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

 

 

1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (BKK Zrt.), 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. 

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Check Point biztonsági hálózati tűzfalrendszer 

bővítése és megújítása, kapcsolódó szolgáltatásokkal 

 

A BKK Zrt.-nél jelenleg működő Check Point biztonsági hálózati tűzfalrendszer bővítése és 

megújítása, kapcsolódó szolgáltatásokkal az alábbiak szerint: 

 

Cikkszám Termék/szolgáltatás Menny. 

CPAP-SC1120-FW, vagy azzal 

egyenértékű 
1120 Appliances with 5 blades suite Wired 7 db 

CPAP-SM504 kiváltása a CPAP-

SM25078, vagy azzal egyenértékű 

termékkel 

Check Point Smart-1 Security Management 

managing 5 gateways with 4 Management blades 

(NPM, EPM, LOGS, PRVS) 

 

5 gateway kezelésére alkalmas Check Point 

Smart-1 Management eszköz, 4 menedzselhető 

lehetőséggel. 

-1 db 

CPAP-SM25078, vagy azzal 

egyenértékű 

Check Point Smart-1 Security Management 

managing 25 gateways with 7 Management 

blades (NPM, EPM, LOGS, MNTR, EVIN, PRVS, 

UDIR) 

 

25 gateway kezelésére alkalmas CP Smart-1 

Security management eszköz 7 menedzselhető 

lehetőséggel. (NPM, EPM, LOGS, MNTR, EVIN, 

PRVS, UDIR) 

1 db 

CPSB-NGFW-4800-1Y, vagy azzal 

egyenértékű 

Next Generation Firewall Package for 1 year for 

Appliance  

 

Tűzfal licensz megújítás 1 évre  

1 db 

CPSB-EP-VPN-CONTRACT, vagy 

azzal egyenértékű 

Check Point EP VPN CONTRACT for annual 

blade renewal only  

 

Check Point EP VPN licenc megújítás  

80 db 

CPCES-CO-STANDARD, vagy azzal 

egyenértékű 
Collaborative Enterprise Support Standard  1 db 

IMP Implementáció (embernap) 5 fő 

SUPP 

Távoli támogatás 1 évre, NBD, 5x8 

Támogatás munkanapokon munkaidőben reggel 8 

órától 16 óráig történő rendelkezésre állással. 

Ajánlatkérő Support tekintetében rendelkezésre 

állást vár el, illetve az ezen rendelkezésre állás 

alatt bejelentett hibák lehető legkorábbi 

megoldását. Ezen túlmenően a support keretében 

elvárás az esetleges belső erőforrásból nem 

megoldható fejlesztések, rendszerváltoztatások 

kivitelezése. Mindkét esetben távoli támogatásról 

beszélünk helyszíni jelenlét nem elvárás. 

1 db 

 



Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen közbeszerzési eljárást az ajánlatkérőnél jelenleg 

üzemelő Check Point biztonsági hálózati tűzfalrendszert bővítésére és üzemeltetésére folytatja 

le. Amennyiben ajánlattevő azzal egyenértékű terméket ajánl meg, az egyenértékűséget 

ajánlattevő köteles igazolni. 

 

A részletes műszaki leírást a dokumentáció II. számú fejezete (Műszaki leírás) tartalmazza. 

3. A választott eljárás fajtája: A Kbt. 122/A. § szerinti eljárás. 

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése: Tekintettel arra a tényre, hogy az eljárás tárgyát képező 

árubeszerzés becsült értéke nem éri el a huszonötmillió forintot, valamint a beszerzés tárgya 

nem teszi szükségessé tárgyalás tartását. 

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: Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2013. 

augusztus 16.  

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: 

c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:  

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): 3 

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): 

  1. Ajánlattevő neve: VALKYR Informatikai Kft. 

Székhelye: 1025 Budapest, Szeréna út 5/1. 

Nettó ajánlati összár: 12.471.600,- Ft. 

Ajánlattevő alkalmasságának indoklása: Ajánlattevő ajánlata megfelelt az ajánlattételi 

felhívásban, dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

2. Ajánlattevő neve: 4IT Informatikai Kft. 

Székhelye: 1115 Budapest, Kelenföldi út 2. 

Nettó ajánlati összár: 14.627.600,- Ft. 

Ajánlattevő alkalmasságának indoklása: Ajánlattevő ajánlata megfelelt az ajánlattételi 

felhívásban, dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva (részajánlat-

tételi lehetőség esetén részenként): 

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:  

1. Ajánlattevő neve: 2F 2000 Kft. 



Székhelye: 1016 Budapest, Hegyalja út 5. 

Ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást. Ajánlattevő az eredeti ajánlati példánya alapján 

nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, ezért 

ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) pontja alapján. 

11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

  1. Ajánlattevő neve: VALKYR Informatikai Kft. 

Székhelye: 1025 Budapest, Szeréna út 5/1. 

Ellenszolgáltatás összege: 12.471.600,- Ft. 

 

Ajánlattevő nyújtott be a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot. 

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: 

A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem kíván igénybe venni alvállalkozót. 

 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: 

A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem kíván igénybe venni a közbeszerzés 

értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót. 

 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: 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában az alkalmasság igazolásában nem támaszkodik más 

szervezet erőforrásaira. 

 b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 

15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja: 2013. 

szeptember 13. 

      b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 2013. 

szeptember 22. 

16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2013. szeptember 12. 

17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2013. szeptember 12. 

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: 

 

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 

A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat 

elbírálási szempontot alkalmazta. 


