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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

Védelmi és biztonsági eszközök beszerzése az Ajánlatkérő részére 4200 db Több faktorú azonosításra szolgáló eszköz, mely legyen 
képes: AK információbiztonsági követelményeinek teljesítésére a 2013. évi L. tv. szerint Felhő szolgáltatás nélkül működni Preferált a 
legkevesebb beruházással járó megoldás MS Active Directory Domain Services és Active Directory Certification Services 
szolgáltatásokkal együttműködésre Nagy rendelkezésre állásra, katasztrófatűrő működésre Új rendszer központi elemeinél az elérhető
legkorszerűbb MS Win kiszolgáló operációs (jelenleg Win Server 2016) rendszer verzió használata AK számítógépes környezetében 
található alábbi op. rendszer verziók támogatására: MS Win 7 munkaállomás (x86, x64) MS Win 10 munkaállomás (x86, x64) MS Win 
Server 2008 R2 MS Win Server 2012 MS Win Server 2016 Felhasználók számára min. méretű eszköz hordozása, őrzése 
Együttműködés távoli elérést biztosító Cisco AnyConnect VPN megoldással. (1 eszköz használata legyen elég a 2 rendszerhez) 
SmartCard használatának kikényszerítésére Nem támaszkodhatunk a munkaállomásokba épített smart card olvasókra, mivel nem 
egységesek ahol vannak, ill. nem állnak mindenütt rendelkezésre Külön kártyaolvasó egység használata nélkül, SmartCard Logon 
funkció megvalósítására fizikai tanúsítvány tárolóeszközön SmartCard PIN házirend: PIN hossz/összetettség - használatára, 
kikényszerítésére Különféle SmartCard életciklus folyamatok - kártyabirtokos azonosítása, kártya aktiválás, tanúsítvány hosszabbítás 
és érvénytelenítés, kártyacsere és disztribúció, kártyafeloldás challenge/response kódok alapján, kivételek - biztonságos 
megvalósítására natív MS vagy a tokent gyártó cég szoftvereivel Kártyákkal kompatibilis PIN/AdminKey kulcs rezetelő/feloldó 
segédszoftver ingyenes biztosítására SmartCard üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok szerepkör szintű delegálására SmartCard 
üzemeltetéssel kapcsolatos adminisztrátori események részletes naplózására MS Win eseménynaplóba Meglévő központi naplózó (
SIEM) és rendszerfelügyeleti megoldással együttműködés Fenti 4200db több faktorú azonosításra szolgáló eszközhöz megfelelő 
licence 1db Központi WAN router Ethernet router 1U, 19” rack-be szerelhető Ajánlott sávszélesség: 2,5 Gbps Max. sávszélesség: 5 / 10
/ 20 Gbps kiegészítő performancia licensszel Max. titkosítási teljesítmény: Max. 8 Gbps, kiegészítő szoftver licensszel Beépített portok:
6db, 1000Base-X SFP Ethernet WAN port, melyben 3db 100/1000Base-T RJ-45 SFP található 2db 10GBase-X SFP+ Ethernet WAN port
támogatása Bővítő helyek: 1db Szoftvertámogatás:- QoS: Hierarchikus, háromszintű Támogatás: 1000000 IPv4 / IPv6 útvonal; 8 000 
IPSec kapcsolat (kiegészítő szoftverlicensszel); 2000000 tűzfal kapcsolat (kiegészítő szoftver-licensszel) Felügyelet: Cisco 
menedzsment eszközzel teljes mértékben konfigurálható, felügyelhető kell legyen Egyéb támogatás: CDP Tápellátás:220V, 50Hz, 
redundáns 2db Kliens hitelesítő berendezés (ISE) Kliens hitelesítő szerver 1U, 19” rack-be szerelhető 10000 endpont egyidejű kezelése
Kompatibilitás/tulajdonság: Több Active Directory támogatás „TRUST” kapcsolat nélkül; RADIUS, TACACS+ protokoll támogatása; 
MacSec (802.1AE) támogatás (szabályzat szintjén); Hálózati szegmentálás címkék alapján (security group TAG) EAP-TTLS, EAP-FAST (
EAP-chaining) protokolltámogatás; Gyártó független támogatás (Switchek és Wireless eszközök); SIEM gyártókkal való együttműködés
; Testre szabható portálok a vendégek; Radius proxy támogatás; Integrálási funkciók a drótnélküli rendszerrel. Redundáns kiépítés; 
Dedikált fizikai appliance, virtuális megoldás nem megfelelő Tápellátás:220V, 50Hz 2db Hálózati IPS 10 Gbps-os port (McAfee 
Network Security Platform) Típus: McAfee Network Security 8-port SFP/SFP+ interface module Mennyiség: 2db Kompatibilitás: 
McAfee Network Security Platform NS9100 IPS szenzor és McAfee optikai SFP+ modulok Tulajdonság: 8db SFP+ modul hely Típus: 
SFP+ 850nm optical transceiver module Mennyiség: 4db Sebesség: 10Gbps Kompatibilitás: McAfee Network Security Platform 
NS9100 IPS szenzor SR multimódusú

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Védelmi és biztonsági eszközök beszerzése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

