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14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

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

Hivatalos név: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

Postai cím: Gyulai Pál u. 13 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1085 

II. szakasz: Tárgy 
II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  „Pályázatkezelési Pénzügyi Elszámoló Keretrendszer testreszabása 
és paraméterezése”  

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  
 

Tétel Termékazonosító Termék megnevezés darabszám 

1 OPENSZOLG03 Projekt vezetés - vezető 400 

2 OPENSZOLG06 Tanácsadás - szenior tanácsadó 400 

3 OPENSZOLG21 Terméktámogatás - integráció (vezető rendszermérnök) 702 

4 OPENSZOLG55 Rendszer fejlesztés - felmérés, tervezés 400 

5 OPENSZOLG58 Rendszer fejlesztés - tesztreszabás, paraméterezés 1155 

6 OPENSZOLG60 Rendszer fejlesztés - tesztelés 197 

7 OPENSZOLG63 Rendszer fejlesztés - adat feltöltés, migráció 200 
 

IV. szakasz: Eljárás 
IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 105. § (2) bekezdés c) 
pontja alapján, keretmegállapodásos eljárás 2. részében verseny újranyitásával lefolytatott eljárás 

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: TED 2017/S 247-517709 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: KÉ-18146/2017 (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2  (éééé/hh/nn) 

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: „Pályázatkezelési Pénzügyi Elszámoló 
Keretrendszer testreszabása és paraméterezése” 
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Az eljárás eredményes volt □ igen X nem 
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 
X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  
 
2015. évi CXLIII. törvény 75. § (1) b) alapján kizárólag érvénytelen ajánlatot vagy részvételi 
jelentkezést nyújtottak be. 
 

□ A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás X igen □ nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 
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: 
 

Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság 
1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74. 
Cégjegyzékszám:01 09 882938 
Adószám:13978774-2-41 
Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság 
2040 Budaörs, Edison utca 4. 
Cégjegyzékszám:13 09 190552 
Adószám:25836965-2-44 
NTT Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
1117 Budapest, Budafoki út 60. 
Cégjegyzékszám:01 09 696931 
Adószám:12655085-2-43 
Grepton Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52. 
Cégjegyzékszám:01 10 044561 
Adószám:12613056-2-42 
Telvice Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
2040 Budaörs, Szabadság út 135. 
Cégjegyzékszám:13 09 154539 
Adószám:13339076-2-13 
Szinva Net Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
3518 Miskolc, Erenyő utca 1. 
Cégjegyzékszám:05 10 000527 
Adószám:24962106-2-05 

 
1- Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattételhez rendelkezésre bocsátotta a „EMET-DKÜ-A-6. 
számú melléklet - 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (6) nyilatkozat a közbeszerzésnek azon a 
részéről (részeiről), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 
ismert alvállalkozókról” iratmintát. 
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Ajánlatkérő az ajánlat vizsgálatakor nem találta meg a fent megjelölt adattartalmú 
nyilatkozatot. 
 
1- Kérjük tisztelt közös Ajánlattevői kört, hogy hiánypótlás keretében nyújtsák be a 
„EMET-DKÜ-A-6. számú melléklet - 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (6) nyilatkozat a 
közbeszerzésnek azon a részéről (részeiről), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és 
az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókról” adattartalmú nyilatkozatot 
minden közös Ajánlattevőre vonatkozóan. 

 
A hiánypótlást határidőre NEM nyújtotta be!  
A hiánypótlás NEM felel meg a jogszabályoknak és a közbeszerzési dokumentumban előírt 
követelményeknek, NEM tartalmazza a kért információkat. 

 
2- Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattételhez rendelkezésre bocsátotta a „EMET-DKÜ-A-8. 
számú melléklet - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) alvállalkozó és adott esetben 
az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az nyilatkozata 
arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában továbbra sem nem állnak fenn 
az eljárásban előírt kizáró okok” iratmintát. 
Ajánlatkérő az ajánlat vizsgálatakor nem találta meg a fent megjelölt adattartalmú 
nyilatkozatot. 
 
2- Kérjük tisztelt közös Ajánlattevői kört, hogy hiánypótlás keretében nyújtsák be a 
„EMET-DKÜ-A-8. számú melléklet - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) 
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában az nyilatkozata arról, hogy az érintett gazdasági szereplők 
vonatkozásában továbbra sem nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok” 
adattartalmú nyilatkozatot minden közös Ajánlattevőre vonatkozóan. 

 
A hiánypótlást határidőre NEM nyújtotta be!  
A hiánypótlás NEM felel meg a jogszabályoknak és a közbeszerzési dokumentumban előírt 
követelményeknek, NEM tartalmazza a kért információkat. 

