14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
Postai cím: Diós árok 1-3.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1125
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: MS VISIO SZOFTVER BESZERZÉSE
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő a Digitális Kormányzati
Ügynökség Zrt. (továbbiakban: DKÜ) hirdetmény közzétételével indított nyílt közbeszerzési eljárás
lefolytatása eredményként megkötött Keretmegállapodás [DKM01MSEK21 (továbbiakban: KM)]
alapján a verseny újranyitásával indít a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 105. § (2)
bekezdésének c) pontja alapján közbeszerzési eljárást az alábbi tárgyban: „MS VISIO SZOFTVER
BESZERZÉSE”
1.
2.
3.

A beszerzés tárgya: MS VISIO szoftver beszerzése
Cikkszám: Visio Plan 2: CSP-CFQ7TTC0HD32-2-Commercial-Annual-P1Y
Mennyiség: 5 db

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. Második rész XVI. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája:
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont szerinti verseny újranyitás
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: -IV.1.4) 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: TED 2021/S 046-115733
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: -- (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn)
Az ajánlattételi felhívás EKR-ben történő közzétételének napja: -IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése: 2
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
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Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának
indoka: -V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1]
Rész száma: 2 [1]
Elnevezés: „MS VISIO SZOFTVER BESZERZÉSE”
Az eljárás eredményes volt igen X NEM
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mivel kizárólag
érvénytelen ajánlatok kerültek benyújtásra.
A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás X IGEN nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i): -V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
SMP Solutions Zrt.
székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk u. 71/b
adószám: 26777810-2-44
Ajánlatkérő (AK) az alábbi hiányosságokat állapította meg. Az ajánlat részeként nem került benyújtásra:
 A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozat (közbeszerzési dokumentumok „C” jelű
melléklete).
 A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat, továbbá nyilatkozat a szerződésszámról és
nyilatkozat annak vonatkozásában, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevők) és alvállalkozói,
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetei vonatkozásában a keretmegállapodás első
részében, azaz a TED 2021/S 046-115733 számú ajánlati felhívásban rögzített kizáró okok
továbbra sem állnak fenn. (közbeszerzési dokumentumok „D” jelű melléklete).
 Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában - a
keretmegállapodásos eljárás első részében tett nyilatkozat, valamint a jelen eljárásra
vonatkozóan. (közbeszerzési dokumentumok „E” jelű melléklete).
 Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás vonatkozásában (közbeszerzési
dokumentumok „F” jelű melléklete) és folyamatban lévő változásbejegyzés esetén ehhez
csatolva a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolás.
 Nyilatkozat a felelős fordításról (adott esetben) (közbeszerzési dokumentumok „G” jelű
melléklete)
 Nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról
közbeszerzési dokumentumok „H” jelű melléklete)
 Az ajánlat üzleti titokként megjelölt része elkülönített dokumentumként, valamint a Kbt. 44. §
(1) bekezdése szerinti indokolás (amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz.)
 Átláthatósági nyilatkozat(ok)
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Verseny_ujranyitas_katalogus.xlsx (kitöltve)”

AK 2022. június 02. napján hiánypótlást rendelt el (teljesítési határideje: 2022/06/09 16:00 óra)
Ajánlattevő a hiánypótlás során a fent megjelölt dokumentumokat nem nyújtotta be. A Kbt. 71. § (6)
bekezdésére tekintettel a korábban megjelölt hiány tekintetében ismételt hiánypótlás elrendelésére nincs
mód.
A Kbt. 71. § (10) bekezdése szerint: „(…) ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem
az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt
lehet figyelembe venni az elbírálás során.
Ajánlattevő ajánlata – az eredeti ajánlati példány fent jelzett hiányosságai okán – egyéb módon
nem felelt meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
követelményeknek, így a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
SoftwareONE Hungary Kft.
székhely: 1037 Budapest Montevideo utca 2.B.Ép.
adószám: 23744189-2-41
Ajánlatkérő (AK) az alábbi hiányosságokat állapította meg: Az ajánlat részeként nem került benyújtásra:
 A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat, továbbá nyilatkozat a szerződésszámról és
nyilatkozat annak vonatkozásában, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevők) és alvállalkozói,
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetei vonatkozásában a keretmegállapodás első
részében, azaz a TED 2021/S 046-115733 számú ajánlati felhívásban rögzített kizáró okok
továbbra sem állnak fenn. (közbeszerzési dokumentumok „D” jelű melléklete).
 Nyilatkozat a felelős fordításról (adott esetben) (közbeszerzési dokumentumok „G” jelű
melléklete)
 Nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról
közbeszerzési dokumentumok „H” jelű melléklete)
 Az ajánlat üzleti titokként megjelölt része elkülönített dokumentumként, valamint a Kbt. 44. §
(1) bekezdése szerinti indokolás (amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz.)
 Átláthatósági nyilatkozat(ok)
AK 2022. június 02. napján hiánypótlást rendelt el (teljesítési határideje: 2022/06/09 16:00 óra)
Ajánlattevő a hiánypótlás során a fent megjelölt dokumentumokat nem nyújtotta be. A Kbt. 71. § (6)
bekezdésére tekintettel a korábban megjelölt hiány tekintetében ismételt hiánypótlás elrendelésére nincs
mód.
A Kbt. 71. § (10) bekezdése szerint: „(…) ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem
az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt
lehet figyelembe venni az elbírálás során.
Ajánlattevő ajánlata – az eredeti ajánlati példány fent jelzett hiányosságai okán – egyéb módon
nem felelt meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
követelményeknek, így a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
DXC Technology Magyarország Kft.
székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
adószám: 10534296-2-44
Ajánlatkérő (AK) az alábbi hiányosságokat állapította meg: Az ajánlat részeként nem került benyújtásra:
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Felolvasólap (kitöltve) (közbeszerzési dokumentumok „A” jelű melléklete).
Részletes árajánlat (kitöltve) (közbeszerzési dokumentumok „B” jelű melléklete).
A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozat (közbeszerzési dokumentumok „C” jelű
melléklete).
A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat, továbbá nyilatkozat a szerződésszámról és
nyilatkozat annak vonatkozásában, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevők) és alvállalkozói,
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetei vonatkozásában a keretmegállapodás első
részében, azaz a TED 2021/S 046-115733 számú ajánlati felhívásban rögzített kizáró okok
továbbra sem állnak fenn. (közbeszerzési dokumentumok „D” jelű melléklete).
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában - a
keretmegállapodásos eljárás első részében tett nyilatkozat, valamint a jelen eljárásra
vonatkozóan. (közbeszerzési dokumentumok „E” jelű melléklete).
Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás vonatkozásában (közbeszerzési
dokumentumok „F” jelű melléklete) és folyamatban lévő változásbejegyzés esetén ehhez
csatolva a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolás.
Az ajánlat aláírására jogosító dokumentum, jelen ajánlattételi felhívás 20.8. pontja szerint.
Nyilatkozat a felelős fordításról (adott esetben) (közbeszerzési dokumentumok „G” jelű
melléklete)
Nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról
közbeszerzési dokumentumok „H” jelű melléklete)
Az ajánlat üzleti titokként megjelölt része elkülönített dokumentumként, valamint a Kbt. 44. §
(1) bekezdése szerinti indokolás (amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz.)
Átláthatósági nyilatkozat(ok)
Verseny_ujranyitas_katalogus.xlsx (kitöltve)”

