Ikerné Dr. Sarkadi Zsuzsanna Éva

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

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MTA Természettudományi
Postai cím: Magyar

Kutatóközpont

tudósok krt. 2

Város: Budapest

Város: Budapest

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
„Kutatási célra nagyteljesítményű szerver és számítástechnikai eszközök
beszerzése adásvételi szerződés alapján”
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Kutatási célra nagyteljesítményű szerver és számítástechnikai eszközök beszerzése 3 részfeladatban:
1. rész 1 db 2U magasságú, rack szekrényben elhelyezhető házba szerelt 4 db azonos, bővíthető
konfigurációjú HPC számító egységből álló rendszer összesen minimum 128 cpu maggal,
összesen minimum 32x8 GB DDR4 memóriával,
+ opcionálisan 2 db egységenkénti minimum 8x16GB memóriabővítés és 1 db, 8 diszk fogadására
alkalmas háttártároló egység minimum 2 db 6 TB-os diszkkel. A szerződés része a készülék
kiszállítása és üzembehelyezése.
2. rész 2 db azonos konfigurációjú, DAQ kártya működtetésére alkalmas számítógép (Dell
Optiplex 3050 vagy azzal egyenértékű, a műszaki leírásban részletezettek alapján) minimum 4 GB
RAM-al, minimum 128 GB SSD tárhellyel, Windows 10 operációs rendszerrel. A szerződés része
a készülék kiszállítása.
3. ész 1 db laptop (Macbook Air vagy azzal egyenértékű) minimum 256 GB SSD tárhellyel, OSX operációs rendszerrel a meglevő saját fejlesztésű alkalmazások felhasználhatóságának
biztosítására. A szerződés része a készülék kiszállítása

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt.
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 113.

Harmadik rész XVII. fejezet

§-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárás

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: 2 2018.04.14.
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: Adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen  nem

A szerződés száma: [ 0] Rész száma: 2 [ 2] Elnevezés: Adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X igen  nem

A szerződés száma: [ 1] Rész száma: 2 [3 ] Elnevezés: Adásvételi szerződés
Az eljárás eredményes volt X 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: 1 rész [6 ]
A beérkezett ajánlatok száma: 2 rész [5 ]
A beérkezett ajánlatok száma: 3 rész [4 ]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

1. rész:
EURO ONE Számitástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.; adószám: 10649297-2-44)
nettó ajánlati ár: 7.788.100,- HUF

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a hiánypótlás és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
igazolások benyújtását követően a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki

leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és
lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/
igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
2. rész:
Duna Elektronika Kft. (1183 Budapest, Gyömrői út 99.; adószám: 12029145-2-43)
nettó ajánlati ár: 269.800,- HUF

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a hiánypótlás és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
igazolások alapján a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban
található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és lekérdezések
alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/ igazolásai alapján
megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata érvényessé
nyilvánítható.
Etiam Kft. (6723 Szeged, Szakolcai utca 7.; adószám: 24909707-2-06)
nettó ajánlati ár: 270.000,- HUF

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a hiánypótlás és a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerinti
igazolások benyújtását követően a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki
leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és
lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/
igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
EURO ONE Számitástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.; adószám: 10649297-2-44)
nettó ajánlati ár: 288.120,- HUF

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a hiánypótlás benyújtását követően a felhívás és a
közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok
előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt
nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/ igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági
követelmények mindegyikének, ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható.
ProComp Kft. (8900 Zalaegerszeg, Bozsoki út 3.; adószám: 10217472-2-20)
nettó ajánlati ár: 288.400,- HUF

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a hiánypótlás benyújtását követően a felhívás és a
közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok
előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt
nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/ igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági
követelmények mindegyikének, ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható
3. rész:
Etiam Kft. (6723 Szeged, Szakolcai utca 7.; adószám: 24909707-2-06)
nettó ajánlati ár: 305.000,- HUF

