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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

A felhasználói oldal címe: (URL)
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Fax:+36 12880707Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14725655Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő
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106A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 105-256017A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

A közbeszerzési eljárás eredményeként Ajánlatkérő szerződést kíván kötni nettó 93.700.787,- Ft + áfa Szerződéses ellenérték erejéig. 
A szoftverfejlesztés Ajánlatkérő feladatkiosztása szerint, és igényei alapján ún. Ütemekben történik. Ajánlatkérőnek jogában áll a nettó
Szerződéses ellenérték 70%-a elérésekor úgy nyilatkozni, hogy nem tart a továbbiakban igényt a nyertes ajánlattevőtől fejlesztés 
igénybevételére és ezzel a jognyilatkozatával a szerződés megszűnik. Az Ajánlatkérő célja, egy egységes, minden tevékenységi körben 
használható szakrendszeri irat- és dokumentumkezelő program létrehozása, amely hatékonyan integrálja a jelenlegi ügyviteli és 
dokumentumkezelő rendszereket és más programokat (a továbbiakban: „Integrált Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer”, rövid 
elnevezéssel: „IIDR”). Az IIDR létrehozásához tartozik az abba integrálandó, az Ajánlatkérő által jelenleg is használt egyes 
rendszereket érintő, a teljes integrációt megelőzően szükséges fejlesztési feladatok elvégzése is. Ajánlattevő (Szolgáltató) feladatai a 
fejlesztés során: - Az Ajánlatkérő tulajdonát képező meglévő IIDR szoftver továbbfejlesztése, új modulokkal történő kiegészítése annak 
érdekében, hogy a fejlesztés befejeztével az IIDR szoftver alkalmas legyen országos, éles üzembe állítással az ügyészi munkának – 
legalább egy szakterületen – történő kiszolgálására. - a meglévő, alapvetően büntetőjogi szakterületi funkcionalitás mellett a 
magánjogi és közigazgatási szakterület számítógépes ügyviteli programjának (MAKÖR) és az igazgatási területen használt ügyészségi 
irat- és dokumentumkezelő rendszer (EIR) ügyviteli rendszerek funkcionalitásainak megfelelő speciális modulok kialakítása - Az IIDR 
bevezetéséhez szükséges migrációs rendszer létrehozása és továbbfejlesztése: o ki kell alakítani egy olyan migrációs rendszert, mely a
büntetőjogi szakterület számítógépes ügyviteli programjának (BÜR) rendszerben felhalmozott adatokat egységes struktúrában, 
adatvesztés nélkül veszi át, o a továbbfejlesztett szoftverhez ki kell alakítani egy olyan migrációs rendszert, mely a 
büntetés-végrehajtási rendszer, a MAKÖR és az EIR rendszerekben felhalmozott adatokat egységes struktúrában, adatvesztés nélkül 
veszi át, o ki kell alakítani egy olyan migrációs rendszert, mely migrált ügyviteli adatokhoz tartozó EIR és Elektronikus Ügyintézési 
Modul (EMI) dokumentumokat egységes struktúrában, adatvesztés nélkül veszi át. A feladatokat/fejlesztést a Szolgáltató által 
biztosított szakemberek az Ajánlatkérő (Megrendelő) közvetlen irányítása alatt, annak megfelelően végzik. A fejlesztés során elvárt, 
hogy a létrehozott termék megfeleljen a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott 
követelményekről szóló 3/2018. (II. 21.) BM rendelet rendelkezéseinek. Ajánlatkérő a fejlesztéssel párhuzamosan tanácsadói 
közreműködést vesz igénybe annak érdekében, hogy a kialakítandó rendszer auditálható, tanúsítható legyen. Ajánlattevőnek a 
fejlesztés során minden körülmények között alkalmazkodni kell a tanácsadók által e körben tett javaslatokhoz, észrevételekhez. A 
fejlesztéshez magyar nyelvtudás szükséges. Amennyiben a fejlesztésben résztvevő Programozó nem rendelkezik magyar nyelvtudással,
ebben az esetben a ajánlattevő (Szolgáltató( saját költségén – az érintett Programozók számához igazodó számú – szaktolmács 
biztosítására köteles. Ajánlatkérő a keretösszegre tekintettel tervezetten 540 szakértői munkanapot kíván megrendelni, a pontos 
mennyiség a nyertes ajánlattevő ajánlati ára alapján változhat. Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentációban, Műszaki 
Leírásban és a szerződéstervezetben.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Szakrendszer fejlesztése, bevezetése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

II. rész 15. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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Szöveges értékelés:

1000EN-CO Software Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Fejlesztői szolgáltatás napi ellenértéke a Megismerési időszakban (nettó Ft/munkanap/Programozó): 120 000 Fejlesztői 
szolgáltatás napi ellenértéke a Programozási időszakban (nettó Ft/munkanap/Programozó): 130 000 M/2. Műszaki-szakmai 
alkalmasság körében vizsgált 24 hónap/fő szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek (3 fő) alkalmassági követelmény szintet 
meghaladó többlettapasztalata összesen (min.0, max. 50 hónap): 50 Ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az eljárást megindító
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró 
ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételeknek megfelel.

