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9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
 
1. Az ajánlatkér ő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 
1116 Budapest Kalotaszeg u. 31. 
 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: T űzfal csere az alábbi tételek szerint:  
Cikkszám  Leírás  db 

CPAP-SG4800-NGTP 4800 Next Generation Threat Prevention Appliance 2 

CPAP-SG4800-NGTP-HA 4800 Next Generation Threat Prevention Appliance for HA 2 
CPAC-PSU-4800/12200-
INSTALL 

Additional/replacement AC Power Supply for 4800 and 12200 
appliances 

4 

CPAP-SM225 Smart-1 225 Appliance with Policy, Log and Event Security 
Management for 25 Security Gateways 

2 

CPAC-2-1F-INSTALL  2 Ports 1GbE Fiber 4 
CPAC-TR-1SX SFP transceiver for 1G fiber ports - short range (1000Base-SX) for 

CPAC-2-1F and CPAC-4-1F 
8 

CP-CES-STANDARD-HW Collaborative Enterprise Support 18916 
CPSB-MOB-200 Check Point Mobile Access blade for up to 200 concurrent 

connections 
2 

CPSB-MOB-200-HA Check Point Mobile Access blade for up to 200 concurrent 
connections for High Availability 

2 

CP-CES-STANDARD-SW Collaborative Enterprise Support 2657 

 
3. A választott eljárás fajtája: közbeszerzésekről szóló 2011. CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 109. 
§ (1) bekezdés d) pontja szerinti központosított s keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen 
megkötött keret-megállapodások terhére, a Kbt. 110. § (4) bekezdése b) pontja alapján a verseny 
újranyitásával, elektronikus árlejtés lefolytatásával indított közbeszerzési eljárás. Az eljárás első részében a 
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (beszerző) 10 szállítóval (közös ajánlattevővel, illetve 
konzorciummal) kötött keretmegállapodást IT-biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások 

teljesítése tekintetében 

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a z eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: - 
5.* Hivatkozás az el őzetes összesített tájékoztatóra, illetve az id őszakos el őzetes tájékoztatóra és 
közzétételének napja: - 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghir dető hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja : Az Európai Unió Hivatalos Lapjában a TED: 2013/S 114-194348 
számú felhívás, amely 2013. június 14-én jelent meg 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás:  igen 
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség in doka, valamint a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) pontja 
szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre  tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadás a, 
hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, átc soportosításra : - 
c)* Az eredménytelen eljárást követ ően indul-e új eljárás: - 
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi  lehetőség esetén részenként):  4 
9. a) Az érvényes ajánlatot tev ők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuk nak az értékelési 
szempont - az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak részszemp ontjai - szerinti 
tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehet őség esetén részenként) :  
S&T Consulting Hungary Kft., az ALPHA MACHINE Kft., a Bull Magyarország Kft., a FORNAX SI 
Nagyvállalati Megoldások Kft., az ALOHA Informatika Kft., az ANT Kft., és az EURO-PROFIL Rendszerház 
Kft. Konzorcium, Vezető tag: S&T Consulting Hungary Kft 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14. 
Ellenszolgáltatás összege: nettó 34 910 888 Ft 
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következ ő táblázatba foglalva (részajánlattételi lehet őség esetén 
részenként):  - 
c)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés so rán adható pontszám alsó és 
felső határának megadása:  - 
d)** Az összességében legel őnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszer nek (módszereknek) az 
ismertetése, amellyel az ajánlatkér ő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tarta lmi elemeinek 
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értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot :  
10. Az érvénytelen ajánlatot tev ők neve, címe és az érvénytelenség indoka : - 
LicensePort Zrt. Delta Systems Kft, M&M Computer Kft közös ajánlattevők 
Compliance Data Systems Kft., Sysman Inormatikai Zrt  közös ajánlattevők 
A hiánypótlási felszólításnak illetve felvilágosítás kérésnek egyik ajánlattevő sem tett eleget így a Kbt. 74§ (1) bek. e. 

pontja szerint ajánlatuk érvénytelen, egyéb módon nem felelnek meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott 

feltételeknek 
11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánla ta 
kiválasztásának indokai : A bírálati szempont (részszempontok) alapján értéke lésre kerül ő adat(ok):  
S&T Consulting Hungary Kft., az ALPHA MACHINE Kft., a Bull Magyarország Kft., a FORNAX SI 
Nagyvállalati Megoldások Kft., az ALOHA Informatika Kft., az ANT Kft., és az EURO-PROFIL Rendszerház 
Kft. Konzorcium, Vezető tag: S&T Consulting Hungary Kft 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14. 
Ellenszolgáltatás összege: nettó 34 910 888 Ft 
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtotta. 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai : - 
12.* A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek) nek teljesítéséhez az ajánlattev ő alvállalkozót kíván 
igénybe venni :  
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában : - 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : - 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a kö zbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mérté kben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a kö zbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek 
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fogn ak működni : 
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában : - 
b) * A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : - 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vev ő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények me gjelölése, 
amelyek igazolása érdekében az ajánlattev ő ezen szervezet er őforrásaira (is) támaszkodik : 
a) A nyertes ajánlattev ő ajánlatában : - 
b)* A nyertes ajánlatot követ ő legkedvez őbb ajánlatot tev ő ajánlatában : - 
15. a) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezd őnapja : 2014. december 17 
b) A szerződéskötési tilalmi id őszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja : 2014. december 27 
16. Az összegezés elkészítésének id őpontja : 2014. december 15 
17. Az összegezés megküldésének id őpontja : 2014. december 16. 
18.* Az összegezés módosításának indoka : - 
19.* Az összegezés módosításának id őpontja : - 
20.* A módosított összegezés megküldésének id őpontja : - 
21.* Az összegezés javításának indoka : - 
22.* Az összegezés javításának id őpontja : - 
23.* A javított összegezés megküldésének id őpontja : - 
24.* Egyéb információk : - 
 


