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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez1
 

 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 I. szakasz: Ajánlatkérő 

 I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

 Hivatalos név: Nemzeti Szakértői és Kutató Központ 

 Postai cím: Mosonyi út 9.  

 Város: Budapest  Postai irányítószám: 1087 

 II. szakasz: Tárgy 

 II.1) Meghatározás 

 II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „NSZKK részére Microsoft licencek beszerzése” 

 II.2) A közbeszerzés mennyisége 

 II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

5.1. Tárgy: „örökös Microsoft licencek beszerzése” 

Mennyisége:  

DKÜ Cikkszám Terméknév  Mennyiség Mértékegység 

MPSA-AAA-03736-Government-Non-Specific-Each-D Exchng Svr Std Svr SL 2 db 

MPSA-AAA-03435-Government-Non-Specific-Each-D 

Exchng Svr Std User 

CAL 461 db 

MPSA-AAA-90059-Government-Non-Specific-Each-D 

Win Server Std Core 16 

SL 2 db 

MPSA-AAA-03786-Government-Non-Specific-Each-D Win Server User CAL 502 db 

MPSA-AAA-90052-Government-Non-Specific-Each-D 

Win Server Datcr Core 

16 SL 1 db 

MPSA-AAA-30379-Government-Non-Specific-Each-D 

Win Server Datcr Core 2 

SL 4 db 

MPSA-AAA-03340-Government-Non-Specific-Each-D SQL Server User CAL 10 db 

MPSA-AAA-03339-Government-Non-Specific-Each-D SQL Server Dev CAL 2 db 

 

5.2. Tárgy: „Microsoft licencek biztosítása 13 hónapra” 

Mennyisége: 

DKÜ Cikkszám Leírás / Terméknév Mennyi-ség Mérték-

egység 

AAD-33204-Government-ENTERPRISE SUBSCRIPTION-

Enterprise-Non-Specific-D 

M365 E3 Unified ShrdSvr 

ALNG SubsVL MVL PerUsr 

-13 hónapra 1079 db 

3JJ-00003-Government-ENTERPRISE SUBSCRIPTION-

Enterprise-Non-Specific-D 

M365AppsForEnterprise 

ShrdSvr ALNG SubsVL 

MVL PerUsr - 13 hónapra 3900 db 

 
1 Megállapította: 5/2019. (III. 28.) MvM rendelet 23. § (1), 1. melléklet. Hatályos: 2019. V. 1-től. 
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AAA-10787-Government-ENTERPRISE SUBSCRIPTION-

Enterprise-Non-Specific-D 

WinE3 ALNG SubsVL MVL 

PerUsr - 13 hónapra 4875 db 

AAA-10842-Government-ENTERPRISE SUBSCRIPTION-

Enterprise-Non-Specific-D 

O365E3 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr  

- 13 hónapra 819 db 

T6A-00024-Government-ENTERPRISE SUBSCRIPTION-

Enterprise-Non-Specific-D 

O365E1 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr – 13 

hónapra 1404 db 

3R2-00002-Government-ENTERPRISE SUBSCRIPTION-

Additional Product-Non-Specific-D 

AzureActvDrctryPremP1 

ShrdSvr ALNG SubsVL 

MVL PerUsr – 13 hónapra 2223 db 

228-04437-Government-ENTERPRISE SUBSCRIPTION-

Additional Product-Non-Specific-D 

SQLSvrStd ALNG LicSAPk 

MVL – 13 hónapra 39 db 

D86-01175-Government-ENTERPRISE SUBSCRIPTION-

Additional Product-Non-Specific-D 

VisioStd ALNG LicSAPk 

MVL – 13 hónapra 65 felhasználó 
 

 IV. szakasz: Eljárás 

 IV.1) Meghatározás 

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

 IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont szerint a verseny újbóli megnyitásával 

 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

 2021. augusztus 16. 

 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: A közbeszerzési 

eljárás a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont szerint a verseny újbóli megnyitásával került lefolytatásra. 

 V. szakasz: Az eljárás eredménye
1 

 A szerződés száma: [ 1] Rész száma:
2

 [1 ] Elnevezés: „NSZKK részére Microsoft licencek beszerzése” 

 Az eljárás eredményes volt x igen O nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

O A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Az eredménytelenség indoka: 

O A szerződés megkötését megtagadták 

 V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás O igen O nem 
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 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 eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

 A beérkezett ajánlatok száma: [5] 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi 

eleme(i): 

1. Név:   SoftwareONE Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság  

Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2. B. ép.  

Adószám: 23744189-2-41 

Az ajánlattevővel szemben nem áll fenn kizáró ok. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban élőírtaknak és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak. 