 
3- Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattételhez rendelkezésre bocsátotta a „EMET-DKÜ-A-9. 
számú melléklet - 2015. évi CXLIII. törvény 67. § (4) ajánlattevő arra vonatkozó 
nyilatkozata, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok 
hatálya alá eső alvállalkozót” iratmintát. 
Ajánlatkérő az ajánlat vizsgálatakor nem találta meg a fent megjelölt adattartalmú 
nyilatkozatot. 
 
3- Kérjük tisztelt közös Ajánlattevői kört, hogy hiánypótlás keretében nyújtsák be a 
„EMET-DKÜ-A-9. számú melléklet - 2015. évi CXLIII. törvény 67. § (4) ajánlattevő arra 
vonatkozó nyilatkozata, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót” adattartalmú nyilatkozatot minden közös 
Ajánlattevőre vonatkozóan. 

 
A hiánypótlást határidőre NEM nyújtotta be!  
A hiánypótlás NEM felel meg a jogszabályoknak és a közbeszerzési dokumentumban előírt 
követelményeknek, NEM tartalmazza a kért információkat. 
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4- Közös Ajánlattevői kör úgy nyilatkozott az „EMET-DKÜ-A-12. számú melléklet - 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozat a változásbejegyzésről” 
iratmintában, hogy a Telvice Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaságnak, 2040 Budaörs, Szabadság út 135., Cégjegyzékszám:13 09 154539, 
Adószám:13339076-2-13 változásbejegyzési eljárás van folyamatban. 
A csatolt „Változásbejegyzési kérelem (Telvice)_202109.dosszie” fájl tartalma nem 
megismerhető, mert a fájl mérete 114 bájt. Nem nyitható meg. 

 
-----------------------------------O----------------------------------- 

 

 
 

 
 

 
 

4- Kérjük tisztelt közös Ajánlattevői kört, hogy hiánypótlás keretében nyújtsák be a 
Telvice Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságra, 2040 Budaörs, 
Szabadság út 135., Cégjegyzékszám:13 09 154539, Adószám:13339076-2-13 vonatkozó 
változásbejegyzési kérelmet. 
 
FIGYELEM! 
A „Digitális tértivevény_Telvice Kft. Változás bejegyzési kérelem_202109.et3” 
tértivevény tartalmazza a változás bejegyzési kérelem tartalmának felsorolását. 
 
Tehát ezeket a dokumentumokat kell benyújtani közös Ajánlattevői körnek. 
 
Ha és amennyiben újra a „Változásbejegyzési kérelem (Telvice)_202109.dosszie” fájlt 
nyújtják be, a benyújtás előtt annak megnyithatóságáról bizonyosodjanak meg! 
 
Felhívjuk a figyelmet a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 71. § (6) pontra, 
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mely szerint „A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem 
pótolható.” 

 

 
 

A hiánypótlást határidőre NEM nyújtotta be!  
A hiánypótlás NEM felel meg a jogszabályoknak és a közbeszerzési dokumentumban előírt 
követelményeknek, NEM tartalmazza a kért információkat. 
 

1 Ajánlatkérő az ajánlatok keretmegállapodásos árhoz viszonyított vizsgálata során 
megállapította, hogy fent megjelölt közös Ajánlattevők ajánlata jelentős (37%) kedvezményt 
tartalmaz.  
 
A 2015. évi CXLIII. törvény 72. § (1) figyelembevételével a szerződés tárgyára figyelemmel az 
értékelési szempontként figyelembe vett árelemek (egységárak és az ebből számított összesen 
ár) tekintetében árindokolás szükséges. 
 
Ajánlatkérő a 2015. évi CXLIII. törvény 72. §  
(2) pontban megjelölteket szerinti lehetőségeket figyelembe veheti. 
(4) Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért tartalmaz 
aránytalanul alacsony árat vagy költséget, mert nem felel meg a 73. § (4) bekezdése szerinti 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek. Az ajánlatkérő az ajánlat 
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megalapozottságának vizsgálata során ennek megítéléséhez az adott ágazatban kötelezően 
alkalmazandó irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől. 
 
1 Kérjük közös Ajánlattevőket, figyelemmel a 2015. évi CXLIII. törvény 72. § (1) pontra, hogy 
nyújtsanak be árindokolást az értékelési szempontként figyelembe vett árelemek 
(egységárakra és az ebből számított összesen ár) tekintetében. 
 

ÁRINDOKOLÁSRA FELKÉRT MINDEN KÖZÖS AJÁNLATTEVŐRE VONATKOZÓAN, 
AZ ÁRINDOKOLÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 
Szíveskedjenek kitérni a teljesítéshez szükséges feladatok ismertetésére, az egyes feladatok 
ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekre, az építési beruházás gazdaságosságára, 
az élőmunka-ráfordítás mértékére és a kapcsolódó közterhekre, továbbá az elérni kívánt 
haszonra is. Kérjük, részletesen fejtse ki, hogy a teljesítés során milyen és mekkora összegű 
költségekkel számolt (pl. biztosítás, ügyviteli költségek, alvállalkozói díjak, stb.). 
 