II. rész, 15. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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Ajánlatkérő az értékelés során a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer 
alkalmazásáról szóló útmutatója (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) és a Miniszterelnökség Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti 
legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához című útmutatója figyelembevételével jár el. Ajánlatkérő az 
eljárást megindító felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legjobb ár-érték arány 
értékelési szempontja alapján értékeli az alábbi szempontok szerint: ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK / SÚLYSZÁM 1. Nettó ajánlati ár 
összesen (Ft) (70) 2. Teljesítési határidő (legkedvezőbb megajánlás 30 nap, legkedvezőtlenebb megajánlás 60 nap) (naptári nap) (30) 
Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont (
az adható pontszámot Ajánlatkérő két tizedes jegyre kerekíti). 1. Nettó ajánlati ár összesen (Ft) Súlyszám: 70 Ajánlatkérő a 
Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója (
1. sz. melléklete) alapján jár el, (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.) a relatív értékelési módszert, a „fordított arányosítás” 

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:

100

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

Szöveges értékelés:

1000T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Nettó ajánlati ár összesen (Ft): 55 944 300 Teljesítési határidő (legkedvezőbb megajánlás 30 nap, legkedvezőtlenebb megajánlás 
60 nap) (naptári nap): 30 Ajánlattevő ajánlata érvényes, ajánlata megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, alkalmas a szerződés teljesítésére, vele szemben 
kizáró ok fennállása nem merült fel.

12928099244T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1097 Budapest, Könyves Kálmán 
Körút 36.

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

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:

220A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 220-539119A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

Igen
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10507326242NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság, 1152 Budapest, Telek 
Utca 7-9.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár összesen (Ft): 55 944 300 Teljesítési határidő (legkedvezőbb megajánlás 30 nap, legkedvezőtlenebb megajánlás 
60 nap) (naptári nap): 30 Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő a Kbt. 69 § (4) 
bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre, valamint a kizáró okokra vonatkozó igazolásokat teljes körűen benyújtotta. 
Ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
foglalt feltételeknek, műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok 
nem áll fenn, a nyertes ajánlat a fedezet mértékének megfelelő.

12928099244T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1097 Budapest, Könyves Kálmán Körút 
36.

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)

módszerét alkalmazza. A megajánlott legalacsonyabb nettó árhoz viszonyítva fog pontot kapni az adott ajánlat. Ennek megfelelően a 
legalacsonyabb nettó árat tartalmazó ajánlat a maximum 10 pontot kapja, a többi ajánlattevő pontszáma pedig a következő képlet 
alapján kerül meghatározásra: P=(Alegalacsonyabb/Avizsgált)x(Pmax-Pmin)+Pmin Megnevezés Jelölés Pontszám Az ajánlat pontszáma
P Max pontszám Pmax 10 Min. pontszám Pmin 0 A vizsgált ajánlatban vállalt nettó ár (Ft) összesen Avizsgált A legalacsonyabb vállalt 
nettó ár (Ft) összesen Alegalacsonyabb Az így kapott pontszámok a nettó ár összesen értékelési részszempont súlyszámával 
felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés. 2. 
Teljesítési határidő (legkedvezőbb megajánlás 30 nap, legkedvezőtlenebb megajánlás 60 nap) (naptári nap) Súlyszám: 30 Ajánlatkérő a
szerződés teljesítésének határidejére vonatkozó megajánlásokat értékeli, mely értékelési szempont tekintetében a Miniszterelnökség 
Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához című útmutató alapján jár el 
az alábbi képlet alkalmazásával. Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax –Pmin) 
+ Pmin ahol Pvizsgált: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa Pmin: a 
pontskála alsó határa Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire 
a maximális pontszámot adja Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott 
legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Azok az ajánlatok, melyek a 
tárgyi értékelési szempont tekintetében a legkedvezőtlenebb értéket (60 nap) tartalmazzák, az értékelés során adható pontszám alsó 
határával megegyező pontszámot, a legkedvezőbb szintet elérő (30 nap) vagy annál kedvezőbb értéket tartalmazó ajánlatok pedig 
egyaránt az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező pontszámot kapnak. Az ajánlatkérő által meghatározott két 
szélső (30-60 nap) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül pontozásra. 
Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 30 napban határozza meg jelen részszempont azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és 
amelynél még kedvezőbb (még rövidebb) vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot (10 pont) 
ad és 60 napban határozza meg jelen részszempont legkedvezőtlenebb szintjét ... Lásd közbeszerzési dokumentumok.
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

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:

2020.02.03Lejárata:2020.01.24Kezdete:

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:

Ajánlatkérő 2020.01.07. napján hiánypótlási felhívást küldött az ajánlattevő részére, hogy ajánlata megfeleljen az ajánlati 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A hiánypótlás 
benyújtására határidőként 2020.01.20. 14:00 óra került megjelölésre. Ajánlattevő az előírt határidőig nem pótolta a felhívásban 
előírt hiányosságokat, iratot egyáltalán nem nyújtott be, ezért ajánlata továbbra is az alábbi hiányosságokban szenved: Az 
ajánlattevő által megajánlott Több faktorú azonosításra szolgáló eszköz nem egyezik meg az Ajánlatkérő által – a műszaki 
leírásban – meghatározott mintakonfigurációval. Ajánlattevő az egyenértékűség alátámasztására vonatkozóan nem nyújtott be 
részletes magyar nyelvű termékleírást vagy termékkatalógust/online elérhetőséget. A műszaki leírás rögzíti a mintakonfigurációt
: 909-000451-001 eToken, Safenet 5110 FIPS, JAVA/80K, Black, ID 2501-5000 Ajánlattevő részletes ártáblázata hiányos, mivel az
Eszközkonfiguráció részletes bemutatásánál nem került szövegszerűen kifejtésre az előírt műszaki paraméternek való 
megfelelőség, azaz a teljesített műszaki paraméter. Igen válasz nem elegendő, mint teljesített műszaki paraméter. Fentieknek 
megfelelően Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen, tekintettel arra, hogy egyéb módon nem 
felel meg az ajánlati felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek
.
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