9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
1. Az ajánlatkérő neve és címe: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.)
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgy:
Adásvételi szerződés számítógépekhez kapcsolódó szerver eszközök beszerzésére a Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem részére az FSA Struktúra 2015 projekt keretében
Mennyiség:

Igényelt termék

Specifikáció

Mennyiség

BladeCenter tápegység

IBM BladeCenter E 2,000W AC Power
Supply Option, vagy azzal egyenértékű

2 db

DS3200 partition upgrade

DS3200 4 to 8 Partition Upgrade, vagy azzal
egyenértékű

1 db

SAS Connectivity Modul

SAS Connectivity Card for IBM BladeCenter
(HS21) , vagy azzal egyenértékű

2 db

DS3200 HDD

IBM 1TB Dual Port Hot-swap SATA HDD
Option, 7200RPM, 3,0Gbits/sec – új, vagy
azzal egyenértékű

3 db

HS22 Blade

HS22 X5650 (X5660, X5670, X5675) 6C (max.
95w) , 64GB, 2*146GB, SAS Conn. *

2 db

Windows Szerver 2012 R2

Windows Server 2012 R2 x64 ENG, Academy
OLP licensz, vagy azzal egyenértékű

2 db

Lepide Exchange Recovery

Lepide Exchange Recovery Manager
Standar, vagy azzal egyenértékű

1 db

QNAP TS-431U

TS-431U 1U 4 BAY 1.2 GHZ 512MB GBE X 2
USB 3.0 X 2 USB 2.0 X 2, vagy azzal
egyenértékű

1 db

A már meglévő és az újonnan szállítandó szerver eszközök megfelelő, egységes rendszerként történő üzemelése
érdekében szükséges a meglévő eszközök frissítése és konfigurálása az új eszközökkel, illetve egyéb kapcsolódó
szolgáltatások elvégzése az alábbiak szerint:

1. Bladecenter AMM és SAS modul firmware frissítés, konfigurálás
- Meglévő eszközökön elvégzendő munkák: Bladecenter AMM firmware frissítése, konfigurálása; 6 db HS21 szerver
firmware frissítése;
- Új eszközökön elvégzendő munkák: 2db HS22 szerver firmware frissítése, konfigurálása; 2db BladeCenter SAS
modul firmware frissítése, konfigurálása
2. Szerverek migrálása ESXi-ről
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Meglévő ESXi környezetben futó szerverek migrálása az új Xenserver környezetbe. 1db Windows 2008 szerver, 4db
Linux (Ubuntu) szerver
3. DS32000 kontroller és EXP modulok firmware frissítése, diszk firmware frissítés, licensz installálás, konfigurálás
- Meglévő eszközökön elvégzendő munkák: 1db DS3200 kontroller firmware frissítése; 2db DS3200 EXP modul
firmware frissítése; 34db DS3200 diszk firmware frissítése
- Új eszközökön elvégzendő munkák: DS3200 licensz installálása, konfigurálása
4. Xenserver telepítés (HS21, HS22)
- Meglévő eszközökön elvégzendő munkák: Xenserver telepítése 2db HS 21 szerverre
- Új eszközökön elvégzendő munkák: Xenserver telepítése 2db HS 22 szerverre
5. iSCSI NAS beállítása DPM-hez, régi mentések migrálása NAS-ra
- Új iSCSI NAS üzembe helyezése, beállítása, konfigurálása meglévő DPM szerverhez. Meglévő mentések migrálása
NAS-ra.
6. Windows 2008 szerver és SQL 2008 szerver telepítése, konfigurálása, adatbázisok migrálása
- Windows és SQL szerver telepítése, konfigurálása Xenserver környezetbe
- SQL adatbázisok migrálása a régi adatbázis szerverről az új szerverre.
7. Dokumentáció
Az elvégzett munkák munkalap alapú dokumentálása. Az újonnan kialakított környezet biztonságos
üzemeltetéséhez szükséges rendszerdokumentáció elkészítése.
8. Oktatás
Az újonnan kialakított környezet üzemeltetéséhez szükséges ismeretek oktatása.
A fentiek szerinti elvégzendő munkák becsült teljes időkerete 160 munkaóra, amely 160 munkaóra díját az ajánlati
árnak tartalmaznia kell. Az ezen időtartamon felül elrendelt munkavégzés esetére ajánlattevőnek óradíjat kell
megadni, amely tartalmazza a kiszállás és a munkavégzés költségét is. A tényleges munkaórák száma +/-25%-al
térhet el a megadott 160 órától
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a kapcsolódó telepítési és üzembe helyezési szolgáltatások díját és a felmerülő
költségeit a szerződéses időtartamra.
Ahol Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a dokumentáció részét képező műszaki
leírásban a beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében meghatározott gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást alkalmaz, úgy az csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és Ajánlatkérő
azokat, vagy azokkal mindenben egyenértékű teljesítést fogad el.
Ajánlattevő ennek érdekében köteles az egyenértékű termékek tekintetében műszaki leírást csatolni.
3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli eljárás
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes tájékoztatóra és közzétételének
napja: 6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és közzétételének/megküldésének
napja: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás megindítására 2015. október 30-án ajánlattételi felhívást küldött 3 db
gazdasági szereplő részére:
-