Az indokolásnak számszakilag is alá kell támasztania a megajánlott összeget. 
 
Ajánlatkérő felkéri a fenti Ajánlattevő(ke)t, hogy a megjelölt indokolást adják meg. 
 
Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, 
kalkulációt ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés 
eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. 
 
Kérjük az ajánlattevőket, vegyék figyelembe, hogy az ajánlatkérő csak a Kbt. 72. §-ának 
megfelelő indokolást fogadhat el! (A Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlatának megfelelően 
az ajánlattevőnek konkrétumokat, tényeket és adatokat kell közölnie indokolásában, nem 
megfelelő a szubjektív tartalmú nyilatkozatok megtétele (pl. piacszerzési, piacra jutási cél, 
tőkeerős, biztos hátterű cég stb.).  
 
Az ajánlattevő adott esetben nyújthat indokolást pl. pénzügyi kimutatásokkal, részletes 
költségkalkulációval, szándéknyilatkozatokkal, már teljesített referenciamunkák 
ismertetésével, a beszerzési árak igazolásával vagy más, az ellenértékre vonatkozó irattal stb.) 
 
Amennyiben az ajánlattevő egyáltalán nem nyújt be indokolást, úgy ajánlata a Kbt. 73. § (2) 
bekezdése alapján érvénytelennek minősül. 
 

Az árindokolást határidőre NEM nyújtotta be!  
Az árindokolás NEM felel meg a jogszabályoknak és a közbeszerzési dokumentumban előírt 
követelményeknek, NEM tartalmazza a kért információkat. 

 
WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
1117 Budapest, Budafoki út 97. 
Cégjegyzékszám:01 09 461038 
Adószám:12048898-2-43 
ASH Szoftverház Korlátolt Felelősségű Társaság 
1117 Budapest, Budafoki út 97. 
Cégjegyzékszám:01 09 985624 
Adószám:23940165-2-43 
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CompuTREND Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
1119 Budapest, Fehérvári út 84. A. ép. 2. em. 
Cégjegyzékszám:01 10 049093 
Adószám:25809772-2-43 
NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság 
1152 Budapest, Telek utca 7-9. 
Cégjegyzékszám:01 09 074755 
Adószám:10507326-2-42 
Symmetria Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
1139 Budapest, Váci út 91. 
Cégjegyzékszám:01 10 049067 
Adószám:25798555-2-41 
WEBSTAR CSOPORT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
7625 Pécs, Majorossy Imre utca 36. 
Cégjegyzékszám:02 09 072399 
Adószám:14273027-2-02 

 
1- Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattételhez rendelkezésre bocsátotta a „EMET-DKÜ-A-10. 
számú melléklet - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § ib) ajánlattevő nyilatkozata arról, 
hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy 
amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek” iratmintát. 
Ajánlatkérő az ajánlat vizsgálatakor nem találta meg a fent megjelölt adattartalmú 
nyilatkozatot. 
 
1- Kérjük tisztelt közös Ajánlattevői kört, hogy hiánypótlás keretében nyújtsák be a 
„EMET-DKÜ-A-10. számú melléklet - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § ib) 
ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek 
szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek” adattartalmú 
nyilatkozatot minden közös Ajánlattevőre vonatkozóan. 

 
A hiánypótlást határidőre NEM nyújtotta be!  
A hiánypótlás NEM felel meg a jogszabályoknak és a közbeszerzési dokumentumban előírt 
követelményeknek, NEM tartalmazza a kért információkat. 

 
2- Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattételhez rendelkezésre bocsátotta a „EMET-DKÜ-A-11. 
számú melléklet - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § ic) ajánlattevő nyilatkozata arról, 
hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az 
ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 
25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik” iratmintát. 
Ajánlatkérő az ajánlat vizsgálatakor nem találta meg a fent megjelölt adattartalmú 
nyilatkozatot. 
 
2- Kérjük tisztelt közös Ajánlattevői kört, hogy hiánypótlás keretében nyújtsák be a 
„EMET-DKÜ-A-11. számú melléklet - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § ic) ajánlattevő 
nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy 
közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik” 
adattartalmú nyilatkozatot minden közös Ajánlattevőre vonatkozóan. 
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A hiánypótlást határidőre NEM nyújtotta be!  
A hiánypótlás NEM felel meg a jogszabályoknak és a közbeszerzési dokumentumban előírt 
követelményeknek, NEM tartalmazza a kért információkat. 

