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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (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 Adatgyűjtő Portál továbbfejlesztése 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

Tárgy: Szolgáltatás megrendelés; „Kontrolling Adatgyűjtő Portál továbbfejlesztése”. 

A „Kontrolling Adatgyűjtő Portál továbbfejlesztése” eljárás tárgya, a Műszaki leírásban meghatározott 

követelményeknek megfelelő, nevesített elemekből álló alábbi szolgáltatások nyújtására vonatkozó 

vállalkozásiszerződés megkötésére irányul. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a Műszaki leírásban 

meghatározott teljes mennyiség igénybe vételére. 

Mennyiség: 

Ajánlatkérő az alapmennyiség lehívására vállal kötelezettséget. 

A beszerzés tárgyának részletes leírását, az elvégzendő feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét 

képező Műszaki Leírás tartalmazza. 

CPV-kód:  

72260000-5 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 

72262000-9 Szoftverfejlesztési szolgáltatások 

Cikkszám 
Termék/szolgáltatás 

megnevezése 

Alapmennyiség 

(óra) 

Opcionális 

mennyiség 

(óra) Opcionális + 

alapmennyiség 

(óra) 

SWF02-SZF Szoftverfejlesztő (1 óra) 2295 1105 3400 

SWF02-PV Projektvezető (1 óra) 365 205 570 

SWF02-T Tesztelő (1 óra) 792 473 1265 

SWF02-ART Architekt / rendszertervező 

(1 óra) 

754 391 1145 

SWF02-

ÜERSZ 

Üzleti elemző / 

rendszerszervező (1 óra) 

929 366 1295 
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A közbeszerzési dokumentumokban a konkrét termékekre történő utalás kizárólag csak a tárgy jellegének 

egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, ajánlatot az előírt, vagy az azzal – a műszaki 

paraméterei tekintetében – egyenértékű termékekre lehet tenni. Az utalás mellett a „vagy azzal egyenértékű” 

minden esetben odaértendő. 

A részajánlattétel kizárása: 

Ajánlatkérő megvizsgálta a részekre történő ajánlattétel biztosításának lehetőségét és megállapította, hogy 

annak biztosítása nem lehetséges az alábbi indok miatt: a részajánlatétel gazdaságilag nem észszerű, a 

szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.  

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

XVI. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. Második Rész, uniós értékhatár feletti, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) 

pontja szerinti versenyújranyitás  

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: 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  2022/03/16 

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 Adatgyűjtő Portál 

továbbfejlesztése 

Az eljárás eredményes volt  igen   nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: 

 A szerződés megkötését megtagadták 
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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: 

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: [4]  

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

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

szerinti tartalmi eleme(i): 

 

TIGRA Kft. (1118 Budapest, Budaörsi út 64., 12218778-2-43), ATOS Magyarország Kft. (1117 Budapest 

(Infopark), Neumann János utca 1. A. ép. 1. em., 10378144-2-43), BIS Kft. (1147 Budapest, Telepes u 76. 

B. ép. fszt. 1., 10820957-2-42), FORNAX ICT Kft. (1123 Budapest, Táltos utca 1., 14161177-2-43), Virgo 

Systems Kft. (1055 Budapest, Szent István körút 17. I. em. 6., 12497278-2-41), ZALASZÁM Informatika 

Kft. (8900 Zalaegerszeg, Mártírok utja 53., 10548873-2-20) közös ajánlattevők ajánlata érvényes  

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 230 557 500 Ft 

Alkalmasság indoklása: közös ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, így különösen a Kbt. 105. § 

(4) bekezdésében foglalt előírásnak, mely szerint az ajánlattevő csak a keretmegállapodásban foglaltakkal 

azonos vagy annál az Ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet. A keretmegállapodás megkötésére 

irányuló eljárás során meghatározott kizáró okok továbbra sem állnak fenn közös ajánlattevők tekintetében. 

Továbbá az ajánlat aránytalanul alacsony vállalást nem tartalmaz. 

 

4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8., 12011069-2-44), ASH Szoftverház Kft. (1117 Budapest, 

Budafoki út 97., 23940165-2-43), EN-CO Software Zrt. (1118 Budapest, Schweidel utca 5., 28759999-2-

43), i-Cell Mobilsoft Zrt. (1143 Budapest, Hungária köz 5., 24132402-2-44), IMG Solution Zrt. (1023 

Budapest, Lajos utca 26., 28771315-2-44), Sagemcom Magyarország Kft. (1037 Budapest, Montevideó u. 

16/A, 10568723-2-41) közös ajánlattevők ajánlata érvényes 

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 215 287 000 Ft 

Alkalmasság indoklása: közös ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, így különösen a Kbt. 105. § 

(4) bekezdésében foglalt előírásnak, mely szerint az ajánlattevő csak a keretmegállapodásban foglaltakkal 

azonos vagy annál az Ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet. A keretmegállapodás megkötésére 

irányuló eljárás során meghatározott kizáró okok továbbra sem állnak fenn közös ajánlattevők tekintetében. 