AK 2022. június 02. napján hiánypótlást rendelt el (teljesítési határideje: 2022/06/09 16:00 óra)
Ajánlattevő a hiánypótlás során a fent megjelölt dokumentumokat nem nyújtotta be. A Kbt. 71. § (6)
bekezdésére tekintettel a korábban megjelölt hiány tekintetében ismételt hiánypótlás elrendelésére nincs
mód.
A Kbt. 71. § (10) bekezdése szerint: „(…) ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem
az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt
lehet figyelembe venni az elbírálás során.
Ajánlattevő ajánlata – az eredeti ajánlati példány fent jelzett hiányosságai okán – egyéb módon
nem felelt meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
követelményeknek, így a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
T-Systems Magyarország Zrt.
székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.
adószám: 12928099-2-44
Ajánlatkérő (AK) az alábbi hiányosságokat állapította meg. Az ajánlat részeként nem került benyújtásra:
 Részletes árajánlat (kitöltve) (közbeszerzési dokumentumok „B” jelű melléklete).
 A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozat (közbeszerzési dokumentumok „C” jelű
melléklete).
 A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat, továbbá nyilatkozat a szerződésszámról és
nyilatkozat annak vonatkozásában, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevők) és alvállalkozói,
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetei vonatkozásában a keretmegállapodás első
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részében, azaz a TED 2021/S 046-115733 számú ajánlati felhívásban rögzített kizáró okok
továbbra sem állnak fenn. (közbeszerzési dokumentumok „D” jelű melléklete).
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában - a
keretmegállapodásos eljárás első részében tett nyilatkozat, valamint a jelen eljárásra
vonatkozóan. (közbeszerzési dokumentumok „E” jelű melléklete).
Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás vonatkozásában (közbeszerzési
dokumentumok „F” jelű melléklete) és folyamatban lévő változásbejegyzés esetén ehhez
csatolva a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolás.
Az ajánlat aláírására jogosító dokumentum, jelen ajánlattételi felhívás 20.8. pontja szerint.
Nyilatkozat a felelős fordításról (adott esetben) (közbeszerzési dokumentumok „G” jelű
melléklete)
Nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó
intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról
közbeszerzési dokumentumok „H” jelű melléklete)
Az ajánlat üzleti titokként megjelölt része elkülönített dokumentumként, valamint a Kbt. 44. §
(1) bekezdése szerinti indokolás (amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz.)
Átláthatósági nyilatkozat(ok)
Verseny_ujranyitas_katalogus.xlsx (kitöltve)”

AK 2022. június 02. napján hiánypótlást rendelt el (teljesítési határideje: 2022/06/09 16:00 óra)
Ajánlattevő a hiánypótlás során a fent megjelölt dokumentumokat nem nyújtotta be. A Kbt. 71. § (6)
bekezdésére tekintettel a korábban megjelölt hiány tekintetében ismételt hiánypótlás elrendelésére nincs
mód.
A Kbt. 71. § (10) bekezdése szerint: „(…) ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem
az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati vagy részvételi jelentkezési példányt
lehet figyelembe venni az elbírálás során.
Ajánlattevő ajánlata – az eredeti ajánlati példány fent jelzett hiányosságai okán – egyéb módon
nem felelt meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
követelményeknek, így a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2 -V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: []
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
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.)
Az ajánlattevő neve:
Az ajánlattevő neve:
Az értékelés
részszempontjai

A
részszempo
ntok
súlyszámai Értékelési

Értékelési

Értékelési

Értékelési
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(adott esetben
alszempontjai is)

(adott
pontszám
esetben az
alszempont
ok
súlyszámai
is)

pontszám és
súlyszám
szorzata

pontszám

pontszám és
súlyszám
szorzata

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:
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, 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:
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 -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 érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: -V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett
intézkedések ismertetése: 2
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (éééé/hh/nn)/ Lejárata: (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2022/06/21)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2022/06/21)
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: 2
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