 
3- Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattételhez rendelkezésre bocsátotta a „EMET-DKÜ-A-16. 
számú melléklet – NYILATKOZAT a közös ajánlattevők közüli teljesítés végrehajtásáról” 
iratmintát. 
Ajánlatkérő az ajánlat vizsgálatakor nem találta meg a fent megjelölt adattartalmú 
nyilatkozatot. 
 
3- Kérjük tisztelt közös Ajánlattevői kört, hogy hiánypótlás keretében nyújtsák be a 
„EMET-DKÜ-A-16. számú melléklet – NYILATKOZAT a közös ajánlattevők közüli teljesítés 
végrehajtásáról” adattartalmú nyilatkozatot minden közös Ajánlattevőre vonatkozóan. 

 
A hiánypótlást határidőre NEM nyújtotta be!  
A hiánypótlás NEM felel meg a jogszabályoknak és a közbeszerzési dokumentumban előírt 
követelményeknek, NEM tartalmazza a kért információkat. 

 
4- Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattételhez rendelkezésre bocsátotta a 
„ki202109161300_EMET_8005_2021_arazatlan_költségvetés_v1.xlsx” iratmintát. 
Ajánlatkérő az ajánlat vizsgálatakor nem találta meg a fent megjelölt adattartalmú 
nyilatkozatot. 
 
4- Kérjük tisztelt közös Ajánlattevői kört, hogy hiánypótlás keretében nyújtsák be a 
„ki202109161300_EMET_8005_2021_arazatlan_költségvetés_v1.xlsx” ajánlat adataival 
feltöltött adattartalmú táblázatot. 

 
A hiánypótlást határidőre NEM nyújtotta be!  
A hiánypótlás NEM felel meg a jogszabályoknak és a közbeszerzési dokumentumban előírt 
követelményeknek, NEM tartalmazza a kért információkat. 
 

TIGRA Computer - és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság 
1118 Budapest, Budaörsi út 64. 
Cégjegyzékszám:01 09 566107 
Adószám:12218778-2-43 
99999 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 
Cégjegyzékszám:01 09 876769 
Adószám:13854964-2-43 
ALOHA Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
1117 Budapest, Alíz utca 1. 7. em. 
Cégjegyzékszám:01 09 469442 
Adószám:12147784-2-43 
FORNAX ICT Infokommunikációs Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság 
1123 Budapest, Táltos utca 1. 
Cégjegyzékszám:01 09 891657 
Adószám:14161177-2-43 
IMG Solution Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
1023 Budapest, Lajos utca 26. 
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Cégjegyzékszám:01 10 141012 
Adószám:28771315-2-41 
KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő "zártkörű" Részvénytársaság 
1118 Budapest, Rétköz utca 5. 
Cégjegyzékszám:01 10 048723 
Adószám:11780359-2-43 
KVENTA Elektronikai Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság 
2040 Budaörs, Vasút u 15. 
Cégjegyzékszám:13 09 110592 
Adószám:10329102-2-13 
LicensePort Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
1116 Budapest, Fegyvernek utca 119. 1. em. 8. 
Cégjegyzékszám:01 10 047161 
Adószám:23497454-2-43 
M & S Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
1136 Budapest, Pannónia u 17/a. a. ép. fszt. 4. 
Cégjegyzékszám:01 10 046107 
Adószám:14409471-2-41 
NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zártkörűen működő Részvénytársaság 
1119 Budapest, Petzvál József u. 56. 
Cégjegyzékszám:01 10 045730 
Adószám:14023059-2-43 
Sysman Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em. 
Cégjegyzékszám:01 10 044874 
Adószám:12948901-2-41 
ULYSSYS Számitástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
1024 Budapest, Lövőház utca 39. 
Cégjegyzékszám:01 09 163766 
Adószám:10720534-2-41 
 

2015. évi CXLIII. törvény 69. § (1) – (3) szerinti értékelést követően az ajánlat érvénytelen és 
nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályi 
követelményekben meghatározottaknak mert a 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1) e) pont 
értelmében egyéb módon nem felel meg ajánlattételi és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem 
értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit, mivel Ajánlattevő a 
felolvasólapon kívül semmit sem csatolt az ajánlatához, különösképpen a műszaki 
tartalmat, melyből megállapítható lenne, hogy Ajánlattevő ajánlata milyen műszaki 
tartalommal rendelkezne. 
 
Ajánlatkérő úgy ítélte meg, hogy az Ajánlattevő ajánlata a 2015. évi CXLIII. törvény 71. § (8) 
figyelembevételével nem reparálható hiányosságokat tartalmaz, így okafogyottá válik a 
hiánypótlás alkalmazása. 

