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I. szakas z: Aiánlatké ľ ő
I.1) Né v é s cí mek 1 

fe!ł ilje ł ł nga4eljł irásé rt!e/e/őĺ  öss1u ajĺ illlĺ llkĺ ről)

Hivatalos né v: oFA országos Foglalkoztatási I(özhasznú  NonproFrt Kotlátolt Felelőssé gű Tátsaság

Postai cí m: Lajos utca 80

Város: Budapest

II. szakasz: Tátgy
II.1) Meghatátozás

II.1.1) A közbeszetzé s tátgyaz

,,Vátlalkozási szerződé s a GINoP 5.3.6._17_2017-00001 számű, ''Vállalati felelőssé gvállalás
ösztönzé se é s állásfeltáĺ ás'' kiemelt proiekt megvalósí tásához a ,,Viĺ tuális Munkaeĺ őpiac l)otál
ryMP)'' tovább fejleszté sé te''

II.2) A közbeszerzé s mennyisé ge

II.2.l) A kiizbeszeľ zé s mennyisé ge :

,rY á|lalkozási szetződé s a GINO P 5.3.6.-17_2017-0000 1 szátmű,
ösztiinzé se é s állásfeltáľ ás'' kiemelt pľ ojekt megvalósí  tásátľ 'oz
Pottál (VMP)'' továbbfeileszté sé te''

CPV:
F ő tárgy : 7 2262000 -9 (S z oftveľ fej les z té  si s z olgáltatá s ok)

Postai trányí tőszám: 1 036
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2
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Architekt f rcndszertenező ('l' őra)

4.

Felhasználói oktatás ügvfé lné l (1 őn)

5

Minősé gbiztosí tó (1 óta)

6.

Projektvezető (1' &a)
Rendszeľ  bevezeté sé hez kapcsolódó oktatás Ĺisvfé lné l (

7.

Szoftverfe|le sztő (1 őra\

8

Technical
(1 óra)

9.

10

Tesztelő (1 őra)

1"1

Tesztmenedzser (

witet f dokumentátor / adminisŻtt^tí \ĺ  munkatáľ s

Uzemeltetői oktatás üqvfé lné l (1 óľ a)

12.

UzIeĺ  e|emző f rcndszerszewező (1 óĺ a)

13.

Alkalmazás é s alka\mazás infĺ astruktuĺ a teljes körű támogatás
7x24, rcndelkezé sľ e állás, távoli (1 hőnap/ fő)
Telefonos helpdesk biztosí tása 7x24 (1' hőnap/ Í ő)
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!ĺ iź nlatké ĺ ő által a közbeszezé s tátgyával kapcsolatban elváĺ t funkcionális, ne
funkcionális é s egyé b műszaki követelmé nyeket a dokumeĺ tácić l ľ é szé t ké pező mí isza
leí tás tafta|mazza ĺ é szletes en.

opció: Ajánlatké ľ ő a ĺ endszet iizemelteté sé t további 12hőĺ apra megtendellreti az cľ edeti teljesí tós
időtaľ tam lejárta előtt legké sőbb 2 hónappal, amenĺ ryiben a pĺ ojekt ĺ ncgvalósí tási időtarta
mcghosszabbí tásta keńl.

Eliáĺ ás iogcí me:
I{bt. 105. $ (2) bekezdé s c) pontja szerinti veĺ sen1nr)ľ arryitás.

IY. szakasz:E|játás
IV.l) Meghatátozä s

ry.1.1) A Kbt. mely ĺ é sze, illetve feiezete szeĺ inti eliátás keĺ ült alka|mazásĺ a: I(bt. Második té sz,
XVI. fejezet

Iv.l.2) Az eliátás faitáia: A Kbt. 105. s (2) bekezdé s c) pontja szednti veĺ sen1ú jĺ arryitás

Iv.1.3) Tfugyalásos eliárás vagy veÍ senypáľ beszé d eseté n az e|iátás a|kaliĺ ĺ ĺ .azását megalapozó
köľ ülmé nyek ismeĺ teté se: -

Iv.1.4) Hiľ detmé ny né lküli tátgyalásos eliárás eseté n az e|iátáls a|ka|rnazását megalapozó
köriilmé nyek ism eľ teté se: -

