
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek  

Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. 

Postai cím: Kacsa utca 15-23. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1027 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Storage eszközök cseréje” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

 

Diákhitel Zrt részére 2 db 20 TB kapacitású Unity 380 típusú eszköz beszerzése és beüzemelése 5 

év garanciával. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden olyan rendszerelem és a közöttük megvalósult integráció 

(szoftver és licence gyártói támogatás, integrációs támogatás) gyártói-, fejlesztői és integrációs 

támogatását, amely szükséges ahhoz, hogy az alábbi fejezetekben kifejtett műszaki specifikációnak 

megfeleljen.   

Cikkszám: Megnevezés: darabszám: 

M-PS-HWE-005 
PROSUPPORT W/NBD-HARDWARE 

SUPPORT 
2 

D4BD6C25FAF 
UNITY 380F DPE 25 X 2.5 DELL FLD 

RCK 
2 

D4ODPEKITAF UNITY 380F DPE INSTALL KIT 2 

D4F-2SFXL2-

1920 
D4F 1.92TB ALL FLASH 25X2.5 SSD 28 

D4SFP16FAF UNITY CNA 4X16GB FC SFPS AF 2 

D4SL16FAF UNITY 2X4 PORT IO 16GB FC AF 2 

458-002-526 UNITY AFA BASE SOFTWARE=IC 2 

M-PS-SWE-005 
PROSUPPORT W/NBD-SOFTWARE 

SUPPORT 
2 

458-001-734 
APPSYNC BSC FOR UNITY 

300F/350F/380F=IC 
2 

M-PSM-SWE-005 
PROSUPPORT 4HR/MC SOFTWARE 

SUPPORT 
2 



458-002-628 STORAGE M+R FOR UNITYXT = IC 2 

M-PSM-SWE-005 
PROSUPPORT 4HR/MC SOFTWARE 

SUPPORT 
2 

458-001-585 
RP BASIC FOR 

UNITY380F/480F/680F/880F=IC 
2 

M-PSM-SWE-005 
PROSUPPORT 4HR/MC SOFTWARE 

SUPPORT 
2 

 

 

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 b) pont szerinti versenyújranyitás 

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 
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:  2020.11.17. 

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

intézkedések ismertetése: 
2
 

V. szakasz: Az eljárás eredménye
 
 

A szerződés száma: [1] Rész száma: [-] Elnevezés: Storage eszközök cseréje 

Az eljárás eredményes volt: Igen 

 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: 

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  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: 5 db 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

99999 Informatika Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.) 13854964-2-43 

Symmetria Magyarország Zrt. (1139 Budapest, Váci út 91.) 25798555-2-41 

NTT Magyarország Korlátolt Felelősség Társaság (1117 Budapest, Budafoki út 60.)  

12655085-2-43 

USER RENDSZERHÁZ Korlátolt Felelősségű Társaság (1039 Budapest, Zöld utca 2.) 

13799504-2-41 
Valkyr Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (1025 Budapest, Szeréna köz 6/b.) 

14998603-2-41 

Összesített nettó ajánlati ár: 212.785.738,- Ft 

 

Delta Systems Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.) 13978774-2-41 

HumanoiT Informatikai Kft. (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.) 13606022-2-41 

Inter-Computer-Informatika Zrt. (1118 Budapest, Gombocz Z. u. 12. fsz. 1.) 12857074-2-43 

Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison utca 4.) 25836965-2-13 

közös ajánlattevők. 

Összesített nettó ajánlati ár: 115.706.584,- Ft 

 

4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) 12011069-2-41 

Getronics Magyarország Kft. (1027 Budapest, Henger utca 2. B. épület) 10532782-2-41 

ASH Szoftverház Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.) 23940165-2-43 

közös ajánlattevők. 

Összesített nettó ajánlati ár: 46.317.640.- Ft 

 

Sysman Informatikai Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 10. I. em.) 12948901-2-41 

CLARMONT I.S. Kft. (1054 Budapest, Tüköry utca 3.) 13730848-2-41 

DOCAGE Informatikai Kft. (1025 Budapest, Pálvölgyi út 53.) 13107406-2-41 

GAMAX Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D. II/18.) 10383571-2-44 

MVM BSZK Biztonsági Szolgáltató Központ Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 54.)  

25010075-2-43 

SCI-Hálózat Távközlési és Hálózatintegrációs zRt. (1142 Budapest, Szihalom utca 7.)  

12402179-2-42 

közös ajánlattevők. 

Összesített nettó ajánlati ár: 102.934.992,- Ft 



 

A fenti közös ajánlattevők ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok 

tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, közös ajánlattevők 

a nyilatkozataik és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem állnak, ezért ajánlatuk 

érvényes 

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.) 