 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 
intézkedések ismertetése:2 

 
V.2 Az eljárás eredménye 2 
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V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 
A beérkezett ajánlatok száma:  
 
Az eljárásban három (3) Ajánlattevő vett részt az alábbiak szerint: 

 három (3) gazdasági szereplőtől érkezett felolvasólapok közé feltöltött fájl 

 két (2) gazdasági szereplőtől érkezett ajánlatok közé feltöltött fájl 
 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 
szempont szerinti tartalmi eleme(i):  

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 
(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.) 

Az értékelés 
részszempontj
ai (adott 
esetben 
alszempontjai 
is) 

 A 
részszempont
ok súlyszámai 
(adott 
esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is) 

 
Értékelési 
pontszám 

 
Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

 
Értékelési 
pontszám 

 
Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

 
Értékelési 
pontszám 

 
Értékelési 
pontszám 
és 
súlyszám 
szorzata 

                

                

 A 
súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnk
ént: 

              

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

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:  
 
A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti értékelése alapján a legalacsonyabb ellenértékű 
érvényes ajánlat. 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: 

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 2: - 

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:  

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:  
 

Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság 
1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74. 
Cégjegyzékszám:01 09 882938 
Adószám:13978774-2-41 
Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság 
2040 Budaörs, Edison utca 4. 
Cégjegyzékszám:13 09 190552 
Adószám:25836965-2-44 
NTT Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
1117 Budapest, Budafoki út 60. 
Cégjegyzékszám:01 09 696931 
Adószám:12655085-2-43 
Grepton Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52. 
Cégjegyzékszám:01 10 044561 
Adószám:12613056-2-42 
Telvice Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
2040 Budaörs, Szabadság út 135. 
Cégjegyzékszám:13 09 154539 
Adószám:13339076-2-13 
Szinva Net Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
3518 Miskolc, Erenyő utca 1. 
Cégjegyzékszám:05 10 000527 
Adószám:24962106-2-05 

 
1- Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattételhez rendelkezésre bocsátotta a „EMET-DKÜ-A-6. 
számú melléklet - 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (6) nyilatkozat a közbeszerzésnek azon a 
részéről (részeiről), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már 
ismert alvállalkozókról” iratmintát. 
Ajánlatkérő az ajánlat vizsgálatakor nem találta meg a fent megjelölt adattartalmú 
nyilatkozatot. 
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1- Kérjük tisztelt közös Ajánlattevői kört, hogy hiánypótlás keretében nyújtsák be a 
„EMET-DKÜ-A-6. számú melléklet - 2015. évi CXLIII. törvény 66. § (6) nyilatkozat a 
közbeszerzésnek azon a részéről (részeiről), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és 
az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókról” adattartalmú nyilatkozatot 
minden közös Ajánlattevőre vonatkozóan. 

 
A hiánypótlást határidőre NEM nyújtotta be!  
A hiánypótlás NEM felel meg a jogszabályoknak és a közbeszerzési dokumentumban előírt 
követelményeknek, NEM tartalmazza a kért információkat. 

 
2- Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattételhez rendelkezésre bocsátotta a „EMET-DKÜ-A-8. 
számú melléklet - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) alvállalkozó és adott esetben 
az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az nyilatkozata 
arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában továbbra sem nem állnak fenn 
az eljárásban előírt kizáró okok” iratmintát. 
Ajánlatkérő az ajánlat vizsgálatakor nem találta meg a fent megjelölt adattartalmú 
nyilatkozatot. 
 
2- Kérjük tisztelt közös Ajánlattevői kört, hogy hiánypótlás keretében nyújtsák be a 
„EMET-DKÜ-A-8. számú melléklet - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) 
alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet 
vonatkozásában az nyilatkozata arról, hogy az érintett gazdasági szereplők 
vonatkozásában továbbra sem nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok” 
adattartalmú nyilatkozatot minden közös Ajánlattevőre vonatkozóan. 

 
A hiánypótlást határidőre NEM nyújtotta be!  
A hiánypótlás NEM felel meg a jogszabályoknak és a közbeszerzési dokumentumban előírt 
követelményeknek, NEM tartalmazza a kért információkat. 

 
3- Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattételhez rendelkezésre bocsátotta a „EMET-DKÜ-A-9. 
számú melléklet - 2015. évi CXLIII. törvény 67. § (4) ajánlattevő arra vonatkozó 
nyilatkozata, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok 
hatálya alá eső alvállalkozót” iratmintát. 
Ajánlatkérő az ajánlat vizsgálatakor nem találta meg a fent megjelölt adattartalmú 
nyilatkozatot. 
 
3- Kérjük tisztelt közös Ajánlattevői kört, hogy hiánypótlás keretében nyújtsák be a 
„EMET-DKÜ-A-9. számú melléklet - 2015. évi CXLIII. törvény 67. § (4) ajánlattevő arra 
vonatkozó nyilatkozata, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti 
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót” adattartalmú nyilatkozatot minden közös 
Ajánlattevőre vonatkozóan. 

