30700/20237-

/2015.
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
1022 Budapest, Törökvész u. 32-34.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
TERMÉK LISTA
Mennyiség

Termék megnevezése – termékkód

Support
időtartama

Oracle Real Application Clusters- Named
User Plus Perpetual (ORASUPPRE SULS13/777)
Oracle Database Enterprise EditionNamed User Plus Perpetual (ORASUPPRE
SULS-13/564)
Oracle Advanced Security- Named User
Plus Perpetual (ORASUPPRE SULS13/11)

2015.06.302016.06.29.

100

2015.06.302016.06.29.

100

2015.06.302016.06.29.

100

3. A választott eljárás fajtája: központosított közbeszerzés keretén belül keretmegállapodásos
eljárás második része, írásbeli konzultációra történő felhívás
4. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételére/megküldésének napja: TED 2013/S 082-138298, valamint TED 2013/S 091153840 (2013. 07. 09.) 1. számú részteljesítés.
5. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. §-ának
(1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra,
átcsoportosításra: c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 6. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1 db ajánlat
került benyújtásra.
7. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az
értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén
részenként):
Oracle Hungary Kft
Ajánlati ár (bruttó):

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.
6.947.250,- Ft

Az ajánlat bruttó összegben került megadásra, amely tartalmazza a 2 %-os közbeszerzési díjat
is.
Alkalmasság indokolása: az ajánlattevő megfelelt az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek.
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Bírálati szempont: nincs. Ajánlatkérő a Kbt. 110. § 3. b) pontja szerint az ajánlatot elfogadta.
8. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 9. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege
és ajánlata kiválasztásának indokai:
Oracle Hungary Kft
Ajánlati ár (bruttó):

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.
6.947.250,- Ft

Nevezett gazdasági társaság által benyújtott árajánlatot Ajánlatkérő elfogadta.
10. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: nincs
tekintettel a Kbt. 124. § (8) d) pontjára tekintettel
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: nincs
11. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015.06.08.
12. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015.06.08.
13.* Egyéb információk: szerződéskötés időpontja 2015. június 17.

Madarász László
a Bizottság elnöke

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
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Készült:
Melléklet:
Kapják:
K/G:
Irattári jelzés:
Azonosító:

1 példányban / 2 lap/ 3 oldal
1 lap jelenléti ív fm. pld.
1. sz. pld. + melléklet Címzettek faxon, utána 4002. Osztály irattára
Oracle Hungary Kft. +36-1-224-1888
Kókainé dr. Bálint Ágnes őrgy  22-274