IV.2) Adminisztratí v infotmációk

Iv.z.l) Az adott e|iátásn vonatkozó köŻzé té telz

A hiĺ detmé ny száma a Hivatalos Lapban: 2016/s 248-454553

A hiĺ detmé ny száma al{özbeszetzé si É ttesí tőben: |6117 /2016

Iv.2.2) Hitdetmé ny közzé té tele né lkül induló eliátás eseté n az e|játálst megindí tó felhí vás
megküldé s é nek, illetőle g a Kőzb eszerzé  s i H atós ág tájé koztatáls ának napi a :

Ä l(özbeszené si é s Ellátási Főigazgatőság jelen e|jáńs a|apját ké pező ketet megállapodást a
kőzbeszetzé sekĺ ől sző|ő 2075. é vi CXLIII. törwé ny a|apjáĺ  lefolytatott, az Butőpai Unió hivatalos
|apjában TE,D 2016/s 248-454553; I(É -16117/2016 izonositő számon megjelent hiĺ detmé nnyel
indí tott e|járá's eredmé nyeké nt kötötte.
Ä I(özbeszetzé si é s E'llátási Főigazgatőság é s a nyeftes aján|attevők kozött a keteĺ negállapodás 2017.
októbeĺ  1'7. nap'1án keĺ ült a|átásra.
A1án|atké rő a vefseny ujranyitásáta vonatkoző ajánlatté te|l felhí vást é s dokumentáciőt a I(özbeszeľ zé si
Portálon 2018' |ú nius 14. napián rogzí tette.

Iv.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eľ edmé nyé nek ismeľ teté se é ĺ deké ben tett inté zkedé sek
ismeľ teté se: -

Iv.2.4) Elektľ onikustól elté ľ ő kommunikációs eszközök alkalmazásánakindoka: -

I{ozbeszerzé si dokumentumok elektĺ onikustól elté ľ ő módon törté nő ĺ endelkezé sľ c bocsátásának
indoka;

V. szakasz: I|z etiátás eľ edmé nye 1
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Aszetződé s száma: 1 Ré sz számaz - Elnevezé s: ,,Yá|la|kozási szerződé s a GINoP 5.3.6.-17-2017
00001 számí l,,,Yálfa|atl felelőssé gvállalás ösztönzé se é s á|]ásÍ eltárás'' kiemelt projekt megvalósí tásához a

,'Viĺ tuáIis Munkaeľ őpiac Portál $trMP)'' továbbfej leszté sé re''

Az e|járás eĺ edmé nyes volt X igen ! nem

V.l Eĺ edmé nytelen eliárással kapcsolatos infotmáció 2

v.1.1) A befeiezetlen eliáľ ás oka

! A közb e szetzé si e|jáńst eredmé nytelennek minő sí tetté k.

Áz eĺ eđ mé nytelensé g indoka:

Z A szerződé s megköté sé t megtagadták

v.1.2) A befeiezetlen eliáľ ást követően indul-e ú i eliáĺ ás ! igen ! nem

v.1.3) Az é ľ vé nyes aiánlatot tevők 2

Aján|attevők neve é s cí me alkalmasságuk indokolása
tartalmi eleme(i):

v.1.4) Az é wé nytelen aiánlatot tevők 2

Az é rvé nyteLen aján|atot tevők neve, cí me é s az é wé nytelensé g indoka:

v.1.5) Az iisszefé ĺ hetetlensé gi
inté zkedé sek ismerteté se:

v.2 Az eliáľ ás eľ edmé nye 2

Y .2.1) Aiánlatokta vonatkozó információk

A beé ľ kezett aiánlatok száma: 5 db

v.2.2) Az é ľ vé nyes aiánlatot tevők

Aján|attevők neve' cí me é s adőszárna, alkalmasságuk indokolása é s aján|atuknak az é ľ té kelé si Szempont
szeľ inti tattalmi eleme(i):

1. szárnű ajáĺ lattevő adatai:

Közösaiánlattevőneve: SymmettiaMagyarországZtt.(Konzoĺ ciumvezető)
I(özös aiánlattevő szé khelye: 1054 Budapest, Kálľ rnán Imĺ e utca 1.

Kózosaiánlattevőadőszáma: 25798555-2-41

ES

helyzet elhádtása é ľ deké ben az aiź ĺ |attevő(k) áů tal

aiánlatuknak az é né kelé si szemPont szerinti

FoRNAx ICT Infokommunikációs Megoldások Kft.
7723 Budapest, Táltos utca 1.