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

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 nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.); Getronics Magyarország Kft. (1027 Budapest, 

Henger utca 2. B. épület); ASH Szoftverház Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.) közös 

ajánlattevők. 

Ellenszolgáltatás összege: nettó 46.317.640.- Ft 

A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár. 

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
 2

  igen  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: 
-
 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: 
2-

 

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: 

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  



ATOS Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 121-127. Váci Greens D Irodaépület, 4. 

emelet); Areus Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 5); Poli Computer PC Kft. (2613 Rád, Liget 

utca 3.); RacioNet Zrt. (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A.); SERCO Kft. (1037 

Budapest Bécsi út 314.); Silicon Computers Kft. (1118 Budapest, Zólyomi út 23.); WSH Kft. 

(1117 Budapest, Budafoki út 97.) közös ajánlattevők. 

 

Ajánlatkérő 2020. november 30. napján hiánypótlási felhívás küldött a közös ajánlattevők 

részére az alábbi tartalommal: 

A pótolandó hiányok: 

1. Előírás: 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 21. c) pontjában a következőket írta elő: 

Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot arról, hogy az 

ajánlattevő elfogadja (közös ajánlattevők elfogadják) az ajánlattételi felhívásban és a 

dokumentációban meghatározott feltételeket, kész (készek) a szerződés megkötésére és a 

felolvasólapon meghatározott díj ellenében valóteljesítésére (Közös ajánlattétel esetén 

minden közös ajánlattevő vonatkozásában benyújtandó.” 

 

Hiány az ajánlatban és pótlása: 

Az ajánlatban nem került csatolásra a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat.  

Kérjük hiánypótlás keretében csatolják a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot a 

felhívás 21. c) pontja szerint. 

 

2. Előírás: 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 21. d) pontjában a következőket írta elő: 

Az ajánlatban csatolni kell Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot, arról, hogy az 

ajánlattevő (közös ajánlattevők) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül(nek)-e (Közös 

ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő vonatkozásában benyújtandó);” 

 

Hiány az ajánlatban és pótlása: 

Az ajánlatban nem került csatolásra a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat. 

Kérjük hiánypótlás keretében a csatolják a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot a 

felhívás 21. d) pontja szerint. 

 

3. Előírás: 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 21. g) pontjában a következőket írta elő: 

Az ajánlatban csatolni kell a szerződéses adatlapot (a szerződést nem kérjük csatolni az 



ajánlatban)” 

 

Hiány az ajánlatban és pótlása: 

Az ajánlatban nem került csatolásra a szerződéses adatlap.  

Kérjük hiánypótlás keretében csatolják a szerződéses adatlapot (4. sz. iratminta) a felhívás 

21. g) pontja szerint. 

 

4. Előírás: 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 21. e) pontjában a következőket írta elő: 

Az ajánlatban csatolni kell nyilatkozatot arról, hogy a keretmegállapodás megkötésére 

irányuló eljárásban előírt – Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott – kizáró okok 

továbbra sem állnak fenn, az ajánlattevő/közös ajánlattevők, alvállalkozók és kapacitást 

nyújtó szervezetek esetében (Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő 

vonatkozásában benyújtandó)” 

 

Hiány az ajánlatban és pótlása: 

Az ajánlatban nem került csatolásra a keretmegállapodás megkötésére irányuló 

eljárásban előírt Kbt. – 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott – kizáró okok továbbra 

sem állnak fenn, az ajánlattevő/közös ajánlattevők, alvállalkozók és kapacitást nyújtó 

szervezetek esetében.  

Kérjük hiánypótlás keretében csatolják a kizáró okok hiányára vonatkozó nyilatkozatot (5. 

sz. iratminta) a felhívás 21. e) pontja szerint. 

 

 

5. Előírás: 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 21. j) pontjában a következőket írta elő: 

folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges! (Közös ajánlattétel 

esetén minden közös ajánlattevő vonatkozásában benyújtandó!)” 

 

Hiány az ajánlatban és pótlása: 

Az ajánlatban nem került csatolásra sem a nemleges nyilatkozat, sem adott esetben a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmek és az annak érkezéséről a 

cégbíróság által megküldött igazolások.  

Kérjük hiánypótlás keretében a nemleges nyilatkozatot vagy a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmek és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 



igazolásokat benyújtani szíveskedjenek. 

