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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

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: „Az MNV Zrt. CMS rendszerének konfigurációja, portál motor 

paraméterezése” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

 

Megrendelni kívánt szolgáltatások:  

 

Az Ajánlattevő feladata az MNV. Zrt. által beszerzett Shiwa eCMS keretrendszer felparaméterezése, 

konfigurálása az alábbi szempontrendszer alapján:  

• Az MNV Zrt. elvárásai alapján a jelenlegi Shiwa CMS-ben elérhető modulkészlet összeállítása, 
felparaméterezése, amely által implementálhatóak az új honlapban az MNV Zrt. elvárásai a honlap 

tartalmára-, működésére-, műszaki funkcióira- és alkalmazott technológiáira vonatkozóan.  

• A CMS-ben szükséges modulok kialakítása és felkonfigurálása a megjelölt* vonatkozó jogszabályi 

előírások, belső szabályzatok és az MNV Zrt. elvárásai alapján. Az elvégzendő konfigurációk jelen 

dokumentum 2.-13. oldalán bemutatottak szerint kerülnek elvégzésre.  

• A keretrendszer és a benne található modulok felparaméterezése és konfigurálása olyan módon, hogy 
az ebből felépülő oldalak reszponzív-, és a WCAG 2.1 szabványnak megfelelően akadálymentesített 

legyenek.  

• Kialakítandó funkciók, a közérdekű adatok közzétételének módjára/tárolására/kezelésére vonatkozó 

jogszabályi előírások alapján, az alábbiakra is kitérve: o Hirdetés – és banner megjelenítés  
o Automatikus archiválás (jo adatok esetében)  

o Kapcsolati űrlap kezelés  

o Automatizált adatszolgáltatási funkcióhoz tartozó verzió történet lista előállítása az 
archiválandó/ törölhető /  jogszabályi kötelezettség alapján NISZ részére  

o Közadatkereső  

o Szerződéskereső  

o Általános keresőfunkció az oldalon  
o Riportálási lehetőségek  

 

A műszaki leírásban foglalt feladatokat elvégzését becsléseink szerint az alábbi szolgáltatások megrendelésével 
lehet megvalósítani: 

 

Cikkszám Megnevezés 
mennyiség 

(db) 

swf02-002 Konzulens / tanácsadó (1 óra) 170 
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swf02-004 Architekt / rendszertervező (1 óra) 150 

swf02-005 Szoftverfejlesztő (1 óra) 1000 

swf02-009 Tesztelő (1 óra) 200 

swf02-010 Technical writer / dokumentátor / adminisztratív munkatárs (1 

óra) 

180 

swf02-017 Üzemeltetői oktatás ügyfélnél (1 óra) 32 

swf02-019 Adatfeltöltés, migráció, adattisztítás (1 óra) 240 

swf02-020 Alkalmazás és alkalmazás infrastruktúra teljes körű támogatás 

5×8, rendelkezésre állás, helyszíni (1 hónap/fő) 

1 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

 

„A 2014-2020 programozási időszak Európai Uniós forrásból finanszírozott szoftverfejlesztési projektek 

megvalósításához kapcsolódó fejlesztési tanácsadás” tárgyú uniós értékhatárt elérő értékű hirdetmény 

közzétételével indított nyílt központosított közbeszerzési eljárás (Második rész, XVI. fejezet) 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 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
 (2021/04/14) 

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: „Az MNV Zrt. CMS rendszerének konfigurációja, 

portál motor paraméterezése” 
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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): 

 

 

Közös ajánlattevő 

neve és székhelye 

(konzorciumvezető): 

4iG Nyrt. 

(székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8., adószám: 12011069-2-44) 

Közös ajánlattevő 
neve és székhelye 

WSH Kft. 

(székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97., adószám: 28771315-2-41) 

Közös ajánlattevő 
neve és székhelye 

Sagemcom Magyarország Kft.  

(székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 16/A., adószám: 10568723-2-

41) 

Közös ajánlattevő 

neve és székhelye 

IMG Solution Zrt.  

(székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 26., adószám: 125048898-2-43) 

Nettó ajánlati ár 

közbeszerzési díj nélkül 
(nettó Ft)  

30 226 000 Ft + ÁFA 

Közbeszerzési díj 302 260 Ft + ÁFA 

Összesen 30 528 260 Ft + ÁFA 

 

 

Közös ajánlattevő 

neve és székhelye 
(konzorciumvezető): 

Delta Systems Kft. 

(székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74., adószám: 13978774-
2-41) 

Közös ajánlattevő 

neve és székhelye 

EURO ONE Számítástechnikai Zrt.  

(székhely: 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52., adószám: 10649297-2-44) 
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Közös ajánlattevő 

neve és székhelye 

KIRULY Kft.  

(székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. 8. ép. 2. em., adószám: 
12560264-2-09) 

Nettó ajánlati ár 

közbeszerzési díj nélkül 
(nettó Ft)  

52 827 600 Ft + ÁFA 

Közbeszerzési díj 528 276 Ft + ÁFA 

Összesen 53 355 876 Ft + ÁFA 

 

Közös ajánlattevő neve 

és székhelye 

(konzorciumvezető): 

TIGRA Kft.  

(székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 64., adószám: 12218779-2-43) 

Közös ajánlattevő neve 
és székhelye 

i-Cell Mobilsoft Zrt.  

(székhely: 1143 Budapest, Hungária köz 5., 24132402-2-44) 

Közös ajánlattevő neve 
és székhelye 

M & S Zrt.  

(székhely: 1136 Budapest, Pannónia u. 17/a. a. ép. fszt.4., adószám: 

14409471-2-41) 

Közös ajánlattevő neve 

és székhelye 

NAS Kft. 

(székhely: 1165 Budapest, Bökényföldi út 32., adószám: 10773305-2-42) 

Közös ajánlattevő neve 

és székhelye 

RacioNet Zrt.  

 (székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A., adószám: 13846606-
2-43) 

Közös ajánlattevő neve 

és székhelye 

SONIC Kft.  

 (székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 20., adószám: 14364521-2-41) 

Nettó ajánlati ár 
közbeszerzési díj nélkül 

(nettó Ft)  

49 900 400 Ft + ÁFA 

Közbeszerzési díj 499 004 Ft + ÁFA 

Összesen 50 399 404 Ft + ÁFA 

  

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 
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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

 

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: 

 

Közös ajánlattevő neve 

és székhelye 
(konzorciumvezető): 

4iG Nyrt. 

(székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8., adószám: 12011069-2-44) 

Közös ajánlattevő neve 

és székhelye 

WSH Kft. 

(székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97., adószám: 28771315-2-41) 

Közös ajánlattevő neve 

és székhelye 

Sagemcom Magyarország Kft.  
(székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 16/A., adószám: 10568723-2-

41) 

Közös ajánlattevő neve 

és székhelye 

IMG Solution Zrt.  

(székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 26., adószám: 125048898-2-43) 

Nettó ajánlati ár 

közbeszerzési díj nélkül 

(nettó Ft)  

30 226 000 Ft + ÁFA 

Közbeszerzési díj 302 260 Ft + ÁFA 

Összesen 30 528 260 Ft + ÁFA 

 

 

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

(székhely: 1037 Budapest, Montevideo u 8.), WSH Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97.), Sagemcom 

Magyarország Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 16/A.), IMG Solution Zrt. (székhely: 1023 
Budapest, Lajos utca 26.) 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: 

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
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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: 

 

Ajánlatkérő a Symmetria Magyarország Zrt. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 91., adószáma: 25798555-2-
41), FORNAX ICT Kft. (székhely: 1123 Budapest, Táltos utca 1., adószáma: 14161177-2-43), SDA 

Informatika Zrt. (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59., adószáma: 11684057-2-43), STRATIS Kft. 

(székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 139., adószáma: 11782454-2-41), EN-CO Software Zrt. (székhely: 
1118 Budapest, Schweidel utca 5., adószáma: 28759999-2-43), ZALASZÁM Kft. (székhely: 8900 

Zalaegerszeg, Mártírok útja 53., adószáma: 10548873-2-20), Virgo Systems Kft. (székhely: 8200 Veszprém, 

Óváros tér 25., adószáma: 12497278-2-19), S&T Consulting Hungary Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Puskás 

Tivadar út 14., adószáma: 11779177-2-44) közös ajánlattevők által benyújtott ajánlat bírálatát követően 
megállapította, hogy közös ajánlattevők a közbeszerzési eljárás vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 

pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, mivel: 

- hiánypótlás keretében nem csatolta az átláthatósági nyilatkozatát; 
 

Ajánlatkérő a T-Systems Magyarország Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36., adószáma: 

12928099-2-44), Grepton Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 48-52., adószáma: 12613056-

2-42), Szinva Net Zrt. (székhely: 3518 Miskolc, Erenyő utca 1., adószáma: 24962106-2-05) közös ajánlattevők 
által benyújtott ajánlat bírálatát követően megállapította, hogy közös ajánlattevők a közbeszerzési eljárás 

vonatkozásában a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, mivel: 

- hiánypótlás keretében nem csatolta nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés 
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66. § (2) 

bekezdés] (ajánlattételi nyilatkozat).; 

- hiánypótlás keretében nem csatolta nyilatkozatát a kizáró okok fenn nem állásáról; 
- hiánypótlás keretében nem csatolta az átláthatósági nyilatkozatát; 

- hiánypótlás keretében nem csatolta az ajánlattevő részéről aláíró személy(ek) aláírási 

címpéldányát, vagy ügyvédi aláírás mintáját.  

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: (2021/06/02) / Lejárata: (2021/06/11) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2021/06/01) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2020/06/01) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:
2
 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
2
 (éééé/hh/nn) 
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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. 

 

Kelt: Budapest, 2021. június „        „ 
  

 

 

.......................................... 
Csanádi Gábor 

Törzskari Ügyvezető Igazgató 
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