14161177-2-43

SDA Infoĺ Í natik^zÍ t.
2O3O É td,Retyezáti utca 46.

11684057-2-13

STRATIS Kft.
1037 Budapest, Szé pvölý ú t 139.

tett
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11782454-2-41

EN-CO Softwaĺ e Kft.
6724 Szeged, I(ossuth La)os sugárut72.B. é p.

14605017-2-06

Z /'J.'Asz Í \NI I nfoĺ m atika Kft.
8900 Za|aegefszeg' Máĺ tí ľ ok űtja 53.
10548873-2-20

Viľ go Systems Infoĺ matikai Kft.
1074 Budapest, Dohán), utca 12.

12497278-2-42

S&T Consulting Hungary Kft.
2040 Budaöľ s, Puskás Tivadat ut 74.
11779177-2-13

A számszetűsí thető adatok, amelyek az é ĺ té kelé si szempontok alapján é té kelé sre keńltek:

Nettó aj'lnlati ár összesen:

Ktizbeszeĺ zé si dí i iisszesen:

ÁFA iisszesen:

Bĺ uttó összesen
(közbeszeĺ  zé si diiia| é s ÁFA-vat) :

Alkalmasság indokolása:
Tekintettel ata, hogy a keľ etrnegállapodásos e|járás első té szé ben megállapí tásľ a keńlt, hogy közös
aján|attevők a felhí vásnak é s a dokumentációnak megfeleló, é rvé nyes aján|atot nyujtottak be' továbbá
megfelelően igazo|ták az e|őln alkalmassági minimumkövetelmé nyeknek való megfelelé sé t, közös
aján|attevő alkalmasságánakvizsgá|atára a ketetmegállapodásos e|járás második ľ é szé ben nem keľ ült soĺ .

2. száĺ mű aiánlattevő adatai:

I(özös aiánlattcvő neve:
I(özös aián|attev ő szé khelve:
I(özös aián|attev ő adőszáma:

I(özös aiánlattevő neve:
I(özös aiánlattevő szé khelye:
I(ozös alán|attev ő adószáma:

ó80.020.000,- Ft

ó.800.200,- Ił t

185.447.454,- Ft

4iG Nyĺ t.
1037 Budapest, Montevideo utca 8.

12011069-2-4r

HUMANsoft Kft.
1037 Budapest, Montevideo utca 8.

10239025-2-44

AXIS Rendszeĺ házKÍ t.

872.261.654,- Ft
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I(özös aiánlattevő szé khelve:
Kďzös al ánlattcv ő adő száma:

Közös aiánlattevő neve:
I(özös aiánlattcvő szé khelve:
I(özös aiánlattevő adőszáma:

Közös aiánlattevő neve:
I(özös aián|attev ő szé khelve:
I(özös aiánlattevő adőszáma:

I(özös aiánlattevő neve:
Közös aián|attev ő szé khelve:
Közos aján|attev ő adőszáma:

1037 Budapest, Montevideo utca 8.

12763742-2-41

WSH Kft.
1 1 17 Budapest, Budafoki ú t 97.
12048898-2-43

Sagemcom Magyaľ ors zág Kft.
1037 Budapest, Montevideo utca 16/A.
10568723-2-51

IMG Solution Kft.
1 146 Budapest, Heĺ mina űt 17.
14894262-2-41

A számszerősí thető adatok, amelyek az é tté ke|é si szempontok alapján é ľ té kelé ste kedilnek:

Nettó aiánlati áľ  tisszesen:

Közbeszeĺ zé si dí i összesen:

ÁFA összesen'

Bĺ uttó összesen
(ktizbes zeĺ  zé si diijal é s ÁFA_val) :

Álkalmasság indokolása:
Tekintettel atn, hogy a keĺ etmegállapodásos e|járás első ré szé ben megállapí tásĺ a keľ tilt, hogy kozös
aján|attevőka fe|hí vásnak é s a dokumentációnak megfelelő, é rvé nyes ajánlatot nyujtottak be, továbbá
megfelelően igazolták az e|őfut alkalmassági minimumkövetelmé nyeknek való megfelelé sé t, közös
aján|attevő alkalmasságánakvizsgá|atátaakeĺ etmegállapodásos e|járásmásodik ré szé ben nem keĺ ült soľ .

