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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

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

Internetcím(ek)

+36 13151448Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft.

Ajánlatkérő 
neve:

Szoftverek beszerzéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok 
alkalmazása részvételi szakasz nélkül - 
EKR000099442021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

20758444251

Kerepesi Út 29/B.

Budapest HU1 1087

Kopácsi Erika

kopacsi.erika@hmzrinyi.hu +36 306259838
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6A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

1 - Adobe szoftverlicencek beszerzéseRész száma, elnevezése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

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

24A 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

Szoftverek beszerzése az alábbiak szerint: 
1. részterület: Adobe szoftverlicencek beszerzése, új licencek előfizetése és meglévő előfizetések meghosszabbítása.  
2. részterület: Egyéb irodai szoftverek beszerzése 
A beszerzendő termékek részletes leírását, mennyiségét és elvárt műszaki paramétereit a 2. Műszaki tartalom (szakmai specifikáció) 
c. fejezet és az ajánlati árak táblázata tartalmazza. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, 
tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű 
jellegének meghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja. 
Az egyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata. (321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 46. § (3). 
 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Szoftverek beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Harmadik rész XVII.fejezet

Nemzeti Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül

Igen
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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: 11 284 300 Ft 
Az ajánlattevő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette, amire a fedezet rendelkezésre áll.

22936949241BIT SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1052 
Budapest, Deák Ferenc Utca 23.II.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

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)

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:

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

Szöveges értékelés:

ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság

Szöveges értékelés:

BIT SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai, igazolásai és a lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek , ezért érvényessé 
nyilvánítható. Ajánlati ár:11 308 800 Ft

24909707206ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6726 Szeged, Vellay Imre Utca 39.

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai, igazolásai és a lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek , ezért érvényessé 
nyilvánítható. Ajánlati ár:11 284 300 Ft

22936949241BIT SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1052 
Budapest, Deák Ferenc Utca 23.II.

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
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V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai, igazolásai és a lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek , ezért érvényessé 
nyilvánítható. Ajánlati ár:3 722 603 Ft

23924666242IP Cam Technologies Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1152 Budapest, Telek Utca 7-
9.

Ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a 
jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai, igazolásai és a lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll. 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai, igazolásai alapján megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek , ezért érvényessé 
nyilvánítható. Ajánlati ár:3 653 320 Ft

22936949241BIT SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1052 
Budapest, Deák Ferenc Utca 23.II.

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

8A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

2 - Egyéb irodai szoftverek beszerzéseRész száma, elnevezése:

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

Ajánlattevő hiánypótlási kötelezettségének az előírt határidőben nem tett maradéktalanul eleget és így ajánlata egyéb módon 
nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit. 

20200154241Designshop Grafikai Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Magyarország 1037 Budapest, Bóbita Utca 
4A 1/9

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

HRP Europe Kft.(1033 Budapest, Huszti út 34.),adószám:11087120244, M1.)Referencia szállítások bemutatása

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 11 308 800Ft 
Az ajánlattevő a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette, amire a fedezet rendelkezésre áll.

24909707206ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 6726 Szeged, Vellay Imre Utca 39.

szoftverlicencek szállítása

HRP Europe Kft.(1033 Budapest, Huszti út 34.),adószám:11087120244

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Nádor Rendszerház Kft. (1152 Budapest, Telek u.7-9) 10507326-2-42, M1.)Referencia szállítások bemutatása

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ellenszolgáltatás összege: 3 722 603 Ft 
Az ajánlattevő a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette, amire a fedezet rendelkezésre áll.

23924666242IP Cam Technologies Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1152 Budapest, Telek Utca 7-9.

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: 3 653 320 Ft 
Az ajánlattevő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette, amire a fedezet rendelkezésre áll.

22936949241BIT SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1052 
Budapest, Deák Ferenc Utca 23.II.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

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)

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:

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

Szöveges értékelés:

IP Cam Technologies Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Szöveges értékelés:

BIT SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

Logisztikai feladatok, licencszállítás

Nádor Rendszerház Kft. (1152 Budapest, Telek u.7-9) 10507326-2-42
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2021.02.28 12:03:40 Kopacsierika1

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

Figyelemmel a Kbt. 81. (4) és (5) bekezdésben foglaltakra, Ajánlatkérő az alábbi ajánlatokat nem bírálta: 
1. részterületen: 
Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft. 
R+R Periféria Kft. 
Alienline Kft. 
 
2. részterületen: 
Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft. 
ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság 
SYSInfo Rendszerinformatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
R+R Periféria Kft. 
EURO ONE Számítástechnikai Zrt. 
Alienline Kft. 

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:

2021.03.11Lejárata:2021.03.02Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

2021.03.01

2021.03.01
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