14605017243EN-CO Software Korlátolt Felelősségű Társaság, 1118 Budapest, Schweidel Utca 5.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

Igen
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V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Fejlesztői szolgáltatás napi ellenértéke a Megismerési időszakban (nettó Ft/munkanap/Programozó): 120 000 Fejlesztői 
szolgáltatás napi ellenértéke a Programozási időszakban (nettó Ft/munkanap/Programozó): 130 000 Ajánlattevő ajánlata 
érvényes, megfelel az eljárást megindító felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek, vele szemben kizáró ok fennállása nem merült fel, ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételeknek 
megfelel. Ajánlattevő tette az értékelési szempontok szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot.

14605017243EN-CO Software Korlátolt Felelősségű Társaság, 1118 Budapest, Schweidel Utca 5.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

1. Nettó ajánlati ár 1.1. Fejlesztői szolgáltatás napi ellenértéke a Megismerési időszakban (nettó Ft/munkanap/Programozó) 1.2. 
Fejlesztői szolgáltatás napi ellenértéke a Programozási időszakban (nettó Ft/munkanap/Programozó) Az 1.1. értékelési alszempont 
esetében Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A legkedvezőbb megajánlás kapja a maximálisan adható 10 pontot,
a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül megállapításra. Az így kapott pontszámok az adott 
értékelési szempont súlyszámával (5) felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszám értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 
tizedes jegyig történik a kerekítés. Az 1.2. értékelési alszempont esetében Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A 
legkedvezőbb megajánlás kapja a maximálisan adható 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest 
arányosítva kerül megállapításra. Az így kapott pontszámok az adott értékelési szempont súlyszámával (75) felszorzásra kerülnek. 
Amennyiben a részpontszám értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés. Számítás képlete: P: a 
vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa:10 Pmin: a pontskála alsó határa: 0 
Alegalacsonyabb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 
Ajánlattevőnek az ajánlati árat ÁFA nélkül, magyar forintban kell megadnia; egyéb devizanemben megadott ajánlati ár esetén az 
Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. Az ajánlati ár nem köthető semmilyen külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az 
ajánlati árnak tartalmaznia kell minden egyéb járulékos költséget, továbbá minden vámot, adót és egyéb illetéket, amit a nyertes 
ajánlattevőnek a szerződés alapján vagy bármely más okból kell fizetnie. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a nettó ajánlati ár 
megajánlásánál egy munkanap 8 óra munkavégzéssel töltött időt jelent! Nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérő irányában semminemű 
többletköltség-igénnyel nem élhet. Az ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár/nap a szerződés hatálya alatt kötöttnek tekintendő,
megváltoztatására a szerződéses időszakban kizárólag a szerződésben foglaltak alapján és a Kbt. 141. §-a szerinti esetekben van 
lehetőség. A 2. értékelési szempont (szakemberek többlettapasztalata) esetében Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét 
alkalmazza az alábbi képlet alapján: P=Avizsgált/AlegjobbX(Pmax-Pmin)+Pmin P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó 
pontszáma Pmax: a pontskála felső határa: 10 Pmin: a pontskála alsó határa: 0 Alegjobb: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme (
legmagasabb szakmai tapasztalat) Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. A legkedvezőbb megajánlás (legmagasabb szakmai 
tapasztalat) kapja a maximálisan adható 10 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül 
megállapításra. A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az 50 hónap feletti esetleges megajánlásokat Ajánlatkérő a ponthatár felső határával 
azonos számú (10 pont) pontszám megadásával bírálja el. A 0 hónap megajánlás 0 pontot kap, és az ajánlat nem minősül 
érvénytelennek. Az így kapott pontszámok az adott értékelési szempont súlyszámával (20) felszorzásra kerülnek. Ha a részpontszámok
értékelésekor törtszám keletkezik, 2 tizedes jegyig történik a kerekítés. Az értékelés szempontját az ajánlati felhívás III.1.3) 
Alkalmassági követelmények Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/2. alpontjában szereplő és a teljesítésbe bevonni kívánt 
szakemberek (3 fő) műszaki, szakmai alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott (24 hónap) szakmai tapasztalat feletti 
együttes többlettapasztalata képezi, egész hónapban meghatározva. Tehát az értékelés során a 3 szakember szakmai 
többlettapasztalata – az alkalmasságon felüli tapasztalat – összeadásra kerül. Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentációban.

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:

100

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:



EKR000606332019

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Tekintettel arra, hogy az eljárásban egy darab ajánlatot nyújtottak be, ezért a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja alapján 
szerződéskötési moratórium nem kerül előírásra, illetve alkalmazásra.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
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