3. szárnű aiánlattevő ad'ataiz

J(özos aiánlattevő neve:
I(öz ös aiánlattev ő sz é khelve:
Közös aián|attev ő adőszáma:

Közĺ js aiánlattevő nęve:
Közös alán|attev ő szé khelve:
I(özös aián|attev ő adőszáma:

I(özös aiánlattevő ncve:
I(öz os alánlattev ő s z é khelve :

-

Kö z o s ai án|attev ő a dő s z áma :

I(özös aiánlattevő neve:

768.816.200,- Ft

7.688.162,-

209.656.778,- Ft

Ft

TIGRA Kft.
1145 Budapest, Toĺ ökőt u. 2.
12218778-2-42

ĹCell Mobilsoft Zľ t.
1143 Budapest, Hungáĺ iakoz 5.

24132402-2-44

M&S Infoĺ matikaiZtt.
1136 Budapest, Pannóniau' 17 /a'
14409471-2-41

NAS Kft.

986.1ó0.540,- Ft

11ó5 Budapest, Boké nyfölđ i ú t 32'
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Közösaiánlattcvő adőszáma: 1,0773305-2-42

I(özös aiánlattevő neve:
I(özös aiánlattevő szé khelve:
I(özös aiánlattevő adőszáma

I(özös aiánlattevő neve:
Közös aiánlattcvő szé khelve:
I(özös aián|attev ő adőszáma:

A számszerűsí thető adatok, amelyek az é rté kelé si szempontok alapián é ľ té kelé ste ketülnek:

Nettó ajánlati áľ  összesen:

RacioNet Zrt.
1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3 /A.
13846606-2-44

SONIC Kft.
1139 Budapest, Fáy A. utca 20.
14364521-2-41

Közbeszeĺ zé si dí | összesen:

lĺ 'FA összes.'r'

Bĺ uttó ĺ isszesen
(közbeszeĺ  zé si diiia| é s ÁFA-val) :

Álkalmasság indokolása:
'ľ ekintettel aĺ ľ a, hogy a keľ etmegállapodásos e|játás első ľ é szé ben megállapí tásra keĺ ült, hogy közos
ajánlattevők a felhí vásnak é s a dokumentációnak megfelelő' é rvé nyes aján|atot n1ijtottak be, továbbá
megfelelően igazo|ták az e|őlrt alkalmassági minimumkövetelmé nyeknek való megfelelé sé t, közös
aján|attevő alkalmasságánakvizsgá|atára a keretmegállapodásos eljárás második ľ é szé ben nem kedilt soĺ .

4. szálĺ mű ajám|attevő adatai:

I(özös aiánlattevő neve:
I(öz ö s aián|attev ő s z é khelve:
I(özös aián|attev ő adőszáma:

I(özös aiánlattev,ő neve:
I(özös alán|attev ő s z é khelve :

I(özös alánlattev ő adőszáma:

I(özös aiánlattevő neve:
l(öz ö s aiánlattev ő s z é khelve :

I(öz ös aián|attev ő adőszáma:

775.162.t00,- Ft

7.1,57.627,- Ft

195.024.868,-

A számszerűsí thető adatok, amelyek az é ľ té kelé si szempontok alapján é ĺ té kelé ste keľ ülnek:

Delta Systems Kft. (konzoľ ciumvezető)
1134 Budapest, Róbert Káĺ oly Wt.70-74.
13978774-2-41

EURO oNE Számí táste chnikai Zt.
1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
10649297-2-44

KIRULY Kft.
4034 Debtecen Vágóhí d utca 2' B' é p 2. em
12560264-2-09

917.339.195,- Ft

Ft

Nettó aiánlati áĺ  összesen:

Közbeszeĺ zé si dí | összesen:

6/12
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Bruttó összesen
(kiizbeszerzé si dí iial es ÁFA_val):

Alkalmasság indokolása:
Tekintettel ata, hogy a keĺ etmegállapodásos e|jáńs első té szé ben megállapí tásľ a került, hogy közös
ajánlattevők a felhí vásnak é s a dokumentációnak megfelelő, é rvé nyes aján|atot nyú jtottak be, továbbá
megfelelően Ęazo|ták az előí rt alkalmassági minimumkövetelmé nyeknek való megfelelé sé t, kozos
a1ä n|attevő alkalmasságánakvizsgá|atánakeĺ etmegállapodásos eIjfuás második ré szé ben nem ketů lt soľ .