Nettó ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési és licenc gazdálkodási díj nélkül): 64 437 785, -Ft. 

2. Név:   S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs és Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű Társaság  

Székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14. 

Adószám: 11779177-2-44 

Az ajánlattevővel szemben nem áll fenn kizáró ok. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban élőírtaknak és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak. 

Nettó ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési és licenc gazdálkodási díj nélkül): 63 149 725, -Ft. 

3. Név:   DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság  

Székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. 

Adószám: 10534296-2-44 

Az ajánlattevővel szemben nem áll fenn kizáró ok. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban élőírtaknak és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak. 

Nettó ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési és licenc gazdálkodási díj nélkül):65 590 000, -Ft. 

 

 

 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.) 

  

     Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve: 

 Az értékelés 

részszempontjai (adott 

esetben alszempontjai is) 

 A 

részszempontok 

súlyszámai (adott 

esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

 Értékelési 

pontszám 

 Értékelési 

pontszám 

és súlyszám 

szorzata 

 Értékelési 

pontszám 

 Értékelési 

pontszám 

és súlyszám 

szorzata 

 Értékelési 

pontszám 

 Értékelési 

pontszám 

és súlyszám 

szorzata 
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 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 Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok): 

Az ajánlat(ok) figyelmen kívül hagyásának indoka:--- 

 V.2.7) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Név:   S&T Consulting Hungary Rendszerintegrációs és Technológiaátadási Korlátolt Felelősségű Társaság  

Székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14. 

Adószám: 11779177-2-44 

Nettó ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési és licenc gazdálkodási díj nélkül): 63 149 725, -Ft. 

 

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban élőírtaknak és a vonatkozó 

jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak. Az ajánlattevővel szemben nem áll fenn kizáró ok.  

Az eljárásban a Kbt. 105. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás második részében (verseny újranyitás) az értékelés a 

legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján történt. Ajánlattevő által adott nettó ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési és 

licenc gazdálkodási díj nélkül): 63 149 725, -Ft., amely az ajánlatok között a legalacsonyabb ár. 

 

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

ajánlata kiválasztásának indokai:
2 

1. Név:   SoftwareONE Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság  

Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2. B. ép.  

Adószám: 23744189-2-41 

Nettó ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési és licenc gazdálkodási díj nélkül): 64 437 785, -Ft. 

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban élőírtaknak és a vonatkozó 

jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak. Az ajánlattevővel szemben nem áll fenn kizáró ok.  

Az eljárásban a Kbt. 105. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás második részében (verseny újranyitás) az értékelés a 

legalacsonyabb ár értékelési szempont alapján történt. Ajánlattevő által adott nettó ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési és 

licenc gazdálkodási díj nélkül): 64 437 785, -Ft, amely az ajánlatok között a második legalacsonyabb ár. 

 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele
2

 O 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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
2 

 V.2.11) 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:--- 
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 V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
2 

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

1. Név:  SMP Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

Székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 71/b. 

Adószám: 26777810-2-44 

Nettó ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési és licenc gazdálkodási díj nélkül): 63 494 228, -Ft. 

 

Ajánlattevő a megadott határidőn belül nem nyújtott hiánypótlást. Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen 

mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatkérő által előírt formai követelményeket, ugyanis ajánlattevő ajánlatában nem 

nyújtotta be az alábbi nyilatkozatot: Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján. 

 

2. Név:   T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36. 

Adószám: 12928099-2-44 

Nettó ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési és licenc gazdálkodási díj nélkül): 65 107 818, -Ft. 

Ajánlattevő a megadott határidőn belül nem nyújtott hiánypótlást. Az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen 

mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 

meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatkérő által előírt formai követelményeket, ugyanis ajánlattevő ajánlatában nem 

nyújtotta be az alábbi nyilatkozatokat: 

  Tartalomjegyzék 

Felolvasólap 

Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés alapján 

Ajánlattevő által kitöltött részletes árajánlat a jelen eljárás tárgyát képező szolgáltatások vonatkozásában 

Nyilatkozat kizáró okokról 

Nyilatkozat változásbejegyzésről 

Ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának vagy aláírás mintájának egyszerű másolati 

példánya, meghatalmazott esetében a meghatalmazott(ak) aláírásával ellátott, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 

meghatalmazás 

  Meghatalmazás (adott esetben). 

 

 

 V.2.13) 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: 2021/09/09. / Lejárata: 2021/09.20. 

 VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2021/09/07. 

 VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2021/09/08. 

 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:
2 

 VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
2

  

 VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:2  

 VI.1.10) További információk:
2 
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 1 szükség szerinti számban ismételje meg 

 2 adott esetben 

---->>----->>--<<-----<<---- 

 


