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

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

Postai cím: Pozsonyi út 56. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1133 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Kontrolling Adatszolgáltató Portál Támogatási szolgáltatás” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

Feladat 

meghatározása 

Teljesítési 

határidő  

(szerződéskötést 

követően, 

naptári 

napokban) 

SWF02-SZF 

Szoftverfejlesztő 

(1 óra) 

SWF02-PV  

Projektvezető 

(1 óra) 

SWF02-

T 

Tesztelő 

(1 óra) 

SWF02-ART 

Architekt / 

rendszertervező 

(1 óra) 

SWF02-ÜERSZ 

Üzleti elemző / 

rendszerszervező 

(1 óra) 

1. Alkalmazás 

üzemeltetés gyártói 

támogatás (IT 

üzemeltetés) 365 50 60 55 90 110 

2. Alkalmazás 

kulcsfelhasználói 

támogatás 

(Felhasználó 

support) 365 50 60 55 90 110 

3.Felhasználói 

igények - 

továbbfejlesztési 

keret / Technológiai 

követés (Fejlesztés) 365 650 110 120 120 145 

Összesen   750 230 230 300 365 
 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

 

„Alkalmazásfejlesztési és üzemeltetés támogatási szolgáltatások nyújtása” 2. rész: „Java alapú fejlesztői 

környezethez vagy Business Intelligence alkalmazás rendszerek fejlesztői környezetéhez kapcsolódó fejlesztési 

szolgáltatások és üzemeltetési támogatások nyújtása” tárgyú uniós értékhatárt elérő értékű hirdetmény 

közzétételével indított nyílt központosított közbeszerzési eljárás (Második rész) alapján a Kbt. 105. § (2) 

bekezdése c) pontja szerinti verseny újranyitás.  

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 105. § (2) bekezdése c) pontja szerinti verseny újranyitás. 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 

ismertetése: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500044.mvm#lbj90idd35f
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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:
1
 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

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

illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2

 (2022/01/17) 

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: „Kontrolling Adatszolgáltató Portál Támogatási 

szolgáltatás” 

Az eljárás eredményes volt: igen 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
2
 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

O A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Az eredménytelenség indoka: 

O A szerződés megkötését megtagadták 

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

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: [5] 

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 és 

székhelye 

(konzorciumvezető): 

4iG Nyrt. 

(székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. 

adószám: 12011069-2-44) 

Ajánlattevő neve és 

székhelye 

ASH Szoftverház Kft. 

(székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97. 
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adószám: 23940165-2-43) 

Ajánlattevő neve és 

székhelye 

EN-CO Software Zrt. 

(székhely: 1118 Budapest, Schweidel utca 5. 

adószám: 28759999-2-43) 

Ajánlattevő neve és 

székhelye 

i-Cell Mobilsoft Zrt. 

(székhely: 1143 Budapest, Hungária köz 5. 

adószám: 24132402-2-44) 

Ajánlattevő neve és 

székhelye 

IMG Solution Zrt. 

(székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 26. 

adószám: 28771315-2-44) 

Ajánlattevő neve és 

székhelye 

Sagemcom Magyarország Kft. 

(székhely: 1037 Budapest, Montevideó u. 16/A. 

adószám: 10568723-2-41) 

Nettó ajánlati ár 

közbeszerzési díj 

nélkül (nettó Ft)  

51 261 500 Ft + ÁFA 

Közbeszerzési díj 768 923 Ft + ÁFA 

Összesen 52 030 423 Ft + ÁFA 

 

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, 

valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, ajánlattevő nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

Ajánlattevő ajánlata érvényes. 
  

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
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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 

 

A legalacsonyabb ár 

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 és 

székhelye 

(konzorciumvezető): 

4iG Nyrt. 

(székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. 

adószám: 12011069-2-44) 

Ajánlattevő neve és 

székhelye 

ASH Szoftverház Kft. 

(székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97. 

adószám: 23940165-2-43) 

Ajánlattevő neve és 

székhelye 

EN-CO Software Zrt. 