Ajä n|atké rő 2018. szeptember 7. napján valamennyi ajánLattevő egyidejű é ttesí té se mellett, valamennyi
aján|attevő té szé re a l(bt. 70. $ (2) bekezdé se aLapján felké ĺ é st küldott az aján|atuk fenntattásáĺ a,
megjelölve benne az ajáĺ |an kötöttsé g lejártának etedeti időpontját Q018. szeptemlrer 11') é s az ajáĺ |atl
kötöttsé g lejáttának eľ edeti időpontjátó| számitott további ó0 napot (2018. novembeľ  12), azaz a
meghos s zabbí tott aján|aa kö to tts é g hatáĺ ide j é t.

2078. szeptember 1'7. napján a Delta systems Kft. (konzorciumvezető), az EURO oNE
Számí tástechnikai Zrt., a KIRULY Kft. közös aján|attevők nyilatkozatot nyú itottak be aĺ ról, hogy

A Kbt. 70. s (2) bekezdé se a|apiáĺ , ha valamelyik aján|attevő az aiánlratát nem taftia fenn'
aián!'ati kötöttsé g leiáł ttának eľ edeti időpontiát követően az e|iátás további ré szé ben
é ľ té kelé s soĺ án aiánlatát Í igyelmen kí vül kell hagyni.

204 160 946 trt

Y.2.3) Az aiánlatok é ĺ té kelé se

l. számű aiánlattevő adatai:

I(özös aiánlattevő neve:

Közös aián|attev ő szé khelve:

I(özös aiánlattevő neve:

I(özös alán|attev ő szé khelve:

960 3"t2 596 Ft

Symmetĺ ia Magyatots zág Ztt. (Konzoĺ ciumvezető)
1054 Budapest, I(álmán Imľ e utca 1.

FoRNAx ICT Infokommunikációs Megotđ ások Kft.
1123 Budapest, Táltos utca 1.

SDA Inforĺ ľ l'a;tikaZtt.
2030 É ĺ d, Ftetyezáĺ 1-:ľ ľ ĺ ca 46.

STRATIS Kft.
1037 Budapest' Szé pvölgyt ú t 139.

EN-CO Softwaľ e Kft.
6724 Szeged, I(ossuth Lajos sugát(lt72. B' é p.

z /.J''Asz 
^NI 

I nfoĺ matika Kft.
8900 ZalaegeÍ Szeg' Máttí rok űtja 53.

Viľ go Systems Infoĺ matikai Kft.

az
az
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A számszetűsí thető adatok, amelyek az é rté kelé si szempontok alapján é tté kelé sľ c keľ ültek:

Nettó ajánlati át összesen:

1074 Budapest, Dohány utca 12.

S&T Consulting Hungary Kft.
2040 Budaöts, Puskás Tivadaĺ  űt74'

Közbeszerzé si dí i iisszesen:

ÁFA tisszesen:

Btuttó összesen
(közbeszeĺ  zé si dí jial é s ÁFA-vat):

2. szárnű ajánlattevő adatai

I(özös aiánlattevő neve: 4iG Nvĺ t.
I(ozös aiánlattevő szé khelve: 1037 Budaoest. Montevidco utca 8.

-

I(ozös aiánlattevő neve: HUMANsoft Kft.
Közös aiánlattevő szé khelve: 1037 Budapest. Montevideo utca 8.Lr

I(özös aiánlattevő neve: AxIs RendszerhánKÍ t.
I(özös aiánlattevő szé khelye: 1037 Budapest, Montevideo utca B.

I(özös aiánlattevő neve: WSH Kft.
I(özös alán|attevő szé khelve: 1117 Budaoest- Budafoki ú t 97'_ L'

I(ozös aiánlattevó neve: Sagemcom Magyaĺ oĺ szágKft.
I(özös aiánlattevő szé khelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 16/A.

I(özos aiánlattevő neve: IMG Solution Kft.
Közös aiánlattevő szé khelve: 114ó Budaoest. HeÍ mina ut 1'7.