DTK International Kft. (1139 Budapest, Gömb utca 22. fszt. 4.)
NETvisor Zrt. (1119 Budapest, Petzvál József u 56.)
Szerverház Kft. (1162 Budapest, Istráng utca 10.)

7. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen.
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (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: 2/4. oldal

c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: 8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 1 (egy) db
9. 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, illetőleg
elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
Ajánlattevő neve, címe: Szerverház Kft. (1162 Budapest, Istráng utca 10.) ajánlattevő




Alkalmasság indokolása: Az ajánlattevő a benyújtott ajánlat alapján teljes körűen igazolta az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelést, az alkalmasság a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint
igazolt. Az ajánlat mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció, valamint a Kbt.
előírásainak.
Az ajánlattevő által ajánlott ár (nettó összeg, Ft):
Ajánlati ár (nettó Ft):

2.511.908,- Ft

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-tételi lehetőség esetén
részenként):
(A táblázatnak az ajánlattevők nevei alatti osztott oszlopainak 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.)
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható pontszám alsó és felső
határának megadása: d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése
során a ponthatárok közötti pontszámot: 10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 11. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai:
 Nyertes ajánlattevő neve, címe: Szerverház Kft. (1162 Budapest, Istráng utca 10.) ajánlattevő
 Ellenszolgáltatás összege:
Ajánlati ár (nettó Ft):

2.511.908,- Ft



Az ajánlat kiválasztásának indokai: az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban
meghatározott feltételek alapján, valamint a Kbt. 71. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott – a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás – értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot
tette.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai: 12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: A Kbt. 124. § (8) bekezdés f) pontja
alapján a Kbt. 124. § (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a
szerződés, ha a Kbt. 122/A. § szerinti eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be, ezért a szerződéskötési tilalmi
időszak a jelen eljárásban nem kerül alkalmazásra.
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b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: A Kbt. 124. § (8) bekezdés f) pontja
alapján a Kbt. 124. § (6) bekezdéstől eltérően az ott rögzített tíz napos időtartam letelte előtt is megköthető a
szerződés, ha a Kbt. 122/A. § szerinti eljárásban csak egy ajánlatot nyújtottak be, ezért a szerződéskötési tilalmi
időszak a jelen eljárásban nem kerül alkalmazásra.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2015. december 11.
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2015. december 11.
18.* Az összegezés módosításának indoka: 19.* Az összegezés módosításának időpontja: 20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: 21. * Az összegezés javításának indoka:
22. * Az összegezés javításának időpontja:
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:
24.* Egyéb információk:
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