 
A hiánypótlást határidőre NEM nyújtotta be!  
A hiánypótlás NEM felel meg a jogszabályoknak és a közbeszerzési dokumentumban előírt 
követelményeknek, NEM tartalmazza a kért információkat. 

 
4- Közös Ajánlattevői kör úgy nyilatkozott az „EMET-DKÜ-A-12. számú melléklet - 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozat a változásbejegyzésről” 
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iratmintában, hogy a Telvice Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaságnak, 2040 Budaörs, Szabadság út 135., Cégjegyzékszám:13 09 154539, 
Adószám:13339076-2-13 változásbejegyzési eljárás van folyamatban. 
A csatolt „Változásbejegyzési kérelem (Telvice)_202109.dosszie” fájl tartalma nem 
megismerhető, mert a fájl mérete 114 bájt. Nem nyitható meg. 

 
-----------------------------------O----------------------------------- 

 

 
 

 
 

 
 

4- Kérjük tisztelt közös Ajánlattevői kört, hogy hiánypótlás keretében nyújtsák be a 
Telvice Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságra, 2040 Budaörs, 
Szabadság út 135., Cégjegyzékszám:13 09 154539, Adószám:13339076-2-13 vonatkozó 
változásbejegyzési kérelmet. 
 
FIGYELEM! 
A „Digitális tértivevény_Telvice Kft. Változás bejegyzési kérelem_202109.et3” 
tértivevény tartalmazza a változás bejegyzési kérelem tartalmának felsorolását. 
 
Tehát ezeket a dokumentumokat kell benyújtani közös Ajánlattevői körnek. 
 
Ha és amennyiben újra a „Változásbejegyzési kérelem (Telvice)_202109.dosszie” fájlt 
nyújtják be, a benyújtás előtt annak megnyithatóságáról bizonyosodjanak meg! 
 
Felhívjuk a figyelmet a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 71. § (6) pontra, 
mely szerint „A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem 
pótolható.” 
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A hiánypótlást határidőre NEM nyújtotta be!  
A hiánypótlás NEM felel meg a jogszabályoknak és a közbeszerzési dokumentumban előírt 
követelményeknek, NEM tartalmazza a kért információkat. 
 

1 Ajánlatkérő az ajánlatok keretmegállapodásos árhoz viszonyított vizsgálata során 
megállapította, hogy fent megjelölt közös Ajánlattevők ajánlata jelentős (37%) kedvezményt 
tartalmaz.  
 
A 2015. évi CXLIII. törvény 72. § (1) figyelembevételével a szerződés tárgyára figyelemmel az 
értékelési szempontként figyelembe vett árelemek (egységárak és az ebből számított összesen 
ár) tekintetében árindokolás szükséges. 
 
Ajánlatkérő a 2015. évi CXLIII. törvény 72. §  
(2) pontban megjelölteket szerinti lehetőségeket figyelembe veheti. 
(4) Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért tartalmaz 
aránytalanul alacsony árat vagy költséget, mert nem felel meg a 73. § (4) bekezdése szerinti 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek. Az ajánlatkérő az ajánlat 
megalapozottságának vizsgálata során ennek megítéléséhez az adott ágazatban kötelezően 
alkalmazandó irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől. 
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1 Kérjük közös Ajánlattevőket, figyelemmel a 2015. évi CXLIII. törvény 72. § (1) pontra, hogy 
nyújtsanak be árindokolást az értékelési szempontként figyelembe vett árelemek 
(egységárakra és az ebből számított összesen ár) tekintetében. 
 

ÁRINDOKOLÁSRA FELKÉRT MINDEN KÖZÖS AJÁNLATTEVŐRE VONATKOZÓAN, 
AZ ÁRINDOKOLÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 
Szíveskedjenek kitérni a teljesítéshez szükséges feladatok ismertetésére, az egyes feladatok 
ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekre, az építési beruházás gazdaságosságára, 
az élőmunka-ráfordítás mértékére és a kapcsolódó közterhekre, továbbá az elérni kívánt 
haszonra is. Kérjük, részletesen fejtse ki, hogy a teljesítés során milyen és mekkora összegű 
költségekkel számolt (pl. biztosítás, ügyviteli költségek, alvállalkozói díjak, stb.). 
 
Az indokolásnak számszakilag is alá kell támasztania a megajánlott összeget. 
 
Ajánlatkérő felkéri a fenti Ajánlattevő(ke)t, hogy a megjelölt indokolást adják meg. 
 
Az ajánlattevő kötelessége az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, 
kalkulációt ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés 
eredményeként az ajánlatkérő döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. 
 
