
EKR000574112018
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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Iratkezelő program kifejlesztése, integrációjaKözbeszerzés 
tárgya:
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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:

2018.08.31

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

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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

Egységes szakrendszeri iratkezelő program kifejlesztése, az érintett ügyviteli és dokumentumkezelő rendszerek integrációja a 
Közbeszerzési Dokumentációban foglalt részletes műszaki követelményeknek megfelelően. Részletes feltételeket az eljárást megindító 
felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A közbeszerzési eljárás eredményeként Ajánlatkérő szerződést kíván 
kötni nettó 59.055.000,- Ft + áfa Szerződéses ellenérték erejéig. A szoftverfejlesztés Ajánlatkérő feladatkiosztása szerint, és igényei 
alapján ún. Ütemekben történik. Ajánlatkérőnek jogában áll a 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. A 
részajánlat tételének kizárásának indoka: Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít, tekintettel a szolgáltatás 
oszthatatlanságára, valamint arra, hogy az a gazdasági ésszerűséggel nem összeegyeztethető.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Iratkezelő program kifejlesztése, integrációja

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.ekr.gov.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.ugyeszseg.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Harmadik Rész XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempont(ok) szerint a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot tette és 
ajánlata érvényes. Az ajánlatok értékelése részenként az alábbiak szerint történik: Értékelési szempont: Súlyszám: 1. Szoftverfejlesztés
díja (nettó Ft/munkanap/Programozó) 80 1.1. alszempont: Fejlesztői szolgáltatás napi ellenértéke a Megismerési időszakban (nettó Ft/
munkanap/Programozó) 5 1.2. alszempont: Fejlesztői szolgáltatás napi ellenértéke a Programozási időszakban (nettó Ft/munkanap/
Programozó) 75 2. A Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pont alapján az M/2. Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált szakmai 
gyakorlattal rendelkező szakemberek (3 fő) alkalmassági követelmény szintet meghaladó többlettapasztalata (az M/2 alkalmassági 
követelményben meghatározott 36 teljes hónap gyakorlat feletti megajánlást kell megadni, teljes hónapban, egész számban 
meghatározva, 0-60 hónap) 20 Értékelés módszere: 1. A Szoftverfejlesztés díja esetében ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét 
alszempontonként alkalmazza. Alszempontonként 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 alszempont súlyszámával 
felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszám értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés. 
Számítás képlete: P=(Alegal./Avizsgált)*(Pmax-Pmin)+Pmin 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; Egy munkanap 8 óra munkavégzéssel töltött időt jelent! 2. Az M/2. Műszaki-szakmai 
alkalmasság körében vizsgált szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek (3 fő) alkalmassági követelmény szintet meghaladó 
többlettapasztalata esetében ajánlatkérő az arányosítás módszerét alkalmazza a Miniszterelnökség Útmutató a Kbt. 77. § (1) 

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:

--Szöveges értékelés:

1000.00EN-CO Software Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő neve: EN-CO Software Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő székhelye: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 72
/b. Ajánlattevő adószáma: 14605017-2-06 1.1. alszempont: Fejlesztői szolgáltatás napi ellenértéke a Megismerési időszakban (
nettó Ft/munkanap/Programozó): 90 000 HUF 1.2. alszempont: Fejlesztői szolgáltatás napi ellenértéke a Programozási 
időszakban (nettó Ft/munkanap/Programozó): 95 000 HUF 2. Az M/2. Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált szakmai 
gyakorlattal rendelkező szakemberek (3 fő) alkalmassági követelmény szintet meghaladó többlettapasztalata (0-60 hónap): 60 
hónap 1.1. alszempont: Fejlesztői szolgáltatás napi ellenértéke a Megismerési időszakban (nettó Ft/munkanap/Programozó): 90 
000 HUF 1.2. alszempont: Fejlesztői szolgáltatás napi ellenértéke a Programozási időszakban (nettó Ft/munkanap/Programozó): 
95 000 HUF 2. Az M/2. Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek (3 fő) 
alkalmassági követelmény szintet meghaladó többlettapasztalata (0-60 hónap): 60 hónap Az EN-CO Software Kft. ajánlattevő 
ajánlata érvényes arra tekintettel, hogy ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglalt igazolási kötelezettségének hiánytalanul
eleget tett, ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, 
műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá vele szemben kizáró ok nem áll fenn.