Továbbá az ajánlat aránytalanul alacsony vállalást nem tartalmaz. 
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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.) 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb ár értékelési 

szempont alapján bírálta el. 

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 

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: - 

4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8., 12011069-2-44), ASH Szoftverház Kft. (1117 Budapest, 

Budafoki út 97., 23940165-2-43), EN-CO Software Zrt. (1118 Budapest, Schweidel utca 5., 28759999-2-

43), i-Cell Mobilsoft Zrt. (1143 Budapest, Hungária köz 5., 24132402-2-44), IMG Solution Zrt. (1023 

Budapest, Lajos utca 26., 28771315-2-44), Sagemcom Magyarország Kft. (1037 Budapest, Montevideó u. 

16/A, 10568723-2-41) közös ajánlattevők ajánlata 

Ellenszolgáltatás összege: összesített nettó ajánlati ár (HUF): 215 287 000 Ft 

 

Indokolás: 

Ajánlattevő ajánlata a legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlat, mely mindenben megfelel az 

ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 

feltételeknek, így különösen a Kbt. 105. § (4) bekezdésében foglalt előírásnak, mely szerint az ajánlattevő 

csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az Ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot 

tehet. Továbbá az előzetesen meghatározott fedezet mértékére való tekintettel is megfelelő. A 

keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás során meghatározott kizáró okok továbbra sem állnak fenn 

ajánlattevő tekintetében. Továbbá az ajánlat aránytalanul alacsony vállalást nem tartalmaz. 

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  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 
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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:  

ULYSSYS Kft. (1024 Budapest, Lövőház utca 39., 10720534-2-41), Sonrisa Kft. (1022 Budapest, Bég 

utca 3-5. I.108., 13873222-2-41), Training360 Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 56. A. ép. III. em., 

23150041-2-43), CLARMONT Kft. (1051 Budapest, Szent István tér 11B. 5.em., 13730848-2-41 ), VFT 

Zrt. (1119 Budapest, Petzvál József utca 23/A., 23393570-2-43), ANSWARE Kft. (1036 Budapest, Lajos 

utca 74-76., 10900963-2-41 ) közös ajánlattevők ajánlata érvénytelen 

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 209 888 000 Ft 

Indok: Közös ajánlattevő nem teljesítette a hiánypótlási felhívásban, felvilágosításkérésben foglalt 

kötelezettségeit a megadott határidőig, így ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (10) bekezdése alapján az eredeti 

ajánlatot vette figyelembe. Az ajánlatban nem került benyújtásra kötelezően benyújtandó irat (ajánlat 

aláírására jogosító dokumentum, nyilatkozat kizáró okok vonatkozásában), így közös ajánlattevő ajánlata 

a Kbt 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a 

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

 

T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36., 12928099-2-44), Grepton 

Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., 

12613056-2-42), Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1149 

Budapest, Angol utca 32. 4. ép. 2. em., 27984026-2-42), SBP Systems Korlátolt Felelősségű Társaság 

(1037 Budapest, Montevideo u. 6. III/1., 14278565-2-41), MOLARIS Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em., 13761561-2-41) GVSX 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Fáy utca 20., 14755617-2-41) közös 

ajánlattevők ajánlata érvénytelen 

Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 205 873 350 Ft 

Indok: Közös ajánlattevő elmulasztotta az ajánlatban becsatolni a „Részletes árajánlat és műszaki-szakmai 

ajánlatot” az ajánlattételi felhívás 15. és 20.15. pontjában előírtak szerint, mely dokumentum jelen 

közbeszerzési eljárás keretei között – az ajánlattételi felhívás 20.15. pontjában foglaltak szerint – szakmai 

ajánlatnak (lásd: Kbt. 3. § 37. pontja szerint) minősül tekintettel arra, hogy az ajánlattevők a „Részletes 

árajánlat és műszaki-szakmai ajánlat” benyújtásával teszik meg érdemi vállalásukat, ebben ajánlják meg az 

egységárakat. Ajánlattevő érdemi vállalása így nem állapítható meg. Így közös ajánlattevő ajánlata a Kbt. 

73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, tekintettel arra, egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi 

felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

Az ajánlat a Kbt. 71. §-a szerinti eljárási cselekményekkel nem tehető érvényessé. 
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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: 2022.04.12. / Lejárata: 2022.04.21. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2022.04.11 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2022.04.11 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2  

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2  

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2  

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2  

VI.1.10) További információk: 2 

Keretmegállapodás első részét megindító felhívás azonosító száma: TED 2021/S 018-041759 

A keretmegállapodás azonosítószáma: DKM02SWF21 

A DKÜ Zrt. jelen közbeszerzési eljárást központi beszerző szervként járulékos közbeszerzési szolgáltatás 

keretében, a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13. §  (1) bek. a) pontja szerinti döntés alapján bonyolítja 

le. 

 

A versenyújranyitás DKR száma: 19032 

  

______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

Ellenjegyezte: 
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