
 

 

 

 

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: „Adattárház illesztése a kontrolling adatszolgáltató 

rendszerhez” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

 
„Adattárház illesztése a kontrolling adatszolgáltató rendszerhez”  

 

A feladat teljes körű részletezését a műszaki leírás tartalmazza.  

 

Az elvégzendő feladat a KM szerinti alábbi szolgáltatásokból áll:  

 

SLIC20_SZOLG04  

SLIC20_SZOLG18  

SLIC20_SZOLG37  

 

A műszaki leírás tartalmazza a teljes megvalósítandó feladatot. Ajánlattevő a fent nevezett 

szolgáltatások időigényét (a szükséges óraszámokat) saját maga határozza meg azzal, hogy a 9. 

pont szerinti teljesítési határidő lejártáig a műszaki leírás szerinti teljes feladatot meg kell 

valósítani.  

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

 

„A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó érintett szervezeteknél 

meglévő SAP szoftverlicencek megújítása, bővítése, kiegészítése, valamint kapcsolódó 

terméktámogatási szolgáltatások teljesítése” 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 

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

újranyitás. 

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 közzététel2 

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 

(2021/05/25) 

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 eredménye1 

A szerződés száma: [1] Rész száma:2 [1] Elnevezés: „Adattárház illesztése a kontrolling 

adatszolgáltató rendszerhez” 

Az eljárás eredményes volt: igen 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

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 tevők2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): - 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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 
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V.2 Az eljárás eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [2] 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

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

értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 

1. Ajánlattevő neve: 4iG Nyrt., BCS BUSINESS CONSULTING SERVICES KFT., Tigra 

Rendszerház Kft., FORNAX SI Kft., Techwave Hungary Zrt. és IMG Solution Zrt.  

 

Közös ajánlattevők 1. tagjának neve: 4iG Nyrt. 

Közös ajánlattevők 1. tagjának székhelye: 1037 Budapest, Montevideó u. 8. 

Közös ajánlattevők 1. tagjának adószáma: 12011069-2-44 

Közös ajánlattevők 2. tagjának neve: BCS BUSINESS CONSULTING SERVICES KFT. 

Közös ajánlattevők 2. tagjának székhelye: 1118 Budapest, Rétköz utca 5. 

Közös ajánlattevők 2. tagjának adószáma: 13090403-2-43 

Közös ajánlattevők 3. tagjának neve: Tigra Rendszerház Kft. 

Közös ajánlattevők 3. tagjának székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. 

Közös ajánlattevők 3. tagjának adószáma: 13284220-2-43 

Közös ajánlattevők 4. tagjának neve: FORNAX SI Kft. 

Közös ajánlattevők 4. tagjának székhelye: 1123 Budapest, Táltos utca 1. 

Közös ajánlattevők 4. tagjának adószáma: 24278353-2-43 

Közös ajánlattevők 5. tagjának neve: Techwave Hungary Zrt. 

Közös ajánlattevők 5. tagjának székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. I. torony. 

ép. 6. em. 

Közös ajánlattevők 5. tagjának adószáma: 24190239-2-41 

Közös ajánlattevők 6. tagjának neve: IMG Solution Zrt. 

Közös ajánlattevők 6. tagjának székhelye: 1023 Budapest, Lajos utca 26. 

Közös ajánlattevők 6. tagjának adószáma: 28771315-2-41 

közös ajánlattevők ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, ajánlattevő nem 

áll kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

Értékelési szempontra tett megajánlás:  

Nettó ajánlati ár: 89 240 000 Ft 

 

2. Ajánlattevő neve: ERP Consulting Informatikai és Tanácsadó Zrt. 

Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo út 6. 

Adószáma: 22969815-2-41 

 

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, ajánlattevő nem 

áll kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő ajánlata érvényes. 
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Értékelési szempontra tett megajánlás:  

Nettó ajánlati ár: 94.800.000,- Ft 

 

3. Ajánlattevő:  

Közös ajánlattevők 1. tagjának neve: T-Systems Magyarország Zrt. 

Közös ajánlattevők 1. tagjának székhelye: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36. 

