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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
I. szakasz: Ajánlatkérő  
I.1. Név és címek 
Hivatalos név: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
Postai cím: II. János Pál pápa tér 7. 
Város: Budapest Postai irányítószám: 1081 
 
II. szakasz: Tárgy 
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Intel és Alpha szerverek, mentőegységek, tárolók, LAN és 

SAN eszközök hardver szintű támogatása érdekében nyújtott 
üzemeltetést biztosító szakértői szolgáltatás (hardver 
hibajavítás, hardverkarbantartás, tanácsadás, Firmware 
frissítések legalább egy alkalommal történő telepítése) 
meghatározott szolgáltatási szint biztosítása mellett 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 1 db informatikai rendszer (Compaq Alpha Servers – 2 db; 

HP Proliant Servers – 12 db; HP MSA Storages – 4 db; HP 
EVA Storages – 3 db; HP Blade Infrastruktura (VMware 
rendszer, 22 db VMware vSphare Enterprise licenszel) -; HP 
FC Switches – 4 db; HP Backup devices – 2 db; HP KVM 
switches – 3 db; Cisco Switches és Routers és VPN 
Concentrators – 61 db; Oracle Database Appliance 1 db, 
UPS (80 kVA/64 kW) – 1 db, 3Com LAN Switch – 1 db) 
üzemeltetése, a közbeszerzési dokumentumokban szereplő 
részegységekre vonatkozóan. 

 
IV. Szakasz: Eljárás 
IV.1) Meghatározás   

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

Kbt. II. része szerinti eljárás 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nyílt eljárás 
IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése: 

- 

IV.2) Adminisztratív információk 
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [2][0][1][6]/S [1][0][5]-[1][8][7][1][5][8] 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: [5][9][8][6]/[2][0][1][6] (KÉ-szám/évszám) 

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

2016. május 30. 

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

- 

 
V. szakasz: Az eljárás eredménye 
A szerződés száma: 1 Rész száma:1 Elnevezés: Intel és Alpha szerverek, mentőegységek, tárolók, 
LAN és SAN eszközök hardver szintű támogatása érdekében nyújtott üzemeltetést biztosító szakértői 
szolgáltatás (hardver hibajavítás, hardverkarbantartás, tanácsadás, Firmware frissítések legalább egy 
alkalommal történő telepítése) meghatározott szolgáltatási szint biztosítása mellett 
Az eljárás eredményes volt  X igen o nem 
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V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
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 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők: 
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk 
indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az 
érvénytelenség indoka: 

 

 
V.2 Az eljárás eredménye 
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  
A beérkezett ajánlatok száma: 

1 db 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk 
indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Neve: AlphaNet Informatikai Zrt. 
Címe: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52. 

- Nettó ajánlati ár (havidíj), nettó Ft/hó 
értékben meghatározva (A havi díj a 
felhasznált alkatrészek árát a garancia 
időn túli eszközök esetében is 
tartalmazza.): 2.295.000 Ft/hó 

- A teljesítésbe kíván-e bevonni 1 fő 
felsőfokú végzettséggel rendelkező 
informatikust, aki rendelkezik legalább 3 
év Linux rendszer támogatására 
vonatkozó szakmai gyakorlattal 
(igen/nem): igen 

- A teljesítésbe kíván-e bevonni 1 fő 
felsőfokú végzettséggel rendelkező 
informatikust, aki rendelkezik MCITP 
(Microsoft Certified IT Proefessional) 
képesítéssel, és legalább 1 év erre 
vonatkozó szakmai gyakorlattal 
(igen/nem): igen 

- A teljesítésbe kíván-e bevonni 1 fő 
felsőfokú végzettséggel rendelkező 
informatikussal, aki rendelkezik ITIL V3 
Expert minősítéssel, és legalább 1 év erre 
vonatkozó szakmai gyakorlattal 
(igen/nem): igen 

 
Ajánlattevők megfelel az előírt alkalmassági 
feltételeknek és nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 
(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.) 

Értékelési szempont Súlyszám 
AlphaNet 

Informatikai 
Zrt. 

Pontszám Súlyozott 
pontszám 

Összesen 
pontszám 
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Nettó ajánlati ár (havidíj), nettó 
Ft/hó értékben meghatározva (A 
havi díj a felhasznált alkatrészek 
árát a garancia időn túli eszközök 
esetében is tartalmazza.) 

91 2.295.000 Ft/hó 10 910 

1000 

A teljesítésbe kíván-e bevonni 1 
fő felsőfokú végzettséggel 
rendelkező informatikust, aki 
rendelkezik legalább 3 év Linux 
rendszer támogatására vonatkozó 
szakmai gyakorlattal (igen/nem) 

3 igen 10 30 

A teljesítésbe kíván-e bevonni 1 
fő felsőfokú végzettséggel 
rendelkező informatikust, aki 
rendelkezik MCITP (Microsoft 
Certified IT Proefessional) 
képesítéssel, és legalább 1 év 
erre vonatkozó szakmai 
gyakorlattal (igen/nem) 

3 igen 10 30 

A teljesítésbe kíván-e bevonni 1 
fő felsőfokú végzettséggel 
rendelkező informatikussal, aki 
rendelkezik ITIL V3 Expert 
minősítéssel, és legalább 1 év 
erre vonatkozó szakmai 
gyakorlattal (igen/nem) 

3 igen 10 30 

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

1-10. 

