
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Postai cím: Kodály Zoltán út 3. 

Város: Vác Postai irányítószám: 2600 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Lejáró Oracle Database Standard Edition One Licencek Megújítása 2022 

május” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Mennyisége: 

 

Oracle 

támogatási 

szerződés 

száma 

Cikkszám Termék megnevezés Mennyiség 
Napok 

száma 

5917807 
ORASUPPRE 

SULS-21/373 

Oracle Database Standard Edition - 

Processor Perpetual 
1 365 

5917807 
ORASUPPRE 

SULS-21/308 

Oracle Audit Vault and Database 

Firewall – Processor Perpetual 
1 365 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Második rész, XV. 

fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pont szerinti írásbeli konzultációval kezdeményezett 

központosított közbeszerzési eljárás. KM azonosítószáma: DKM01OSUP21 

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 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: -  

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: -  

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2022. március 25. 



IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések 

ismertetése: 2 - 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: - 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: „Lejáró Oracle Database Standard Edition One 

Licencek Megújítása 2022 május” 

Az eljárás eredményes volt X igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont 

 A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  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: 

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

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: [1] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve: Oracle Hungary Kft. 

Székhelye: 1112 Budapest, Balatoni út 2. A. ép. 6. em.  

Adószáma: 10845606-2-44 

 

Értékelési szempont szerinti ajánlata:  

Nettó ajánlati ár összesen: 998.866,- Ft 

 

Ajánlattevő ajánlata érvényes, tekintettel arra, hogy ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt; az általa 

benyújtott nyilatkozatok, valamint szakmai ajánlat megfelelőek. Ajánlattevő esetében nem volt indokolt 

hiánypótlási felhívás és felvilágosítás kérés kibocsátása. 



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 ajánlattevő neve: 

Az értékelés 

részszempontjai  

(adott esetben 

alszempontjai is) 

A 

részszempontok 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

 

 

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

  

     

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 

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: 2  

Legalacsonyabb ár a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján.  

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok): - 

Az ajánlat(ok) figyelmen kívül hagyásának indoka: - 

V.2.7) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: Oracle Hungary Kft. 

Székhelye: 1112 Budapest, Balatoni út 2. A. ép. 6. em.  

Adószáma: 10845606-2-44 

 

Értékelési szempont szerinti ajánlata:  

Nettó ajánlati ár összesen: 998.866,- Ft 

 

Indoklás:  

Az ajánlattevő ajánlata érvényes, az a Kbt. 69. § (1)-(2) bekezdése szerinti bírálat alapján megfelelt a felhívásban 

és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt követelményeknek, valamint a jogszabályoknak, továbbá a kizáró 

okok tekintetében Ajánlatkérő által a megfelelő adatbázisokban elvégzett ellenőrzés alapján alkalmas a szerződés 



teljesítésére és nem esik kizáró okok hatálya alá. Ajánlattevő ajánlati ára az Ajánlatkérő által rendelkezésre álló 

fedezetre (nettó 998.868,- Ft) tekintettel is megfelelő. 

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen X nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), 

amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 2 

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.11) 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: 

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 ajánlatot követő 

legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők  

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

V.2.13) 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: nem releváns / Lejárata: nem releváns 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2022.04.08. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2022.04.08. 

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  

______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 



2    adott esetben 

 

………………………………….. 

Lendvai Beáta  

Víziközmű Közbeszerzési Divízió Vezető 

Univerzál Beszerző Kft.  


