Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő

Digitális
Kormányzati
Ügynökség Zrt.

Digitálisan aláírta:
Digitális Kormányzati
Ügynökség Zrt.
Dátum: 2021.08.27
15:36:22 +02'00'

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű
Társaság
Postai cím: Váci út 35.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1134

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Műszaki módszertani keret felállításához szükséges szolgáltatás”
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgy: Szolgáltatás megrendelés „Műszaki módszertani keret felállításához szükséges szolgáltatás”
Mennyiség: Mennyiség:
Cikkszám

Cikk megnevezése

Alapmennyiség

swf02-012

Minőségbiztosító (1 óra)

572 óra

Mennyiség
(opcionális
mennyiséggel együtt)
816 óra

swf02-008

Tesztmenedzser (1 óra)

496 óra

708 óra

swf02-004

Architekt / rendszertervező (1 óra)

558 óra

796 óra

swf02-003

Üzleti elemző / rendszerszervező (1 óra)

1123 óra

1604 óra

swf02-002

Konzulens / tanácsadó (1 óra)

866 óra

1236 óra

Ajánlatkérő az alapmennyiség lehívására vállal kötelezettséget, mely szakértői szolgáltatás típusonként a fent
meghatározott mennyiség legalább 70 %-a. Az óraszámok számítása vonatkozásban minden megkezdett óra
egész órának számít, így a tételsoronként megadott legalább 70%, a soronkénti óraszám felfelé kerekített
értékét jelenti. Részletesen a szerződéstervezet 2.4 pontjában.
CPV-kód:
72260000-5 – Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások
72220000-3 – Rendszer- és műszaki tanácsadó szolgáltatások
72224100-2 – Rendszermegvalósítás-tervezési szolgáltatások
72224200-3 – Rendszerminőségbiztosítás-tervezési szolgáltatások
72225000-8 – Rendszerminőség-értékelési és -felülvizsgálati szolgáltatások
A részajánlattétel kizárása:
Ajánlatkérő egyik főtevékenysége a Digitális Megújulás Operatív Program Pluszból és Helyreállítási és
Ellenállóképességi (Rezilienciaépítési) Eszközből finanszírozott projektek műszaki minőségbiztosítása. A
tevékenység ellátásához szükséges műszaki módszertani anyagok előállítása komplex feladat, amely azt
igényli, hogy a megvalósítás során az egymásra épülő eredménytermékek előállítását ugyanaz az Ajánlattevő
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végezze a meghatározott szerepkörök biztosításával. Az elvárt eredménytermékek minősége nagymértékben
sérülhet azáltal, ha nem biztosítható minden igényelt szerepkör dedikált szakemberekkel vagy a
szerepkörönként igényelt erőforrás mennyiség a szerződés hatálya alatt. Ennek értelmében a részajánlat
beadása nem elfogadható.
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 2021/08/12
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: Műszaki módszertani keret felállításához
szükséges szolgáltatás
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
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2

igen

nem
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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: [6]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve:
ULYSSYS Kft.) Konzorciumvezető (1024 Budapest, Lövőház utca 39., 10720534-2-41), Sonrisa
Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: Sonrisa Kft.) (1022 Budapest, Bég utca
3-5. I. 108., 13873222-2-41), Training360 Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve:
Training360 Kft.) (1117 Budapest, Budafoki út 56. A.ép III. em., 23150041-2-43), ANSWARE
Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: ANSWARE Kft.) (1036
Budapest, Lajos utca 74-76., 10900963-2-41), NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (rövidített neve: NETvisor Zrt.) (1119 Budapest, Petzál József u. 56.,
14023059-2-43) közös ajánlattevő
Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 96 119 600 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.
Symmetria Magyarország Zrt. (Konzorciumvezető) (1139 Budapest, Váci út 91., 25798555-2-41),
FORNAX ICT Kft. (1123 Budapest, Táltos utca 1., 21169744-2-42), SDA Informatikai Zrt. (1111
Budapest, Budafokú út 59., 11684057-2-43), STRATIS Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyiút 139.,
11782454-2-41), EN-CO Software Zrt. (1118 Budapest, Schweidel utca 5., 28759999-2-43),
ZALASZÁM Kft. (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53.), Virgo Systems Kft. (8200 Veszprém,
Óváros tér 25., 12497278-2-19), S&T Consulting Hungary Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.,
11779177-2-44) közös ajánlattevő
Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 110 113 600 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.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
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(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: Ulyssys Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve:
ULYSSYS Kft.) Konzorciumvezető (1024 Budapest, Lövőház utca 39., 10720534-2-41), Sonrisa
Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: Sonrisa Kft.) (1022 Budapest, Bég utca
3-5. I. 108., 13873222-2-41), Training360 Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve:
Training360 Kft.) (1117 Budapest, Budafoki út 56. A.ép III. em., 23150041-2-43), ANSWARE
Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: ANSWARE Kft.) (1036
Budapest, Lajos utca 74-76., 10900963-2-41), NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (rövidített neve: NETvisor Zrt.) (1119 Budapest, Petzál József u. 56.,
14023059-2-43) közös ajánlattevő
Ellenszoltáltatás összege: Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 96 119 600 Ft
Indokolás: közös 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. A keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás során meghatározott kizáró
okok továbbra sem állnak fenn közös ajánlattevők 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
Symmetria Magyarország Zrt. (Konzorciumvezető) (1139 Budapest, Váci út 91., 25798555-2-41),
FORNAX ICT Kft. (1123 Budapest, Táltos utca 1., 21169744-2-42), SDA Informatikai Zrt. (1111
Budapest, Budafokú út 59., 11684057-2-43), STRATIS Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyiút 139.,
11782454-2-41), EN-CO Software Zrt. (1118 Budapest, Schweidel utca 5., 28759999-2-43),
ZALASZÁM Kft. (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53.), Virgo Systems Kft. (8200 Veszprém,
Óváros tér 25., 12497278-2-19), S&T Consulting Hungary Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út
14., 11779177-2-44) közös ajánlattevő
Ellenszoltáltatás összege: összesített nettó ajánlati ár (HUF): 110 113 600 Ft
Indokolás: közös ajánlattevők ajánlata a második 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. A keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás során
meghatározott kizáró okok továbbra sem állnak fenn közös ajánlattevők tekintetében. Továbbá az ajánlat
aránytalanul alacsony vállalást nem tartalmaz.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 igen nem
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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
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:
•