(székhely: 1118 Budapest, Schweidel utca 5. 

adószám: 28759999-2-43) 

Ajánlattevő neve és 

székhelye 

i-Cell Mobilsoft Zrt. 

(székhely: 1143 Budapest, Hungária köz 5. 

adószám: 24132402-2-44) 

Ajánlattevő neve és 

székhelye 

IMG Solution Zrt. 

(székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 26. 

adószám: 28771315-2-44) 

Ajánlattevő neve és 

székhelye 

Sagemcom Magyarország Kft. 

(székhely: 1037 Budapest, Montevideó u. 16/A. 

adószám: 10568723-2-41) 

Nettó ajánlati ár 

közbeszerzési díj 

nélkül (nettó Ft)  

51 261 500 Ft + ÁFA 

Közbeszerzési díj 768 923 Ft + ÁFA 

Összesen 52 030 423 Ft + ÁFA 

 

 

A legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a 4iG Nyrt. 

(székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.); ASH Szoftverház Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.); EN-

CO Software Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Schweidel utca 5.); i-Cell Mobilsoft Zrt. (székhely: 1143 Budapest, 

Hungária köz 5.); IMG Solution Zrt. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 26.); Sagemcom Magyarország Kft. 

(székhely: 1037 Budapest, Montevideó u. 16/A.) közös ajánlattevők nyújtották be. 

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

 O igen O nem 

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

alvállalkozót kíván igénybe venni: 
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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
2 

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

 

1.  ULYSSYS Kft. (székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39. adószám:); Sonrisa Kft. (székhely: 1022 Budapest, 

Bég utca 3-5. I.108. adószám:); Training360 Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56. A. ép. III. em. 

adószám:); CLARMONT Kft. (székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11B. 5.em. adószám:); VFT Zrt.  

(székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 23/A. adószám:); ANSWARE Kft. (székhely: 1036 Budapest, Lajos 

utca 74-76. adószám:) közös ajánlattevők által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel 

érvénytelen, mivel: 

- hiánypótlás keretében nem csatolta az aláírási címpéldányt, vagy aláírás-mintát; 

- hiánypótlás keretében nem csatolta a – vélhetően adminisztratív hiba folytán elírt - Felolvasólapot 

 

2. TIGRA Kft. (székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 64. adószám: 12218778-2-43); ATOS Magyarország Kft. 

(székhely: 1138 Budapest, Váci út 121-127. Váci Greens D. ép. 4. em adószám: 10378144-2-41); BIS Kft. (székhely: 

1147 Budapest, Telepes u 76. B. ép. fszt. 1. adószám: 10820957-2-42); FORNAX ICT Kft. (székhely: 1123 Budapest, 

Táltos utca 1. adószám: 14161177-2-43); Virgo Systems Kft. (székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 17. I. em. 

6. adószám: 12497278-2-19.); ZALASZÁM Informatika Kft. (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok utja 53. adószám: 
10548873-2-20) közös ajánlattevők által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel 

érvénytelen, mivel felvilágosítás nyújtási kötelezettségének az Ajánlatkérő által előírt határidő lejártáig nem tett eleget. 

 

3. T-Systems Magyarország Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36. adószám: 12928099-2-44); 

Grepton Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-

52. adószám: 12613056-2-42); Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(székhely: 1139 Budapest, Röppentyű utca 48. adószám: 27984026-2-41); SBP Systems Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 6. III/1. adószám: 14278565-2-41); MOLARIS Informatikai 

Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em. 

adószám: 13761561-2-41); GVSX Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 

20. adószám: 14755617-2-41) közös ajánlattevők által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára 

tekintettel érvénytelen, mivel az Ajánlattételi felhívás 26. pont q) alpontjában foglaltaknak nem tett eleget, azaz nem 

nyújtott be szakmai ajánlatot.  

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: (2022/02/15) / Lejárata: (2022/02/24) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2022/02/14) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2022/02/14) 
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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 

A Kbt. 127. § (1) bekezdésének utolsó mondatában foglaltak alapján az ajánlatkérő a jogorvoslati lehetőséggel 

összefüggésben felhívja a figyelmet a Kbt. 148-155. §-aiban foglaltakra. 

 

 
 

 