14605017206EN-CO Software Korlátolt Felelősségű Társaság, 6724 Szeged, Kossuth Lajos Sugárút 72/b

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:

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:

Igen
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Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) 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.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő neve: EN-CO Software Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő székhelye: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 72
/b. Ajánlattevő adószáma: 14605017-2-06 1.1. alszempont: Fejlesztői szolgáltatás napi ellenértéke a Megismerési időszakban (
nettó Ft/munkanap/Programozó): 90 000 HUF 1.2. alszempont: Fejlesztői szolgáltatás napi ellenértéke a Programozási 
időszakban (nettó Ft/munkanap/Programozó): 95 000 HUF 2. Az M/2. Műszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált szakmai 
gyakorlattal rendelkező szakemberek (3 fő) alkalmassági követelmény szintet meghaladó többlettapasztalata (0-60 hónap): 60 
hónap A Kbt. 77. § (4) bekezdése alapján az EN-CO Software Kft. ajánlattevő a nyertes ajánlattevő arra tekintettel, hogy 
ajánlattevő tette az értékelési szempont szerinti legjobb ár-érték aránnyal rendelkező érvényes ajánlatot.

14605017206EN-CO Software Korlátolt Felelősségű Társaság, 6724 Szeged, Kossuth Lajos Sugárút 72/b

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához című útmutatója szerint. Az ajánlatkérő 
számára a legkedvezőbb értéket (60 hónap többlettapasztalat) megajánló ajánlattevő a maximális 10 pontot kapja, a 
legkedvezőtlenebb értéket (0 hónap többlettapasztalat) megajánló ajánlattevő a minimális 0 pontot kapja. A többi ajánlat pontszáma a 
legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb értékhez viszonyítva arányosan kerül kiszámításra az alábbi képlet alapján. Ajánlatkérő tört 
hónapot nem vesz figyelembe. Ajánlatkérő csak a teljes hónapokat veszi figyelembe. Teljes hónap a hónap első napjától a hónap utolsó 
napjáig terjedő időtartam. A Kbt. 76. § (13) bekezdése alapján a szakemberre vonatkozó megajánlás alátámasztására – a Kbt. 69. § (4) 
bekezdésétől függetlenül – az ajánlatban be kell nyújtani az alábbi dokumentumot: — a szakember szakmai önéletrajzának a 
szakember által saját kezűleg aláírt példányát. (A szakmai önéletrajzban az alkalmasság ellenőrzése érdekében a szakmai gyakorlatot 
alátámasztó információk során egyértelműen meg kell jelölni: — a feladat/projekt megjelölése, amelyben a szakember részt vett, 
továbbá a munkáltató/szerződő fél megjelölése, amelynél foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban volt/amely szerződés keretében a 
feladatot ellátta — a feladatban/projektben a szakember által ellátott feladat, munkakör megjelölése, — a szakember 
feladatellátásának kezdő és befejező időpontja év/hónap pontossággal) A szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel szükséges 
benyújtani, amelyből egyértelműen megállapítható a megajánlás megfelelősége (időtartam (teljes hónapok) és elvégzett feladat 
tekintetében). Ajánlattevő ezen nyilatkozattal összhangban köteles az alkalmasság igazolásaként benyújtani a szakember önéletrajzát a
Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra. Folytatás a VI.1.10) További információk pontban!!
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2018.09.26 10:17:47 kpeto

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

FOLYTATÁS: 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. Az M/2. Műszaki-szakmai 
alkalmasság körében vizsgált szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek (3 fő) alkalmassági követelmény szintet meghaladó 
többlettapasztalata: A pontok kiosztása az alábbi képlettel történik: Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb)/(Alegkedvezőbb – 
Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a 
pontskála felső határa Pmin: a pontskála alsó határa Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 
meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) 
bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi 
eleme. Az így kapott pontszámok az értékelési részszempont súlyszámával felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszámok 
értékelésekor törtszám keletkezik, úgy 2 tizedes jegyig történik a kerekítés. Az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 
meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja: 60 hónap többlettapasztalat. Az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (
1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja: 0 hónap többlettapasztalat. Az adott
részszempontra adható pontszám felszorzásra kerül a részszemponthoz tartozó súlyszámmal, majd az így kapott összeg megmutatja az
adott értékelési részszempontra kapott összpontszámot. Az egyes részszempontokra adott értékelési összpontszámok ajánlatonként 
összeadásra kerülnek. Az így keletkezett értékek kerülnek összehasonlításra, az eljárás nyertese a legmagasabb értéket kapott 
ajánlattevő.

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:

Nincs szerződéskötési moratórium tekintettel a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontjára.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.09.27

2018.09.27