Közös ajánlattevők 1. tagjának adószáma: 12928099-2-44 

Közös ajánlattevők 2. tagjának neve: NTT DATA Business Solutions Kft. 

Közös ajánlattevők 2. tagjának székhelye: 1117 Budapest, Neumann János u. 1. 

Infopark A. ép. fszt. 

Közös ajánlattevők 2. tagjának adószáma: 10960273-2-43 

 

Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, ajánlattevő nem 

áll kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

Értékelési szempontra tett megajánlás:  

Nettó ajánlati ár: 92.045.000 Ft 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése2  

(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 

részszempontja

i (adott esetben 

alszempontjai 

is) 

A 

részszempont

ok súlyszámai 

(adott esetben 

az 

alszempontok 

súlyszámai is) 

Értékelé

si 

pontszá

m 

Értékelé

si 

pontszá

m és 

súlyszá

m 

szorzata 

Értékelé

si 

pontszá

m 

Értékelé

si 

pontszá

m és 

súlyszá

m 

szorzata 

Értékelé

si 

pontszá

m 

Értékelé

si 

pontszá

m és 

súlyszá

m 

szorzata 

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnké

nt: 
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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: 

 

Ajánlattevő neve: 4iG Nyrt., BCS BUSINESS CONSULTING SERVICES KFT., Tigra 

Rendszerház Kft., FORNAX SI Kft., Techwave Hungary Zrt. és IMG Solution Zrt.  

Közös ajánlattevők 1. tagjának neve: 4iG Nyrt. 

Közös ajánlattevők 1. tagjának székhelye: 1037 Budapest, Montevideó u. 8. 

Közös ajánlattevők 1. tagjának adószáma: 12011069-2-44 

Közös ajánlattevők 2. tagjának neve: BCS BUSINESS CONSULTING SERVICES KFT. 

Közös ajánlattevők 2. tagjának székhelye: 1118 Budapest, Rétköz utca 5. 

Közös ajánlattevők 2. tagjának adószáma: 13090403-2-43 

Közös ajánlattevők 3. tagjának neve: Tigra Rendszerház Kft. 

Közös ajánlattevők 3. tagjának székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. 

Közös ajánlattevők 3. tagjának adószáma: 13284220-2-43 

Közös ajánlattevők 4. tagjának neve: FORNAX SI Kft. 

Közös ajánlattevők 4. tagjának székhelye: 1123 Budapest, Táltos utca 1. 

Közös ajánlattevők 4. tagjának adószáma: 24278353-2-43 

Közös ajánlattevők 5. tagjának neve: Techwave Hungary Zrt. 

Közös ajánlattevők 5. tagjának székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. I. torony. 

ép. 6. em. 

Közös ajánlattevők 5. tagjának adószáma: 24190239-2-41 

Közös ajánlattevők 6. tagjának neve: IMG Solution Zrt. 

Közös ajánlattevők 6. tagjának székhelye: 1023 Budapest, Lajos utca 26. 

Közös ajánlattevők 6. tagjának adószáma: 28771315-2-41 

közös ajánlattevők ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, ajánlattevő nem 

áll kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

Értékelési szempontra tett megajánlás:  

Nettó ajánlati ár: 89 240 000 Ft 
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Közös ajánlattevők ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési 

dokumentumokban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek, ajánlattevő nem 

áll kizáró okok hatálya alatt. Ajánlattevő ajánlata érvényes. 

 

Az eljárás nyertese a 4iG Nyrt., BCS BUSINESS CONSULTING SERVICES KFT., 

Tigra Rendszerház Kft., FORNAX SI Kft., Techwave Hungary Zrt. és IMG Solution Zrt. 

közös ajánlattevők, tekintettel arra, hogy ajánlattevő tette a legalacsonyabb árat 

tartalmazó érvényes ajánlatot. 

Nettó ajánlati ár: 89 240 000 Ft 

 

 

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 vétele2 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 

V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:2 

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

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 tevők2 

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

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: 2021/06/16 Lejárata: 2021/06/25 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2021/06/10) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2020/06/15) 
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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 

 

1 szükség szerinti számban ismételje meg 

2 adott esetben 
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. FODOR PÉTER ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2021.06.15. 20.34.54


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: dr.fodor.peter@hotmail.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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