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

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

2020.01.09

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Vállalkozási szerződés Hálózati eszközök és szolgáltatások beszerzése tárgyában Jelen beszerzés keretében a nyertes Ajánlattevőnek 
az alábbi eszközöket szükséges szállítani: 2 db Központi tűzfal konfiguráció (redundáns kialakításban), 3 db kisebb teljesítményű tűzfal
, 2 db nagyobb teljesítményű tűzfal, 1db 10Gbps SFP switch, 2 db Layer 3 switch, 6 db Access switch, Kisebb telephelyek switch, 
összesen 9 db: 1032 Budapest, San Marco utca 55: 3db 24 portos managelhető switch. 1191 Budapest, Üllői út 206: 2db 24 portos 
managelhető switch. 1111 Budapest, Bicskei út 4-6: 2db 24 portos managelhető switch. 1172 Budapest, Ferihegyi út 33: 2db 24 portos
managelhető switch. 1 db WI-FI vezérlő (access controller). 17 db WI-FI Access pontok. Az eszközök minimum három év teljeskörű, 
következő munkanapi, helyszíni garanciával kell rendelkezzenek, a szoftverfrissítés (beleértve a központi tűzfalak esetében a 
behatolásvédelem működéséhez szükséges adatbázisok frissítését is) időszaka minimum 3 év. Nyertes Ajánlattevő által elvégzendő 
szolgáltatások: Üzembe helyezés, integráció, mely a következő tevékenységeket takarja: A kialakítandó konfiguráció részletes 
tervezése, dokumentálása; az üzembehelyezés lépéseinek tervezése, dokumentálása Üzembehelyezés a műszaki leírásban 
részletezettek szerint. A kialakított rendszer dokumentálása. Az üzembe helyezés lépéseinek dokumentálása (reprodukáláshoz 
szükséges mértékben). Fenti tevékenységek megkezdéséhez szükséges tervezési tevékenység. A telephelyek közötti L2 illetve VPN 
kapcsolatok mellett be kell állítani a menedzsment célokat szolgáló Cisco VPN megoldást, be kell állítani az URL szűrést, valamint a 
redundáns eszközök és/vagy vonalak esetében tesztelni kell mind a normál működés esetén történő loadbalance megoldás működését, 
mind a hibatűrést. A LAN struktúra átalakítása során létre kell hozni a szerverpark 10GBites gerinchálózatát, az egyes kliens access 
switchek felé a csillagtopológia kialakítását. A teljes mennyiséggel, műszaki követelménnyel kapcsolatos tájékoztatást a közbeszerzési 
dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza. A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes 
elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Hálózati eszközök beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.targetconsulting.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet szerinti eljárás

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Pontkiosztás módszere: Az „ÁR” bírálati részszempont esetében az értékelési módszer a fordított arányosítás, „MINŐSÉGI” értékelési 
szempontok esetében az értékelés módja: pontozásos módszer A bírálat során az adható pontszám valamennyi részszempont esetében 
0-10 pont. Mindegyik részszempont esetében Ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számol. Minden részszempontnál a kapott 
pontszámot ajánlatkérő megszorozza az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal. A két tizedesjegyre történő kerekítés a pontszám 
számításakor történik, a súlyszámmal történő szorzás már a két tizedes jegyre kerekített értékkel történik. Ezek az értékek 
összeadódnak, az összeg adja az ajánlattevő összpontszámát.

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:

100

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

Ajánlattevő ajánlata; A részszempontok súlyszámai; Értékelési pontszám 1. Ajánlati ár (nettó Ft): 44 974 000; 
65; 650, 2. Garanciális időszak kiterjesztése a 3 év fölötti időszakra (min. 0, maximum 3 év): 2; 10; 60, 3. 
Szoftverkövetési időszak és a központi tűzfalak által használt biztonsági adatbázisfrissítési időszak 
kiterjesztése a 3 év fölötti időszakra (min. 0, maximum 3 év): 2; 10; 60, 4. Eszközök szállítási határideje a 
szerződés hatályba lépésétől számítva (min. 2 hét, max. 12 hét): 4; 15; 105, 5. Üzembe helyezésre, integrációra
vállalt teljesítési határidő az eszközök fizikai szállításától és átvételétől számítva (min. 2 hét, max. 6 hét): 2; 5; 
50

Szöveges értékelés:

925Digitran Hungária Digitális Transzformáció Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Alkalmasság indokolása: Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési 
Dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, 
érvényes ajánlatot nyújtott be. Ajánlattevő alkalmasságának és ajánlata érvényességének megállapítása az ajánlat keretében 
benyújtott nyilatkozatok, a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázisok ellenőrzése, valamint a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti
tételes igazolások alapján történt. Értékelési szempont szerinti tartalmai elem: 1. Ajánlati ár (nettó Ft): nettó 44 974 000 Ft, 2. 
Garanciális időszak kiterjesztése a 3 év fölötti időszakra (min. 0, maximum 3 év): 2 év, 3. Szoftverkövetési időszak és a központi 
tűzfalak által használt biztonsági adatbázisfrissítési időszak kiterjesztése a 3 év fölötti időszakra (min. 0, maximum 3 év): 2 év, 4.
Eszközök szállítási határideje a szerződés hatályba lépésétől számítva (min. 2 hét, max. 12 hét): 4 hét, 5. Üzembe helyezésre, 
integrációra vállalt teljesítési határidő az eszközök fizikai szállításától és átvételétől számítva (min. 2 hét, max. 6 hét): 2 hét

26196413241Digitran Hungária Digitális Transzformáció Zrt., Magyarország 1027 Budapest, Henger Utca 2/C

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Igen
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VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az ajánlattételi felhívásban és Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak alapján: „Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia 
szükséges a szakmai ajánlatát a megajánlásra kerülő termékek vonatkozásában olyan tartalommal, hogy azon szakmai ajánlatból
egyértelműen kiderüljön, hogy a megajánlásra kerülő termék megfelel a műszaki leírásban előírt követelménynek. A szakmai 
ajánlatban a termékek egyértelmű beazonosítása érdekében azok gyártmányát, pontos típusát, továbbá a részletes 
konfigurációját is meg kell jelölni. A részletes konfiguráció leírásának tartalmaznia kell a gyártói rendeléshez szükséges 
azonosító számokat is. A szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell a szoftverek pontos megjelölését is, azaz a gyártó/kibocsátó 
megnevezését, adott esetben a gyártói számot, eszközök által használt biztonsági adatbázisok megnevezését.” Ajánlattevő 
ajánlata nem felel meg a fentiek szerint ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban előírt követelménynek, 
tekintettel arra, hogy ajánlata részeként nem csatolta szakmai ajánlatát az előírt tartalommal a megajánlásra kerülő termékek, 
továbbá a szoftverek pontos megjelölésére vonatkozóan. A szakmai ajánlat hiánypótlás keretében történő benyújtására nincs 
lehetőség, figyelembe véve a Kbt. 71. § (8) bekezdésének b) pontjában foglaltakat, mely szerint az ajánlatban a beszerzés 
tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses kötelezettsége végrehajtásának módjára vagy a szerződés más feltételeire 
vonatkozó dokumentum tekintetében csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba javítható vagy hiány 
pótolható, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét és az ajánlattevők között az 
értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. Fenti jogszabályi hivatkozás alapján a beszerzés tárgyának jellemzőire (
melyet jelen eljárás esetében ajánlattevőnek a szakmai ajánlatában kellett volna bemutatnia) vonatkozó hiányosság pótlására 
csak az esetben lenne lehetőség, ha az nem jelentős és egyedi részletkérdésre vonatkozna a fenti kitétel teljesülése esetén. A 
szakmai ajánlat teljes hiánya nem tekintendő nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiányosságnak, így ezen 
dokumentum hiánypótlás keretében történő benyújtására Ajánlattevőnek nincs lehetősége. A Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pontjában foglaltak alapján érvénytelen az ajánlat, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a Közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

231748782433 for IT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1211 Budapest, Szállító Utca 7.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

-

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 1.Ajánlati ár (nettó Ft): nettó 44 974 000 Ft Ajánlat kiválasztásának indokai: A Kbt. 76. § (2) bekezdés 
c) pontja szerinti „legjobb ár-érték arány” értékelési szempont alapján legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő a 
Digitran Hungária Digitális Transzformáció Zrt. Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az eljárást megindító felhívásban és a 
Közbeszerzési Dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek, az ajánlattevő a szerződés 
teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot nyújtott be. Ajánlattevő alkalmasságának és ajánlata érvényességének megállapítása 
az ajánlat keretében benyújtott nyilatkozatok, a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázisok ellenőrzése, valamint a Kbt. 69. § (
4) bekezdése szerinti tételes igazolások alapján történt.

26196413241Digitran Hungária Digitális Transzformáció Zrt., Magyarország 1027 Budapest, Henger Utca 2/C

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
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Ajánlatkérő az eljárás megindításakor megjelölt fedezet összegét megemelte, így a szerződés megkötéséhez szükséges fedezet 
rendelkezésre áll. A fedezet összege: nettó 45 millió Ft.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.03.12Lejárata:2020.03.02Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

2020.03.02

2020.03.02




