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NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
1135 Budapest, Csata utca 8.
dr. Mihics Petra részére

Tárgy: Eőzetes vitarendezés iránti kérelem a „Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
keretében megvalósuló „Teljeskörű Ügyfélazonosítás” című kiemelt projekt támogatásához
„Hitelesités szolgáltatás központi naplógyűjtő és szerver operációs rendszer működéséhez
szükséges szoftverek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás során

Tisztelt Ajánlatkérő!
Alulírott Hermesz Miklós, mint a Sysman Informatikai Zrt. (székhelye: 1031, Budapest Záhony utca 7.)
kérelmező (továbbiakban: kérelmező) ügyvezetője a tent nevezett tárgyú közbeszerzési eljárásban,
az Ajánlatkérő által, 2014.07.21.
napján megküldött
összegezés vonatkozásában a
közbeszerzésekröl szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 79. ~ rendelkezései alapján az alábbi
-

—

előzetes vitarendezés

iránti kérelmet

terjesztünk elő.

Előzmények
Ajánlatkérő a fentiekben megjelölt tárgyban közbeszerzési eljárást folytat, az SZGR13
keretmegállapodás
1. részében, amelyen Társaságunk ajánlattevőként vett részt, így
ügyfélképessége megalapozott.
—

II.

Szakmai alapok

A Kérelmező jelen levél benyújtásával jelzi, hogy nem fogadja el az Ajánlatkérő tárgyban tett
összegezést, miszerint a Sysman Zrt. ajánlata érvénytelen.

Az érvénytelenség indoka: az ajánlattevő által megajánlott 4 db syslog-ng Premium Edition
Server 25 LSH Base Support (sng-pe-25-BaseSU) ás 4 db syslog-ng Premium Edition Server
50 LSH Base Support (sng-pe-5O-BaseSU) termék nem képezi a jelen beszerzés tárgyát, így
ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74. * (I) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen.
A Sysman Zrt. az adott pont vonatkozásában az alábbi indoklást teszi.

1031 Budapest (Graphisoft Park), Záhony u. 7.

Tel.: ±36 1 883 3471

fax: ±36 1 883 3472
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Ajánlatkérő indoklása:
A Balabit IT Kft.-tő/, mint gyártótól kapott tájékoztatás, és nyilatkozat alapján minden Új Syslog-NG
termék kizárólag az alap I év support támogatással együtt értékesíthető.
A Közbeszerzés szabályainak megfelelően minden olyan terméket fel kell tüntetni, amely a gyártó
megadása a/apján a teljes működőképességhez vagy a licence érv’ényességéhez szükséges, illetve
azok elválaszthatatlan részét képezik, és a KEF portá/on letölthető árlístában szerepel.
Jelen ajánlatunkban az „sng-pe-25-BaseSU” és „sng-pe-50-BaseSU” termékek a gyártó megadása
alapján, az »sng-pe-25” illetve „sng-pe-50” termékek elválaszthatatlan részét képezik, továbbá a
megrendelt Syslog-NG termékekhez kapcsolódó I év alapszintű támogatást jelölik.
Kérjük, a fentiekben leírtak alapján, kérelmünk kivizsgálását és az elbírálási eredményének orvoslását
a Kbt. 78. (1) bekezdés szerint.
~.

Kérjük, a jelen beadványunkban foglaltaknak megfelelő eljárást, amelynek hiányában érdekeinek
védelme érdekében haladéktalanul megtesszük a szükséges intézkedéseket, beleértve a
Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárás meginditását.
Kelt: Budapest, 2014. július 21.
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Kozos Ajín1attevo(n&véI~eri
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Hermesz Miklós
Sysman Informatikai Zrt.

1031 Budapest (Graphisoft Park), Záhony u. 7.
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Cyá rtoi n i Jat kozat
‘\Iuliroti (lyö,kő Zoltán, ‘nini a Rabbit IT Kő. képviselöje’a,l3alabjt’

iiárkanevő termékek

uyáttó ja/nyilatkozat tételre jogosult gvártoi képviselete hdelősségein tudatában nyilalkozom. bogy a
NISZ

Nemzeti lnfokommunjkácjós Szolgáltató Zártkörüen Működő Részvénytársaság által

„Hitelesítés szolgáltatás központi napl6gyüjtő ás szerver operációs rendszer működéséhez
szükséges szoftverek beszerzése

tárgyú közbeszerzési eljárásban szereplő Syslog~NG termékek

kizárólag az alap I éy support támogatással együtt émtékesímhemők.

Jelen a~ámŰatbatt a? •.sm ~pe~25 BaseSU’ és ..smtg.pe.5O.BaseSu
sng pe-25

termékek as ajátilatkéréshen szereplő

illetve sng~pe-S0 tenitékek elválaszt Imatatlan észét képezik továbbá a megrendelt Syslog~

NO termékekhez kapcsolódó I év alapszintú támogatást jelölik.

Budapest 2014. július 21
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nyilatkozat kiboesá~ aláirása
IT Sururji’.
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