Kérjük az ajánlattevőket, vegyék figyelembe, hogy az ajánlatkérő csak a Kbt. 72. §-ának 
megfelelő indokolást fogadhat el! (A Közbeszerzési Döntőbizottság gyakorlatának megfelelően 
az ajánlattevőnek konkrétumokat, tényeket és adatokat kell közölnie indokolásában, nem 
megfelelő a szubjektív tartalmú nyilatkozatok megtétele (pl. piacszerzési, piacra jutási cél, 
tőkeerős, biztos hátterű cég stb.).  
 
Az ajánlattevő adott esetben nyújthat indokolást pl. pénzügyi kimutatásokkal, részletes 
költségkalkulációval, szándéknyilatkozatokkal, már teljesített referenciamunkák 
ismertetésével, a beszerzési árak igazolásával vagy más, az ellenértékre vonatkozó irattal stb.) 
 
Amennyiben az ajánlattevő egyáltalán nem nyújt be indokolást, úgy ajánlata a Kbt. 73. § (2) 
bekezdése alapján érvénytelennek minősül. 
 

Az árindokolást határidőre NEM nyújtotta be!  
Az árindokolás NEM felel meg a jogszabályoknak és a közbeszerzési dokumentumban előírt 
követelményeknek, NEM tartalmazza a kért információkat. 

 
WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
1117 Budapest, Budafoki út 97. 
Cégjegyzékszám:01 09 461038 
Adószám:12048898-2-43 
ASH Szoftverház Korlátolt Felelősségű Társaság 
1117 Budapest, Budafoki út 97. 
Cégjegyzékszám:01 09 985624 
Adószám:23940165-2-43 
CompuTREND Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
1119 Budapest, Fehérvári út 84. A. ép. 2. em. 
Cégjegyzékszám:01 10 049093 
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Adószám:25809772-2-43 
NÁDOR Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság 
1152 Budapest, Telek utca 7-9. 
Cégjegyzékszám:01 09 074755 
Adószám:10507326-2-42 
Symmetria Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
1139 Budapest, Váci út 91. 
Cégjegyzékszám:01 10 049067 
Adószám:25798555-2-41 
WEBSTAR CSOPORT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
7625 Pécs, Majorossy Imre utca 36. 
Cégjegyzékszám:02 09 072399 
Adószám:14273027-2-02 

 
1- Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattételhez rendelkezésre bocsátotta a „EMET-DKÜ-A-10. 
számú melléklet - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § ib) ajánlattevő nyilatkozata arról, 
hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy 
amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek” iratmintát. 
Ajánlatkérő az ajánlat vizsgálatakor nem találta meg a fent megjelölt adattartalmú 
nyilatkozatot. 
 
1- Kérjük tisztelt közös Ajánlattevői kört, hogy hiánypótlás keretében nyújtsák be a 
„EMET-DKÜ-A-10. számú melléklet - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § ib) 
ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek 
szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek” adattartalmú 
nyilatkozatot minden közös Ajánlattevőre vonatkozóan. 

 
A hiánypótlást határidőre NEM nyújtotta be!  
A hiánypótlás NEM felel meg a jogszabályoknak és a közbeszerzési dokumentumban előírt 
követelményeknek, NEM tartalmazza a kért információkat. 

 
2- Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattételhez rendelkezésre bocsátotta a „EMET-DKÜ-A-11. 
számú melléklet - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § ic) ajánlattevő nyilatkozata arról, 
hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az 
ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 
25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik” iratmintát. 
Ajánlatkérő az ajánlat vizsgálatakor nem találta meg a fent megjelölt adattartalmú 
nyilatkozatot. 
 
2- Kérjük tisztelt közös Ajánlattevői kört, hogy hiánypótlás keretében nyújtsák be a 
„EMET-DKÜ-A-11. számú melléklet - 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § ic) ajánlattevő 
nyilatkozata arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely az ajánlattevőben, illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy 
közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik” 
adattartalmú nyilatkozatot minden közös Ajánlattevőre vonatkozóan. 

 
A hiánypótlást határidőre NEM nyújtotta be!  
A hiánypótlás NEM felel meg a jogszabályoknak és a közbeszerzési dokumentumban előírt 
követelményeknek, NEM tartalmazza a kért információkat. 
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3- Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattételhez rendelkezésre bocsátotta a „EMET-DKÜ-A-16. 
számú melléklet – NYILATKOZAT a közös ajánlattevők közüli teljesítés végrehajtásáról” 
iratmintát. 
Ajánlatkérő az ajánlat vizsgálatakor nem találta meg a fent megjelölt adattartalmú 
nyilatkozatot. 
 
