaknak, nevezett aj6nlatok tarlalnazzftk az adotl r6szfeladatban a legalacsonyabb ajSnlati atat, az ajftnlat

6rak valamennyi rdszfeladatban a rendelkez6sre 6116, illetve a nregemelt anyagi fedezet m6rtdk6nel

mesfelelnek.

V.2.7) A nyertes ajinlatot kiivetri legkedvez6bb ajinlatot tev6 neve, cime,az ellenszolgiltatis iisszege 6s

ajdnlata kivilasztis6nak indokai: r

Swissparts Hungary Kft. (1071 Budapest, Damjanich u. 11-15.)

I . rdsz Nett6 ajftnlati 6r: I . 198.000,- .HUF

Cygnea Bt. (131 Budapet, Vizimoln6r utca 28.)
2. rdsz Nett6 ajttnlati itr:2.484.000,-HUF

Delta Systems Kft. (1033 Budapest, Szentendrei ft 39-53.)
3. r6sz Nett6 ajdnlati ttr:545.178,- .HUF

EURO ONE SzfmitrlstechnikaiZrt. (l145 Budapest, Ujvil6g utca 50-52.)
4. resz Nett6 ajftnlati ir: 250.782,- .HUF

Ajrinlattevok ajilnlata 6rvdnyes, megfelel a felhiv6sban, a kozbeszerz6si dokumentumban 6s a jogszab6lyokban

foglaltaknak, nevezett aj6nlatok taftalnazzitk az adott rdszfeladatban a nyeftes ajrlnlatot ktjveto legkedvezobb b

ajfnlatarat,azajrlnlati 6rak valamennyi reszfeladatban a rendelkez6sre iil16, illetve a megemelt anyagi fedezet

m6rt6k6nek mesfelelnek. ..

K



V.2.8) Alvdllalkoz6(k) ig6nybe v6tele2 igen X nem

A nyertes aj6nlattevo ajhnlathban a kozbeszerz6snek az(ok) a r6sze(i), amely(ek)nek teljesitesdhez az

aj 6n I attevo a lvdl lalkoz6t kivrin i g6nybe venni :

A nyertes ajrinlatot koveto legkedvezobb aj6nlatot tevo al|nlathban a kozbeszerzdsnek az(ok) a rdsze(i),

amely(ek)nek teljesitdsdhez az aj6nlattevo alv6llalkoz6t kfv6n igenybe venni: nem vesz igdnybe alv6llakoz6t2

V .2.9) Alvdllalkoz6(k) megneve z6sez 2

V.2.10) Az alkalmassig igazoldsiban r6szt vev6 szervezetek 2 nem vesz ig6nybe egyik ajdnlattevo sem

Az eroforr6st nyrijt6 szervezet(ek) es az alkalmass6gi kovetelmdny(ek) megjelol6se, amely(ek) igazolilsa
6rdek6ben azajinlattevo ezen szervezet(ek)re (is) tSmaszkodik a nyertes ajSnlattevo aj6nlat6rban:

Az erofor6st nyfjt6 szervezet(ek) es az alkalmassSgi kovetelm6ny(ek) megielol6se, amely(ek) igazolilsa

6rdek6ben azajilnlattevo ezen szervezet(ek)re (is) t6maszkodik a nyertes aj6nlatot koveto legkedvezobb

aj6nlatot tev6 aj6nlat6ban :

V.2,ll\ Az 6rv6nytelen ajinlatot tev6k 2

Az 6rvdnytelen aj6nlatot tevok neve, cime 6s azervenytelens6g indoka:

lnter-Computer InformatikaiZrt. (l118 Budapest, Gomb6cz u. 12.)

Ajinlattev6 ajinlatfban nem csatolta be egyik rdszfeladatban (1-2. r6szre tett aj6nlatot) sem a szakmai ajSnlatilt
nem jelolte megazt a term6ket amire aj5nlatott tett, nem csatolta a mriszaki szakmai le(rilst, nem Sllapithatt
meg, hogy mire tett aj6nlatot. A Kbt. 71. S (8) bek b) pontja 6rtelm6ben azajhnlatban abeszerzes tdrgy6nal

iellemzoire vonatkoz6 dokumentum tekintet6ben csak nem jelentos, egyedi r6szletkdrd6sre vonatkoz6 hibt
iavithat6 vagy hi5ny p6tolhat6. A miiszaki aj6nlat teljes hi6nya nem minosi.il nem jelentos egyed
r6szletk6rd6snek, ezdft arra vonatkoz6an jogszertien nem is frhat6 ki hi6nypotl6s az aj5nlati kototts6gre is

figyelemrnef . Az ajhnlatb6l nem 6llapithat6 meg a mLiszaki megfelelossdg, ezdrt a Biriiobizottsiig javasolja az

ajrlnlatot a Kbt. 73. S (l) bek e) pontja alapjhn 6rvdnytelennek nyilvdnitani.

VI. szakasz: Kieg6 szit6 informici6k
VI.l) Tovdbbi informfci6k: 2

n.1.1) A szerz6d6skiit6si morat6rium id6tartama

Kezdete: 2 0 I 6. 09.07. I Lejilrata: 2 0 I 6. 09. I 6.

{ Kbt. 130. $ (6) bekezddse alapj6n azirhsbeli osszegez6s megkiildese napj6t kdveto 5 nap

Vl.l.z) Az tisszegez6s elk6szit6s6nek id6pontja: 2016. 09. 06.

yI.l.3) Az iisszegez6s megkiild6s6nek id6pontja: 2016. 09. 06.

yI.1.4) Az iisszegez6s m6dositisinak indoka: 2

n.1.5) Az iisszegez6s m6dositisinak id6pontja: 2 
Gdd6/hh/nn)

yI.1.6) A m6dositott iisszegezds megkiild6s6nek id6pontja: 2 (dddd/hh/nn)

VI.1.7) Az tisszegez6s javftrisfnak indoka: 2

yI.l.8) Az iisszegez6s javitisdnak id6pontj a.2 (dddd/hh/nn)

yI.f .9) A javitott iisszegez6s megkiild6s6nek id6pontj^t2 (dddd/hWnn)

VI.1.10) Tov6bbi informici6k: 2