A számszetűsí thetó adatok, amelyek az é rté kelé si szempontok alapján é ľ té kelé sĺ e keĺ ülnek:

óB0.020.000.- Ft

6.800.200.- Ft

185.441.454.- Ft

872.261.654.- Ft

Nettó aiáĺ lati ár összesen:

Közbeszeľ zé si dí i összesen:

76B.B1ó.200,- Ft

8/1,2

7.688.162,- Ft

209.656.778,- Ft



Bľ uttó összesen
(kĺ izbes zeĺ  zé si dí iial é s ÁFA-val) :

3. számú  aiánlattevő adatai:

I(özös aiánlattevő neve:
I(özös alánlattev ő szé khelve:

Közĺ js aiánlattevő neve:
I(özös aiánlattev ő sz é khelve :

I(özös aiánlattevő neve:
I(öz<is ai ánlattevő szé khelve:

I(özös aiánlattevő neve:
I(özös aiánlattevő szé khelve:

I(ozös aiánlattevő neve:
I(özös aiánlattevő szé khelve:

I(özös aiánlattevő neve:

TIGRÁ Kft.
1145 Budapest, Töľ ökőr u.2.

i-Cell Mobilsoft Zrt.
1143 Budapest, Hungáľ iakőz 5.

M&S InformatikaiZrt.
113ó Budapest, Pannóniau. 77 f a'

NAS Kft.
1 1 65 Budapest, Böké ny fölldi űt 32.

RacioNet Zt.
1117 Budapest, Hauszmann Alajos u.3/A.

SONIC Kft.
Közös aiánlattevő szé khelye: 1 139 Budapest, Fáy A. utca 20.

A szátrrszeľ űsí thetĺ 5 aĺ lat<rk, amelyek az é ľ té kelé si szempontok alapján é rté kelé sľ e keľ ülnck:

98ó'1ó0'540,- I;t

Nettó aián|ati áĺ  összesen:

Közbeszeľ zé si dí i iisszesen:

,ł ĺ 'FA összes.n:

Btuttó iisszesen
(közbeszeĺ  zé si dí iial é s Á,FA-val) :

v.2.4) !ĺ z aián|atok é ĺ té kelé se sotán adható pontszám alsó é s felső hatáĺ a: -

Y.2.5) Az aián|atok é ľ té kelé se soĺ án módszeĺ nek (módszeteknek) az ismeĺ teté se, amellyel az
aiánlatké tő megadta az aiánlatok ré szszempontok szeľ inti tattalmi elemeinek é rté kelé se soĺ án
a ponthatáľ ok közötti pontszámot: 2

Aján|atké ń a benyú jtottaján|atokat a legalacsonyabb áľ  szempontjaa|apján é rté keli, a keĺ etmegállapodá
III. pontja é s a I(bt. 76. s (2) bekezdé s a) pontia a|apján.

Y.2.6) A nyeľ tes aián|attevő neve'
kiválasztásának indokai:

I(özös aiánlattev ő nev e:

I(özös aián|attev ő szé khelve:

775.162.700,- Ft

7.151.627,- Ft

195.024.Bó8,- F't

cí me, adőszáma, az ellenszolgáltatás összege é s aiánlata

Symmetĺ ia Magyaĺ orc zág Zt. (Konzotciumvezető)
1054 Budapest, I(álmán Imĺ e utca 1.

917.339.795,- Ft
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I(özös aiánlattevő adőszáma:

lŚozos aĺ anlattevo neve:

I(özos ai án|attev ő s z é khelve :

I(özös aiánlattev ő adőszáma:

Közös aiánlattevő ncve:

Közös aiánlattev ő szókhclve:

I(özös aián|attevő adőszáma:

Közös aiánlattevő neve:

Közös al ánLattev ő s zé khelve:

I(özös alán|attev ő adőszáma:

I(özös aiánlattevő neve:

I(özös ai án|attev ő s z é khelve:

Közös aián|attev ő adőszáma:

lŚ.ozos aĺ anlattevo neve:

I(özös aián|attev ő s z é khelve:

I(özös ai ánla ttcvő adőszáma:

llozos atanlattevo neve:

I(özös aián|attev ő szé khelve :

I(özös aián|attev ő adőszáma:

25798555-2-41

FoRNAx ICT Infokommunikációs Megotdások Kft.
1 123 Budapest, Táltos utca 1.