 

6. Előírás: 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 21. f) pontjában a következőket írta elő: 

Az ajánlatban csatolni kell átláthatósági nyilatkozatot (Közös ajánlattétel esetén minden 

közös ajánlattevő vonatkozásában benyújtandó)” 

 

Hiány az ajánlatban és pótlása: 

Az ajánlatban nem került csatolásra átláthatósági nyilatkozat.  

Kérjük hiánypótlás keretében csatolják az átláthatósági nyilatkozatot (7. sz. iratminta) a 

felhívás 21. f) pontja szerint. 

 

7. Előírás: 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 21. h) pontjában a következőket írta elő: 

Az ajánlatban csatolni kell az ajánlatot aláíró és nyilatkozatot tevő cégjegyzésre jogosult 

képviselők aláírási címpéldánynak (vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által készített 

aláírás-mintájának) egyszerű másolatát: 

 

Hiány az ajánlatban és pótlása: 

Az ajánlatban nem került csatolásra az ajánlatot aláíró és nyilatkozatot tevő cégjegyzésre 

jogosult képviselők aláírási címpéldányai.  

 

Kérjük hiánypótlás keretében az aláírók aláírási címpéldányait csatolni szíveskedjenek. 

 

 

Ajánlatkérő 2020. november 30. napján indokoláskérést küldött a közös ajánlattevők részére az 

alábbi tartalommal: 

 

A következetes döntőbizottsági gyakorlat (D.406/2020) alapján az árindokolás kérésre 

vonatkozó döntésekor Ajánlatkérőnek nemcsak az eljárás becsült értékét, hanem az 

ajánlattevők megajánlásainak egymásoz viszonyított arányát is figyelembe kell vennie. 

Mindezekre figyelemmel az ajánlat aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési 

szempontként figyelembe vett alábbi ár tekintetében: 

 

Ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési díj és Áfa nélkül) 

 

Kérjük az ajánlattevőt, indokolásában adja meg, hogy milyen módon határozta meg a fenti 

értékelési szempont(ok)ra vonatkozó megajánlást, kitérve pl. a feladatok ellátásához 

szükséges élőmunka-ráfordítás mértékére/az ajánlattevőt terhelő beszerzési árakra, valamint 

az ezekhez kapcsolódó közterhekre és elérni kívánt haszonra is. Az indokolásnak 



számszakilag is alá kell támasztania a megajánlott összeget. 

 

Közös ajánlattevők az előírt határidőig nem nyújtottak be hiánypótlást, illetve indokolást, 

ezért ajánlatuk a fenti hiányokkal került elbírálásra. 

A fentiek alapján nevezett közös ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 

pontja alapján érvénytelen. 

 

 

M&S Informatikai Zrt. (1136 Budapest, Pannónia u. 17/a. a. ép. fszt. 4.); ALPHANET 

Informatikai Zrt. (1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52.); Delta Services Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.); DIGITAL Számítástechnikai Kft. 

(6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.); Nádor Rendszerház Kft. (1152 Budapest, Telek u. 7-9.); PC 

Trade Systems Kft. (1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. földszint 6.); Professzionál Informatikai 

Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 7.); SzámHEAD Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. (1117 

Budapest, Budafoki út 95.) közös ajánlattevők 

 

Ajánlatkérő 2020. november 30. napján hiánypótlási felhívás küldött a közös ajánlattevők 

részére az alábbi tartalommal: 

A pótolandó hiányok: 

1. Előírás: 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 21. c) pontjában a következőket írta elő: 

Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot arról, hogy az 

ajánlattevő elfogadja (közös ajánlattevők elfogadják) az ajánlattételi felhívásban és a 

dokumentációban meghatározott feltételeket, kész (készek) a szerződés megkötésére és a 

felolvasólapon meghatározott díj ellenében valóteljesítésére (Közös ajánlattétel esetén 

minden közös ajánlattevő vonatkozásában benyújtandó.” 

 

Hiány az ajánlatban és pótlása: 

Az ajánlatban nem került csatolásra a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat.  

Kérjük hiánypótlás keretében csatolják a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot a 

felhívás 21. c) pontja szerint. 

 

2. Előírás: 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 21. d) pontjában a következőket írta elő: 

Az ajánlatban csatolni kell Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot, arról, hogy az 

ajánlattevő (közös ajánlattevők) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül(nek)-e (Közös 

ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő vonatkozásában benyújtandó);” 

 

Hiány az ajánlatban és pótlása: 



Az ajánlatban nem került csatolásra a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat. 

Kérjük hiánypótlás keretében a csatolják a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot a 

felhívás 21. d) pontja szerint. 

