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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Emberi Erőforrás TámogatáskezelőAjánlatkérő 
neve:

EPER szakrendszerhez támogatási szolgáltatásokKözbeszerzés 
tárgya:
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Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági 
szereplővel köthető meg.

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) szakrendszeréhez alkalmazástámogatás 
szolgáltatás beszerzése. EPER rendszer támogatása, fejlesztési és paraméterezési kapacitás biztosítása 24 hónap időtartamban. 
 
EPER támogatás biztosítása 
A.) Az EPER üzemeltetéséhez teljes körű és magas színvonalú támogatás (support) megvalósítása 2 év időtartamban (plusz 6 hónap 
opciós időtartamra). 
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. 
Követelmények az alkalmazástámogatással szemben: 
Az incidenskezelés elsődleges célja a normál szolgáltatási körülmények visszaállítása amilyen gyorsan csak lehetséges, minimalizálva 
az üzleti tevékenységre gyakorolt káros hatást, így biztosítva a szolgáltatás minőségének színvonalát. A Vállalkozó által a 
Megrendelőnek nyújtott szolgáltatások működésében, elérhetőségében és minőségében jelentkező hibákat a Vállalkozó a szerződés 
értelmében elhárítja, vagy abban aktívan közreműködik. 
 
B.) Paraméterezési és fejlesztési szolgáltatások (az átalánydíjas szolgáltatásokon felül jelentkező egyedi feladatok megvalósítása és 
fejlesztése a rendszer szolgáltatásainak bővítése és jogszabálykövetés érdekében). Keretben megvalósuló szolgáltatás és fejlesztésről 
akkor beszélünk, ha az EPER szakrendszerben olyan funkciók és szolgáltatások 
kialakítására szükséges, amely által a szakrendszer a rábízott pályázatkezelési feladatokat egyre hatékonyabban, rugalmasabban 
tudja elvégezni, figyelembe véve a jogszabályi környezet és a pályázati konstrukciók folyamatos változásait, valamint szem előtt tartva 
az emberi erőforrás hatékony kihasználását. Ezen felül tartalmaz a konstrukció olyan szolgáltatásokat, melyek biztosítják a 
szakrendszer minél jobb kiszolgálási teljesítményét a nagy felhasználói igénybevételeknek megfelelően (pl. adatjavítás, szakértői 
konzultáció, web- és adatbázis kiszolgálók hatékonyságának elemzése és tuning, paraméterezési beállítások stb.). 
A szolgáltatás éves órakerete 1848 óra, azaz havi átlag 154 óra. A keret lehívása az egyedi igényeknek megfelelően az igények 
Megrendelővel történő pontosítása és a Vállalkozó ajánlattétele után megrendelés alapján történik.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

EPER szakrendszerhez támogatási szolgáltatások

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://dkuzrt.huA felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

https://dkuzrt.hu

Kbt. Második rész, XV. Fejezet

Uniós Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
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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)

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazta.

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:

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempontot alkalmazta.Szöveges értékelés:

GEOVIEW SYSTEMS Számitástechnikai Korlátolt Felelősségü Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az eljárásban alkalmassági követelmény nem került meghatározásra. Az ajánlattevő végleges ajánlata megfelel a tárgyalást 
követően a végleges ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, mindezekre tekintettel érvényes ajánlatot 
nyújtott be. 
 
Nettó ajánlati összár: 183 000 000,- Ft.

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:

A 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:

2020.10.15

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

Igen
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VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

A Kbt. 103. § (5) bekezdésére figyelemmel a Kbt. 137. § (2) bekezdésében meghatározott hirdetmény közzétételét követő tizedik 
napon lehet aláírni legkorábban a szerződést.

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:

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:

Ellenszolgáltatás összege (ajánlati ár): nettó 183 000 000,- Ft. 
 
Ajánlata kiválasztásának indokai: 
Ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlattevő végleges ajánlata megfelel a tárgyalást követően a végleges ajánlattételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ajánlattevő nem áll 
a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, mindezekre tekintettel érvényes ajánlatot nyújtott be. A legalacsonyabb ár 
értékelési szempont alapján - az eljárás jogalapjára tekintettel - az egyetlen és egyben legkedvezőbb érvényes ajánlatot a fent 
megjelölt ajánlattevő tette.

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

2020.11.17

2020.11.17
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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:
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