92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklet szerint

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Vakok Állami Intézete 1146 Budapest, Hermina út 21.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
„IT-biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2 rész: IT
Tartalomszűrő szoftverek, IT vírusvédelmi szoftverek és IT hálózatbiztonsági szoftverek és
kapcsolódó szolgáltatások” – TIOP-3.2.2-12/1-2013-0001 – Vírusirtó
Műszaki specifikáció (részletes adatlap)

cikkszám

mennyiségi
egység

mennyiség

Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced Licence 10-49 felhasználóra,
arany terméktámogatással, 3 éves
időtartamra

KL4867OAPTP

db

46

3. A választott eljárás fajtája: keretmegállapodás alapján lefolytatott, versenyújranyitással
megindított közbeszerzési eljárás
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: 5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetve az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja: 6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja: Az eljárást megindító ajánlati felhívás az Európai Unió
Hivatalos Lapjában 2013. év 06. hó 14. napján TED 2013/S 114-194348 azonosítószámon jelent
meg, a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-9702/2013. nyilvántartási számon került közzétételre.
Az ajánlattételi felhívás 2015. szeptember 17-én került megküldésre az Ajánlattevők részére.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés
d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi fedezet összege,
és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átcsoportosításra: c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1 (egy)
darab
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak
az értékelési szempont - az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén
annak részszempontjai - szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség
esetén részenként):
R+R Periféria Kft. (1071 Budapest, Peterdy utca 35.)
Avisys Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.)
CTS Informatika Kft. (4029 Debrecen, Maróthy Gy. u. 5-7.)
Dokucentrum Kft. (1171 Budapest, Szalay utca 2. III. 1.)
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Exicom Rendszerház Kft. (6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47.)
Gloster Telekom Kft. (3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40.)
IMG Solution Kft. (1145 Budapest, Hermina út 17.)
Sysinfo Kft. (5600 Békéscsaba, Jókai utca 23/6.)
TMSI Kft. (1155 Budapest, Naspolya u. 23.)
Mindösszesen nettó ajánlati ár (közbeszerzési díj nélkül):

965 862 Ft

Indoklás:
A benyújtott ajánlat a törvényben és az ajánlattételi felhívásban meghatározott formai és tartalmi
követelményeknek megfelel. Ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, ezért
érvénytelenség megállapítására nem került sor.
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlattételi
lehetőség esetén részenként): c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható
pontszám alsó és felső határának megadása: d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
R+R Periféria Kft. (1071 Budapest, Peterdy utca 35.)
Avisys Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189.)
CTS Informatika Kft. (4029 Debrecen, Maróthy Gy. u. 5-7.)
Dokucentrum Kft. (1171 Budapest, Szalay utca 2. III. 1.)
Exicom Rendszerház Kft. (6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47.)
Gloster Telekom Kft. (3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40.)
IMG Solution Kft. (1145 Budapest, Hermina út 17.)
Sysinfo Kft. (5600 Békéscsaba, Jókai utca 23/6.)
TMSI Kft. (1155 Budapest, Naspolya u. 23.)
Mindösszesen nettó ajánlati ár (közbeszerzési díj nélkül):

965 862 Ft

Indoklás: A benyújtott ajánlat érvényes, továbbá az ajánlat az Ajánlatkérő rendelkezésére álló
anyagi fedezet összegére tekintettel is megfelelő.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek
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az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak
működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 14.* Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:
2015. október 2.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:
2015. október 11.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. október 1.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. október 1.
18.* Az összegezés módosításának indoka: 19.* Az összegezés módosításának időpontja: 20.* A módosított összegezés megküldésének időpontja: 21.* Az összegezés javításának indoka:22.* Az összegezés javításának időpontja:23.* A javított összegezés megküldésének időpontja:24.* Egyéb információk: -
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