 

3. Előírás: 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 21. g) pontjában a következőket írta elő: 

Az ajánlatban csatolni kell a szerződéses adatlapot (a szerződést nem kérjük csatolni az 

ajánlatban)” 

 

Hiány az ajánlatban és pótlása: 

Az ajánlatban nem került csatolásra a szerződéses adatlap.  

Kérjük hiánypótlás keretében csatolják a szerződéses adatlapot (4. sz. iratminta) a felhívás 

21. g) pontja szerint. 

 

4. Előírás: 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 21. e) pontjában a következőket írta elő: 

Az ajánlatban csatolni kell nyilatkozatot arról, hogy a keretmegállapodás megkötésére 

irányuló eljárásban előírt – Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott – kizáró okok 

továbbra sem állnak fenn, az ajánlattevő/közös ajánlattevők, alvállalkozók és kapacitást 

nyújtó szervezetek esetében (Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlattevő 

vonatkozásában benyújtandó)” 

 

Hiány az ajánlatban és pótlása: 

Az ajánlatban nem került csatolásra a keretmegállapodás megkötésére irányuló 

eljárásban előírt Kbt. – 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott – kizáró okok továbbra 

sem állnak fenn, az ajánlattevő/közös ajánlattevők, alvállalkozók és kapacitást nyújtó 

szervezetek esetében.  

Kérjük hiánypótlás keretében csatolják a kizáró okok hiányára vonatkozó nyilatkozatot (5. 

sz. iratminta) a felhívás 21. e) pontja szerint. 

 

 

5. Előírás: 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 21. j) pontjában a következőket írta elő: 

folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat benyújtása is szükséges! (Közös ajánlattétel 

esetén minden közös ajánlattevő vonatkozásában benyújtandó!)” 



 

Hiány az ajánlatban és pótlása: 

Az ajánlatban nem került csatolásra sem a nemleges nyilatkozat, sem adott esetben a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmek és az annak érkezéséről a 

cégbíróság által megküldött igazolások.  

Kérjük hiánypótlás keretében a nemleges nyilatkozatot vagy a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmek és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 

igazolásokat benyújtani szíveskedjenek. 

 

6. Előírás: 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 21. f) pontjában a következőket írta elő: 

Az ajánlatban csatolni kell átláthatósági nyilatkozatot (Közös ajánlattétel esetén minden 

közös ajánlattevő vonatkozásában benyújtandó)” 

 

Hiány az ajánlatban és pótlása: 

Az ajánlatban nem került csatolásra átláthatósági nyilatkozat.  

Kérjük hiánypótlás keretében csatolják az átláthatósági nyilatkozatot (7. sz. iratminta) a 

felhívás 21. f) pontja szerint. 

 

7. Előírás: 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 21. h) pontjában a következőket írta elő: 

Az ajánlatban csatolni kell az ajánlatot aláíró és nyilatkozatot tevő cégjegyzésre jogosult 

képviselők aláírási címpéldánynak (vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által készített 

aláírás-mintájának) egyszerű másolatát: 

 

Hiány az ajánlatban és pótlása: 

Az ajánlatban nem került csatolásra az ajánlatot aláíró és nyilatkozatot tevő cégjegyzésre 

jogosult képviselők aláírási címpéldányai.  

 

Kérjük hiánypótlás keretében az aláírók aláírási címpéldányait csatolni szíveskedjenek. 

 

Közös ajánlattevők az előírt határidőig nem nyújtottak be hiánypótlást, ezért ajánlatuk a 

fenti hiányokkal került elbírálásra. 

A fentiek alapján nevezett közös ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 

pontja alapján érvénytelen. 

 

 

T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán Körút 36.); Grepton 

Informatikai Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán Körút 48-52); ANSWARE Kft. (1036 



Budapest, Lajos utca 74-76.); Szinva Net Zrt. (3518 Miskolc, Erenyő u. 1.); VRS 

Magyarország Kft. (1023 Budapest, Lajos utca 26.) közös ajánlattevők. 

 

Az érvénytelenség indoka:  

Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi 

felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.   

Az ajánlat a Kbt. 71.§ (7)-(8) bekezdése alapján nem pótolható hiányt tartalmaz, tekintettel 

arra, hogy az ajánlatkérő a benyújtott dokumentumok alapján nem tudja megállapítani a 

megajánlott terméket és a mennyiséget (a beszerzés tárgyát). 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 
2
 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (2020.12.05.) / Lejárata: (2020.12.14.) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2020.12.04.) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2020.12.04.) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 
2
 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 
2
 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 
2
 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 
2
 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 
2
 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
 2

 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk:  

 

 

 

 

 

KözbeszGuru Kft. 

Képviseli: dr. Deli Péter 

Helyette: dr. Costin Gabriel 
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