3- Kérjük tisztelt közös Ajánlattevői kört, hogy hiánypótlás keretében nyújtsák be a 
„EMET-DKÜ-A-16. számú melléklet – NYILATKOZAT a közös ajánlattevők közüli teljesítés 
végrehajtásáról” adattartalmú nyilatkozatot minden közös Ajánlattevőre vonatkozóan. 

 
A hiánypótlást határidőre NEM nyújtotta be!  
A hiánypótlás NEM felel meg a jogszabályoknak és a közbeszerzési dokumentumban előírt 
követelményeknek, NEM tartalmazza a kért információkat. 

 
4- Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattételhez rendelkezésre bocsátotta a 
„ki202109161300_EMET_8005_2021_arazatlan_költségvetés_v1.xlsx” iratmintát. 
Ajánlatkérő az ajánlat vizsgálatakor nem találta meg a fent megjelölt adattartalmú 
nyilatkozatot. 
 
4- Kérjük tisztelt közös Ajánlattevői kört, hogy hiánypótlás keretében nyújtsák be a 
„ki202109161300_EMET_8005_2021_arazatlan_költségvetés_v1.xlsx” ajánlat adataival 
feltöltött adattartalmú táblázatot. 

 
A hiánypótlást határidőre NEM nyújtotta be!  
A hiánypótlás NEM felel meg a jogszabályoknak és a közbeszerzési dokumentumban előírt 
követelményeknek, NEM tartalmazza a kért információkat. 
 

TIGRA Computer - és Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság 
1118 Budapest, Budaörsi út 64. 
Cégjegyzékszám:01 09 566107 
Adószám:12218778-2-43 
99999 Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. 
Cégjegyzékszám:01 09 876769 
Adószám:13854964-2-43 
ALOHA Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
1117 Budapest, Alíz utca 1. 7. em. 
Cégjegyzékszám:01 09 469442 
Adószám:12147784-2-43 
FORNAX ICT Infokommunikációs Megoldások Korlátolt Felelősségű Társaság 
1123 Budapest, Táltos utca 1. 
Cégjegyzékszám:01 09 891657 
Adószám:14161177-2-43 
IMG Solution Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
1023 Budapest, Lajos utca 26. 
Cégjegyzékszám:01 10 141012 
Adószám:28771315-2-41 
KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő "zártkörű" Részvénytársaság 
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1118 Budapest, Rétköz utca 5. 
Cégjegyzékszám:01 10 048723 
Adószám:11780359-2-43 
KVENTA Elektronikai Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság 
2040 Budaörs, Vasút u 15. 
Cégjegyzékszám:13 09 110592 
Adószám:10329102-2-13 
LicensePort Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
1116 Budapest, Fegyvernek utca 119. 1. em. 8. 
Cégjegyzékszám:01 10 047161 
Adószám:23497454-2-43 
M & S Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
1136 Budapest, Pannónia u 17/a. a. ép. fszt. 4. 
Cégjegyzékszám:01 10 046107 
Adószám:14409471-2-41 
NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zártkörűen működő Részvénytársaság 
1119 Budapest, Petzvál József u. 56. 
Cégjegyzékszám:01 10 045730 
Adószám:14023059-2-43 
Sysman Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em. 
Cégjegyzékszám:01 10 044874 
Adószám:12948901-2-41 
ULYSSYS Számitástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
1024 Budapest, Lövőház utca 39. 
Cégjegyzékszám:01 09 163766 
Adószám:10720534-2-41 
 

2015. évi CXLIII. törvény 69. § (1) – (3) szerinti értékelést követően az ajánlat érvénytelen és 
nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályi 
követelményekben meghatározottaknak mert a 2015. évi CXLIII. törvény 73. § (1) e) pont 
értelmében egyéb módon nem felel meg ajánlattételi és a közbeszerzési 
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem 
értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit, mivel Ajánlattevő a 
felolvasólapon kívül semmit sem csatolt az ajánlatához, különösképpen a műszaki 
tartalmat, melyből megállapítható lenne, hogy Ajánlattevő ajánlata milyen műszaki 
tartalommal rendelkezne. 
 
Ajánlatkérő úgy ítélte meg, hogy az Ajánlattevő ajánlata a 2015. évi CXLIII. törvény 71. § (8) 
figyelembevételével nem reparálható hiányosságokat tartalmaz, így okafogyottá válik a 
hiánypótlás alkalmazása. 

 

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: (…../…./….) / Lejárata: (…../…./….) 
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VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2021.10.22. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2021.10.22. 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2   
1    szükség szerinti számban ismételje meg 
2    adott esetben 
 
Készítette: Mészáros Róbert 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 21. § szerinti, független felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00819) az EMET/8005-23/2021 számú, Ajánlatkérői 
döntés alapján. 
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