14161177 -2-43

SDA Infoĺ tnatikaZtĺ
2O3O É rd, ReĘezáđ  utca 46.

11684057-2-13

STRÁTIS Kft.
1037 Budapest, Szé pvöĘ i ú t 139.

11782454-2-41

EN-CO Sofĺ ľ are Kft.
6724 Szeged, I(ossuth Lajos sugáľ i:t72. B. é p.

1460s017-2-06

Z N,ASZ 
^NI 

I nformatika Kft.
8900 Za|aegefszeg' Máttí rok ú tia 53.

't0548873-2-20

Vitgo Systems Infoĺ matikai Kft.
1074 Budapest, Dohány utc^ 12.

12497278-2-42

I(özös aiánlattevő neve: S&T Consulting Flungarv Kft.
Közos aiánlattevő szé khclye: 2040 Budaöľ s, Puskás Tivadaľ  űt 1'4.

I(özös atán|attevőadőszáma: 11779177-2-'13

Az ellenszo|gá|tatás összege: nettó ó80.020.000.- F

Iu aián|at kiv álasztásának indokai :

Az é tté ke|é s alapján az é rté ke|é si szempontokĺ a figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető, 
^z^z ^legalacsonyabb átat tattalmazó, é rué nyes aiánlatot köztis aiánlattevők nyujtották be, továbbá

ajánlatuk a ĺ endelkezé sĺ e álló fedezet mé tté ké ĺ e tekintettel is megfelelő.

v.2.7) A nyeftes aián|atot követő legkedvezőbb aiánlatot
ellens zolg á,ltatás ös s z ege é s aiánlata kiválas z tás ának indokai :

v.2.8) ÁJvá.J.lalkozó(k) igé nybe vé tele2 igen X nem

Á nyeĺ tes aján|attevő aján|atában a közbeszeľ zé snek az(ok) a ľ é sze(i), amely(ek)nek
aján|attevő alvál]alkozőt kí ván igé nybe venni: -

Á nyeÍ tes aján|atot követó legkedvezőbb ajánlatot tevő aján|atában a közbeszetzé snek
amely(ek)nek teljesí té sé hez az ajánlattevő alváL]a|kozőtkiván igé nybe venni: _

v .2.9) Alvállalkozó (k) megnevezé s e, adőszámaz -

tevő neve, cí me, adőszáma,
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tet1esité sé hez az

az(ok) a ré sze(1),

^Ż



v.2.10) Iĺ z a|ka|masság igazo|ä sátban ré szt vevő szervezetek: _

v.2.1l) Az é né nytelen aiánlatot tevők

Az é rvé nytelen ajánlatot tevők neve, cí me, adőszáma é s az é r:ĺ é nytelensé g indoka:

I(özös ajánlattevő neve: Gfepton zÍ t.
I(özös aiánlattevő szé khelye: 1087 Budapest, Könyves l(álmán kĺ t. 48_52.
I(özös aiánlattevó adőszáma: 12613056-2-42

Közös aiánlattevő neve:
Köz ös alán|attev ő s zé khelve:
I(özös alánlattevő adőszáma:

I(özös aiánlattevő neve:
Köz ös aián|attev ő sz é khelve :
I(özös alán|attev ő adő száma:

Indokolás:
Közös aián|attevők a benyú itott ajánlat vonatkozásálban a 2. sz. hiánypótlási felhí vásban

etľ e tekintettel a Kbt.
71. s (10) bekezdé se alapján, ha a hiánypótlást megadását nem teljesí tetté k,kizátő|ag az eredeti
ajánlati pé ldányt lehet figyelembe venni az e|bitáiáls során.

