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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Fax:+36 306514561Telefon: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 15502859Fax: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

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Emberi Erőforrás TámogatáskezelőAjánlatkérő 
neve:

BURSA (EPER-BURSA) alkalmazástámogatásKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás - EKR000574422020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő EKRSZ_7046089
2

Gyulai Pál Utca 13.

Budapest HU110 1085

Nagy Anikó

aniko.nagy@emet.gov.hu +36 15502825

www.emet.gov.hu

E-Tender Közbeszerzési Szaktanácsadó Zrt. EKRSZ_9372370
7

Bem József Utca 9.

Budapest HU110 1027

Morison Márk

morison.mark@etenderzrt.hu
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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

Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (a továbbiakban: EPER) BURSA szakrendszeréhez 
alkalmazástámogatás szolgáltatás beszerzése. EPER-BURSA rendszer támogatása, fejlesztési és paraméterezési kapacitás biztosítása 
24 hónap időtartamban. 
 
EPER-Bursa támogatás biztosítása 
Az EPER-Bursa üzemeltetéséhez elengedhetetlen a szakrendszer teljes körű és magas színvonalú támogatásának (support) 
megvalósítása 2 év plusz 6 hónap időtartamra.  
Az alábbiakban az EPER-Bursa szakrendszerre – beleértve a kapcsolódó e-Ügyintézés (Centrális Komponens) bővítést is – vonatkozó 
támogatás műszaki leírását adjuk meg. 
 
Ellátandó tevékenységek 
Megrendelő az alábbi fő tevékenységek elvégzését várja el Vállalkozótól: 
Átalánydíjas alkalmazástámogatás 
a)        Emelt szintű hibaelhárítás 
b)        Konzultációs lehetőség biztosítása 
c)        Alkalmazás üzemeltetési feladatok ellátása 
d)        Tesztelési és oktatási alkalmazás környezet fenntartása és alkalmazás üzemeltetése, a Megrendelő vagy erre a célra vele 
szerződésben levő harmadik fél által biztosított infrastruktúrán. 
e)        Havi szolgáltatási riport elkészítése. 
 
Paraméterezési és fejlesztési szolgáltatások 
Az átalánydíjas szolgáltatásokon felül jelentkező egyedi feladatok megvalósítása és fejlesztése a rendszer szolgáltatásainak bővítése 
és jogszabálykövetés érdekében.A szolgáltatás éves órakerete 408 óra, azaz havi átlag 34 óra.  
A keret lehívása az egyedi igényeknek megfelelően az igények Megrendelővel történő pontosítása és a Vállalkozó ajánlattétele után 
megrendelés alapján történik. 
 
A részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírás tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

BURSA (EPER-BURSA) alkalmazástámogatás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

www.emet.gov.hu

II. Rész XV. Fejezet

Uniós Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
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Az ajánlatokat Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontja szerint értékeli az alábbiak szerint: 
 
Értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár 
 
Az értékelés alapjául szolgáló adat az alábbi alszempontkból tevődik össze: 
 
1.        Support havi díj nettó díja a teljes szerződéses időtartamra. (HUF) (24 hónap) 
2.        Paraméterezési és konfigurálási szakértői óradíj nettó összesen díja a teljes szerződéses időtartamra. (HUF) (408 óra) 
 
Az ajánlati árat magyar forintban kerek egész számra kerekítve kell megadni valamennyi értékelési szempont esetében. 
 
Ajánlattevő az ajánlati árak vonatkozásában csak kerek egész számra kerekített, magyar forintban (HUF) tehet ajánlatot és a 
szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet. 

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:

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

Ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll, továbbá benyújtott végleges ajánlata mindenben megfelel az 
ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásainak.

Szöveges értékelés:

GEOVIEW SYSTEMS Számitástechnikai Korlátolt Felelősségü Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll, továbbá benyújtott végleges ajánlata mindenben megfelel az ajánlati felhívás, a 
közbeszerzési dokumentumok, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásainak. 
 
Összesen nettó ajánlati ár:        64 800 000 

10543359241GEOVIEW SYSTEMS Számitástechnikai Korlátolt Felelősségü Társaság, Magyarország 1037 
Budapest, Királylaki Út 63

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

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:

2020.11.26

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:

Igen
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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:

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:

Ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll, továbbá benyújtott végleges ajánlata mindenben megfelel az ajánlati felhívás, a 
közbeszerzési dokumentumok, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásainak. 
 
Összesen nettó ajánlati ár:        64 800 000 

10543359241GEOVIEW SYSTEMS Számitástechnikai Korlátolt Felelősségü Társaság, Magyarország 1037 Budapest, 
Királylaki Út 63

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)

 
Az ajánlati ár magába kell foglal minden olyan költséget, amely a nyertes ajánlattevőnél a Szerződés teljesítésével összefüggésben 
merül fel.  
 
Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, egyéb igényt nyertes ajánlattevő nem támaszthat. 
 
Az ajánlatban szereplő árnak fix árnak kell lennie. A nettó ajánlati úgy kell megadni, hogy az tartalmazzon minden járulékos költséget, 
függetlenül azok formájától és forrásától, pl. vám, különböző díjak és illetékek stb. Amennyiben a szerződés megkötésekor hatályos 
ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő 
Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja.  
 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az 
ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat. Az ajánlat csak banki 
átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.  
 
A felolvasólap mellékletén ajánlattevőnek meg kell adni a Support havi nettó díját, illetve a Paraméterezési és konfigurálási szakértői 
nettó óradíjat.  
 
A felolvasólapon a teljes szerződéses időtartamra számított díjak összesen nettó összege tüntetendő fel. 
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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:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2020.12.29

2020.12.29
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