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a hiánypótlás és a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
igazolások benyújtását követően a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki
leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és
lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/

igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata
érvényessé nyilvánítható.
Duna Elektronika Kft. (1183 Budapest, Gyömrői út 99.; adószám: 12029145-2-43)
nettó ajánlati ár: 338.350,- HUF

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a hiánypótlás és a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerinti
igazolások alapján a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban
található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és lekérdezések
alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/ igazolásai alapján
megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlata érvényessé
nyilvánítható.
EURO ONE Számitástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.; adószám: 10649297-2-44)
nettó ajánlati ár: 338.790,- HUF

Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a hiánypótlás benyújtását követően a felhívás és a
közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok
előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai/igazolásai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt
nem áll. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai/ igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági
követelmények mindegyikének, ezért ajánlata érvényessé nyilvánítható.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 Ajánlatkérő a

beérkezett ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a
legalacsonyabb ár értékelési szempontok szerint értékeli
(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.)

Az ajánlattevő neve:
Az értékelés

A részszempontok

részszempontjai

súlyszámai

(adott esetben
alszempontjai is)

(adott esetben az
alszempontok súlyszámai
is)

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

Az ajánlattevő neve:

Értékelési
pontszám

Értékelési
pontszám és
súlyszám
szorzata

A súlyszámmal
szorzott
értékelési
pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:
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
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

1. rész: EURO ONE Számitástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.; adószám:
10649297-2-44)
nettó ajánlati ár: 7.788.100,- HUF

Ajánlatkérő részére legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot tette.
2. rész: Duna Elektronika Kft. (1183 Budapest, Gyömrői út 99.; adószám: 12029145-2-43)
nettó ajánlati ár: 269.800,- HUF

Ajánlatkérő részére legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot tette.
3. rész: Etiam Kft. (6723 Szeged, Szakolcai utca 7.; adószám: 24909707-2-06)
nettó ajánlati ár: 305.000,- HUF

Ajánlatkérő részére legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot tette.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 2

2. rész: Etiam Kft. (6723 Szeged, Szakolcai utca 7.; adószám: 24909707-2-06)
nettó ajánlati ár: 270.000,- HUF

Ajánlatkérő részére a második legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot tette.
3. rész: Duna Elektronika Kft. (1183 Budapest, Gyömrői út 99.; adószám: 12029145-2-43)
nettó ajánlati ár: 338.350,- HUF

Ajánlatkérő részére a második legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot tette.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X 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: 2
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:

1. rész:

Etiam Kft. (6723 Szeged, Szakolcai utca 7.; adószám: 24909707-2-06).
Ajánlattevő a felvilágosítás kérésre adott válaszában módosította az ajánlatát, és ezzel megsértette az ajánlati
kötöttséget. Ajánlattevő a részletes árajánlatának a +2db 8X16GB opcióra vonatkozó egységárát
megváltoztatta oly módon, hogy annak változása a teljes ajánlati árat és az ajánlattevők között az értékeléskor
kialakuló sorrendet befolyásolta, ezzel megsértette a Kbt. 112. § b) pontjára tekintettel a Kbt. 80. § (11)
bekezdése szerinti ajánlati kötöttséget, valamint a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontját. A jelzett változtatás nem
minősül számítás hibának, hiszen az ajánlattételi felhívásból és a közbeszerzési dokumentumból (KD),
különös tekintettel a részletes árajánlat megtételéhez rendelkezésre bocsátott nyilatkozatból (KD
nyilatkozatminták 2./a melléklet), egyértelműen megállapítható, hogy a 2. sor szerinti opciónál a 8X16GB az
az egység, amelynek egységárát a „Nettó egységár HUF/db” oszlopban meg kellett adni. Jelen esetben az
alapadatot (egységár) változtatta meg ajánlattevő a felvilágosítás adása során – méghozzá oly módon,

amelynek következtében változott a teljes ajánlati ár és az ajánlattevők értékelési sorrendje – amely nem
tartozik a számítási hiba körébe. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek e) pontja alapján érvénytelen.

ProComp Kft. (8900 Zalaegerszeg, Bozsoki út 3., adószám: 10217472-2-20)
Ajánlattevő felvilágosítás kérésre adott válaszából megállapítható, hogy ajánlattevő ajánlata nem
tartalmazza az alaprendszeren felül előírt opció keretében a +2db 8X16GB (tehát összesen:
2X8X16GB) memóriabővítést, ezért nem felel meg a műszaki leírásban meghatározott
követelményeknek. Ajánlattevő válaszában egy másik eljárás („Kutatási célra használt különböző
informatikai eszközök beszerzése 3 részfeladatban adásvételi szerződés keretében” tárgyú KBE03021/2018) kiegészítő tájékoztatására és műszaki leírás módosítására hivatkozik, amely jelen
eljárásban nem releváns. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek e) pontja alapján érvénytelen.
SeE Enterprise Kft. (1134 Budapest, Váci út 33. VI. em., adószám: 13494168-2-41)
Ajánlattevő nem teljesítette a hiánypótlást, a Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján ebben az esetben
kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt lehet figyelembe venni az elbírálás
során. Az eredeti ajánlatból nem állapítható meg, hogy mennyi jótállást biztosítanak a megajánlott
eszközökre. Illetve nem állapítható meg egyértelműen, hogy ajánlattevő ajánlata tartalmazza az
alaprendszeren felül előírt opció keretében a +2db 8X16GB (tehát összesen: 2X8X16GB)
memóriabővítést. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek e) pontja alapján érvénytelen.
Nádor Rendszerház Kft. (1152 Budapest, Telek utca 7-9., adószám: 10507326-2-42)
Ajánlattevő nem teljesítette a hiánypótlást, a Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján ebben az esetben
kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során. Az eredeti ajánlatból
nem állapítható meg az alap szerver tekintetében (4. oldal 1. rész 1 sor) a megajánlott PC4-21300
RAM esetén a termék gyártmánya, valamint megajánlott SATA-7200 HDD gyártmánya és típusa.
Ajánlattevő az ajánlata 4. oldalán az egységenkénti minimum 8x16GB memóriabővítés opció (1. rész
2. sor) esetén pedig nem állapítható meg a termék gyártmánya. Ajánlatkérő a Közbeszerzési
dokumentumok műszaki leírásában az 1. rész esetén előírta: „Az ajánlattevőnek az ajánlatához
műszaki-szakmai leírást kell csatolnia, melyből egyértelműen kiolvasható az előírt
követelményeknek való megfelelőség, és az ezt alátámasztó dokumentumokat. Az ajánlatban
ajánlattevőknek meg kell adni a megajánlott termék pontos gyártmányát és típusát.” A megajánlott
termék gyártmánya és típusa nélkül nem állapítható meg, hogy ajánlattevő ajánlata maradéktalanul
megfelel-e az előírt műszaki követelményeknek. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek e) pontja alapján
érvénytelen.
3. rész:

SeE Enterprise Kft. (1134 Budapest, Váci út 33. VI. em., adószám: 13494168-2-41)
Ajánlattevő nem teljesítette a hiánypótlást, a Kbt. 71. § (10) bekezdése alapján ebben az esetben
kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt lehet figyelembe venni az
elbírálás során. Az eredeti ajánlatból nem állapítható meg, hogy mennyi jótállást biztosítanak a
megajánlott eszközökre. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bek e) pontja alapján érvénytelen.
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2018.08.07. / Lejárata: 2018.08.16.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018.08.06.
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VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018.08.06.
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban előírta, hogy alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését, erre tekintettel az
alábbi ajánlattevők ajánlata nem került elbírálásra:
1. rész:
Silicon Computers Kft. (1118 Budapest, Zólyomi út 23.; adószám: 12095144-2-43)
nettó ajánlati ár: 8.555.000,- HUF
2. rész:
SeE Enterprise Kft. (1134 Budapest, Váci út 33. VI. em., adószám: 13494168-2-41)
nettó ajánlati ár: 290.028,- HUF

______________________________________________________________________________
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szükség szerinti számban ismételje meg
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adott esetben