, melyek alapián az aiánlat
egyé b módon nem felel ĺ ľ l'egaz aiánlatté teli felhí vásban é s a közbeszerzé si dokumcntumokban,
valamint a iogszabállyokban meghatátozott felté teleknek, iđ e nem é tĺ ĺ e az ĺ ján|at Ajánlatké ľ ő
áita| előitt formai követelmé nyeit:

1) A közös aján|attevők által benyujtott áľ indokolás 5. oldalán csatolt nyl7atkozat, melyben a közös
aján|attevők a ben1rujtott dokumentum ,,Indokolás'' fejezeté t üzleti titokká, nyivání ť 1ák, valamint
ismetetik az iz|eĺ  titokká nyivání tas indokait nem felel meg a Kbt. 44. $ (1) bekezdé s előfuásainak,
tekintettel ata, hogy a közös a)án|attevők által adott indokolás az á|talánosság szintjé n ketült
megfogalmazásra, közös zján|attevők az indokolásban nem támasztják té szletesen a|á, hogy az iz\eĺ
titokké nt megjelölt dokumentumok nyilvánosságra hozata|a mié tt é s milyen módon okozna számukĺ a
atányta|an sé telmet ellenté tben a l{bt 44. s (1) bekezdé sé nek előí ĺ .ásával.

A fentiek alapján, mivel az aján|at a fentiekben ismeĺ tetett, aján|atté teli felhí vásban é s a közbeszerzé si
dokumentumokban meghatárczott felté teleknek - ide nem é rĺ ĺ e az aján|at Aján|atké rő á|t^| előí Í t foĺ mai
követelmé nyeit _ nem felel meg, az aján|at a Kbt. 73. s (1) bekezdé s e) pontia atapiáĺ  é rvé nytelen.

Aján|atké ń 2078' szeptembeľ  7. napján valamennyi aján|attevő egyideiű é rtesí té se mellett, valamennyi
ajánlattevő ré szé re a Kbt. 70. s (2) bekezdé se a|apján felké ľ é st küldott az aján|atuk fenntartásáta,
megjelölve benne az aján|aĺ  kötöttsé g lejfutának eredeti időpontját (2018. szeptembeĺ  1 1.) é s az aján|ai
kotöttsé g lejártá'ĺ ak eĺ edeti időpontjátó| számitott további 60 napot (2018. novembeĺ  72.), azaz a
megh o s s z ab b itott aján|ati ko tö tts é  g hatáńdej é t'

2018. szeptembeĺ  77. napján a Gľ epton Ztt., a T-Systems Magyaľ oĺ szá'g Ztt,, a Szinva Net Zĺ t.
közös ajánlattevők nyilatkozatot nyú jtottak be aĺ ĺ ól, hogy aiánlatukat az aiánlati kötöttsé g eĺ edeti
leiáĺ tát követően nem taľ tiák fenn.

T_Systems Magyatots zág Ztt.
1117 Budapest, Budafoki ú t 56.
12928099-2-44

Szinva Net Zrt.
3518 Miskolc, Eľ enyő utca 1.

24962106-2-05

A Kbt. 70. s (2) bekezdé se a|apján, ha valamelyik aiáĺ |attevő az aián|atát nem taÍ tia Í enĺ , az
aiánlati köt<ittsé g leiáttának eľ edeti időpontiát követően az e|iátás további ĺ é szé ben az é ĺ té kelé s
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sofán aián|atát Í igvelmen kí vül kell hagvni.

Y.2.l2) Az összefé thetetlensé gi
inté zkedé sek ismeľ teté se: -

YI. szakasz : Kiegé  szí tő infoľ mációk
VI.l) További infotm áciőkz 2

W. 1. 1) A' szetződé s kiité s i moľ ató ľ ium időtattama

Kezdete: 2018' novembet 73./ Lejárata:2018. november 22'

VLI.Z) Az összegezé s elké szí té sé nek időpontia: 2018. november

VI.1.3) Az tisszegezé s megkiildé sé nek időpontia: 2018. novembet

helyzet elhátitása é rdeké ben az ajánlattevő(k) által tett

VI.1.4) Az összegezé s módosí tásának indoka: 2

W.1.5) Áz összegezé s módosí tásának időpontia: z 
Gé é é /bh/ iln)

vI.1.6) A módosí tott összegezé s megkiildé sé nek időpontia: 2 
Gé é é / bh/iln)

vI.1.7) Az összegezé s iavitásának indoka: 2

VI.1.8) Az összegezé s iavitátsának időpontia: 2 
Gé é é / hb/,xn)

VI.1.9) A iaví tott tisszegezé s megküldé sé nek időpontiazz (é é ,í ,í / bb/ nn)

n.L10) További infoľ mációk 2

I sxikĺ ig ĺ ąerillti ł 7tilł Úal iĺ nĺ telie neg

2 adolt eseĺ llell

12.

t2.
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