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: 

Értékelési szempont: a legjobb ár-érték arány. 
Ajánlattevőknek a képzettség és tapasztalat 
igazolására be kell nyújtania a szakemberek 
önéletrajzának és rendelkezésre állási 
nyilatkozatának egy-egy példányát. A legjobb ár-
érték arány értékelési szempont esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi 
elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felső határa: 1-4. részszempontok esetében: 1-
10-ig. Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámot két 
tizedes jegyre kerekíti. A legjobb ár-érték arány 
kiválasztásának értékelési szempontja esetén a 
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az 
ajánlatkérő megadja a fentiek szerinti 
ponthatárok közötti pontszámot: 1. részszempont 
vonatkozásában a fordított arányosítás módszere 
kerül alkalmazásra, amelyben a legkedvezőbb 
(legalacsonyabb) tartalmi elemre a maximális 
pont (felső ponthatár) kerül kiosztásra, míg a 
többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva 
fordítottan arányosan kerülnek kiosztásra a 
pontszámok, a tartalmi elemek közötti tényleges 
különbség alapján. 2.-4. részszempont 
vonatkozásában pontkiosztás módszerével az 
„igen” válasz 10 pontot, a „nem” válasz 1 pontot 
kap. 
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V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

Neve: AlphaNet Informatikai Zrt. 
Címe: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52. 

- Nettó ajánlati ár (havidíj), nettó Ft/hó 
értékben meghatározva (A havi díj a 
felhasznált alkatrészek árát a garancia 
időn túli eszközök esetében is 
tartalmazza.): 2.295.000 Ft/hó 

- A teljesítésbe kíván-e bevonni 1 fő 
felsőfokú végzettséggel rendelkező 
informatikust, aki rendelkezik legalább 3 
év Linux rendszer támogatására 
vonatkozó szakmai gyakorlattal 
(igen/nem): igen 

- A teljesítésbe kíván-e bevonni 1 fő 
felsőfokú végzettséggel rendelkező 
informatikust, aki rendelkezik MCITP 
(Microsoft Certified IT Proefessional) 
képesítéssel, és legalább 1 év erre 
vonatkozó szakmai gyakorlattal 
(igen/nem): igen 

- A teljesítésbe kíván-e bevonni 1 fő 
felsőfokú végzettséggel rendelkező 
informatikussal, aki rendelkezik ITIL V3 
Expert minősítéssel, és legalább 1 év erre 
vonatkozó szakmai gyakorlattal 
(igen/nem): igen 

Ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági 
feltételeknek és nem áll kizáró okok hatálya alatt, 
és ezen ajánlattevő tette a legalacsonyabb költség 
értékelési szempontra figyelemmel legjobb ár-
érték arányú ajánlatot. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő 
legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 

- 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele X igen o nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a 
közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: 

Legalább 1 fő felsőfokú informatikusi 
végzettséggel és MCITP képesítéssel és legalább 
1 év erre vonatkozó gyakorlattal rendelkező 
szakember, valamint legalább 1 fő felsőfokú 
informatikusi végzettséggel és HP  
ASE Storageworks Integration, továbbá HP 
MASE HP ProLiant High Availability and 
Clustering Solution képesítéssel és legalább 1 év 
erre vonatkozó szakmai gyakorlattal rendelkező 
szakember biztosítása. Az érintett rendszerek 
támogatása (hardver javítás, tanácsadás, firmware 
frissítés). Legalább 1 fő felsőfokú informatikusi 
végzettséggel, és legalább 3 év Linux rendszer 
támogatására vonatkozó szakmai gyakorlattal 
rendelkező szakember biztosítása. Az érintett 
rendszerek támogatása (hardver javítás, 
tanácsadás, firmware frissítés). Legalább 1 fő 
Oracle Certified Expert, Oracle Real Application 
Clusters Infrastructure képesítéssel szakember 
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biztosítása. Legalább 1 db Oracle Database 
Applliance V1. támogatására vonatkozó 
referencia biztosítása. Az érintett rendszerek 
támogatása (hardver javítás, tanácsadás, firmware 
frissítés). 

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: 

- 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése:  
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az 
alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, 
amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő 
ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes 
ajánlattevő ajánlatában: 

BSSM Magyarország Kft.  1037 Budapest, 
Visszatérő köz 4/A. – M2. Legalább 1 fő 
felsőfokú informatikusi végzettséggel és MCITP 
képesítéssel és legalább 1 év erre vonatkozó 
gyakorlattal rendelkező szakember, valamint 
legalább 1 fő felsőfokú informatikusi 
végzettséggel és HP ASE  Integration, továbbá 
HP MASE HP ProLiant High Availability and 
Clustering Solution képesítéssel és legalább 1 év 
erre vonatkozó szakmai gyakorlattal rendelkező 
szakember biztosítása.  
XperTeam Zrt. 1037 Budapest, Visszatérő köz 
4/A. - M2. Legalább 1 fő Oracle Certified Expert, 
Oracle Real Application Clusters 11g and Grid 
Infrastructure Administrator képesítéssel 
rendelkező szakember biztosítása. M1. Legalább 
1 db Oracle Database Applliance V1. 
támogatására vonatkozó referencia biztosítása 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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 
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az 
érvénytelenség indoka: 

- 

 
VI. szakasz: Kiegészítő információk 
VI.1) További információk: 
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama  
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016. augusztus 29. 
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016. augusztus 29. 
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka - 
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja - 
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének 
időpontja 

- 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka - 
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja - 
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének 
időpontja 

- 

VI.1.10) További információk: - 
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