4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8., 12011069-2-44), WSH Kft. (1117 Budapest,
Budafoki út 97., 12048898-2-43), Sagemcom Magyarország Kft. (1037 Budapest, Montevideo
u.16/A, 10568723-2-41), IMG Solution Zrt. (1023 Budapest, Lajos utca 26., 28771315-2-41)
közös ajánlattevő
Indok: közös ajánlattevő nem teljesítette a hiánypótlási felhívásban 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, 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.
•

TIGRA Kft. (1118 Budapest, Budaörsi út 64., 12218778-2-43), i-Cell Mobilsoft Zrt. (1143
Budapest, Hungária köz 5., 11756420-2-42), M&S Informatikai Zrt. (1136 Budapest,
Pannónia u 17/a. a. ép. fszt.4., 14409471-2-41), NAS Kft. (1165 Budapest, Bökényföldi út
32., 10773305-2-42), RacioNet Zrt. (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A., 13846606-243), SONIC Kft. (1139 Budapest, Fáy utca 20., 14364521-2-41) közös ajánlattevő
Indok: közös ajánlattevő nem teljesítette a hiánypótlási felhívásban 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, 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.
•

Delta Systems Kft. (vevőszolgálat) (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74., 13978774-241), EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52., 10649297-244), KIRULY Kft. (4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. 8. ép. 2.em., 12560264-2-09) közös
ajánlattevő
Indok: közös ajánlattevő nem teljesítette a hiánypótlási felhívásban 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, 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 Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán Körút 48-52., 12613056-2-42),
Szinva Net Zrt. (3518 Miskolc, Erenyő utca 1., 24962106-2-05) közös ajánlattevő
Indok: Közös ajánlattevő elmulasztotta az ajánlatban becsatolni a „Részletes árajánlat és műszakiszakmai ajánlatot” az ajánlattételi felhívás 16., 21.13. és 22.6. pontjában előírtak szerint, mely
dokumentum jelen közbeszerzési eljárás keretei között – az ajánlattételi felhívás 16. pontjában foglaltak
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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.
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: 2021.08.28 / Lejárata: 2021.09.06
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2021.08.27
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2021.08.27
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 2016/S 248-454553
A keretmegállapodás azonosítószáma: KM02SWF17
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: 17733
Ajánlattétteli felhívás 7. pontja, valamint a szerződéstervezet 3. pontja szerint:
Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárás bonyolít le. Ajánlatkérő
támogatásra irányuló igényt nyújtott be vagy fog benyújtani, az Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el
nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely
miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 135. § (12) bekezdés alapján a szerződés
hatálybalépésének feltételei:
a) a szerződés mindkét fél által történő aláírása, valamint
b) figyelemmel a Kbt. 53. § (6) bekezdésére és a 135. § (12) bekezdésére – a támogatási szerződés(ek)
megkötése Ajánlatkérő és Támogató(k) között vagy
c) Ajánlatkérő nyilatkozata, hogy a szerződés ellenértéke egyéb forrásból biztosított.
Ajánlatkérő a b) vagy c) pontjában meghatározott feltétel teljesüléséről haladéktalanul, de legkésőbb 3
munkanapon belül írásban (elektronikus úton a szerződés 13.4. pontjában meghatározott kapcsolattartón
keresztül) értesíti Nyertes Ajánlattevőt. A szerződés azon a napon lép hatályba, mikor Ajánlatkérő írásos
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nyilatkozatával tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt a szükséges fedezet rendelkezésre állásáról, azaz a b) vagy
c) pontjában meghatározott feltétel teljesüléséről.
Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés aláírását követő 180 naptári napon belül a b) pontban vagy a c) pontban
foglalt feltétel teljesülése és a szerződés hatálybalépése vonatkozásában értesítést nem küld Nyertes
Ajánlattevő részére, a szerződés nem lép hatályba. A fenti időtartam lejártát követően a felek minden további
jogcselekmény nélkül szabadulnak a kötelemből azzal, hogy a szerződés aláírásától függetlenül Nyertes
Ajánlattevő véglegesen és visszavonhatatlanul lemond arról, hogy Ajánlatkérővel szemben a szerződés
hatálybalépésének elmaradásának okán bármilyen fizetési igényt érvényesítsen.
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szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben
Ellenjegyezte:

