
Összegezés az 

ajánlatok 

elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név:       Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

Postai cím:            II. János Pál pápa tér 7. 

Város:   Budapest Postai irányítószám: 1081 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „SZTNH Ügyviteli rendszerek infrastruktúra fejlesztése”   

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

 Szoftverfejlesztő (1 óra)                         SWF02-SZF                    1000 óra 

 Tesztelő (1 óra)                                       SWF02-T                            90 óra 

Architekt / rendszertervező (1 óra)          SWF02-ART                     110 óra 

Adattárház szakértő, fejlesztő (1 óra)      SWF02-ASZF                   300 óra 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 2015. évi CXLIII. törvény alapján a központosított közbeszerzési 
rendszerben megkötött DKM02SWF21 azonosító számú keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás 
második része a Kbt.105. § (2) bek. c) pontja szerint 

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 közzététel2 

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: 2022.06.21 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett 

intézkedések ismertetése: 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának 

indoka: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

A szerződés száma: [1 ] Rész száma: [ 1] Elnevezés „SZTNH Ügyviteli rendszerek infrastruktúra 

fejlesztése”   

Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: 

o A szerződés megkötését megtagadták 



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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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 eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma:  4 db 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 

szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

Ajánlattevő neve: IMG Solution Zrt.; 4iG Nyrt.; EN-CO Software Zrt.; Sagemcom Magyarország Kft.; i-Cell 
Mobilsoft Zrt.; ASH Szoftverház Kft.- közös ajánlattevők 
Ajánlattevő székhelye: 1023 Budapest, Lajos u. 26.; 1037 Budapest, Montevideo u. 8.; 1118 Budapest, 
Schweidel u. 5.; 1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.; 1134 Budapest, Hungária köz. 5.; 1117 Budapest, 
Budafoki út 97. 
adószáma: 28771315-2-44; 12011069-2-44; 28759999-2-43; 10568723-2-41; 24132402-2-44; 
23940165-2-43 
Nettó ajánlati ár összesen: 42 036 000 HUF 
Megfelel a jogszabályokban, a keretmegállapodásban, ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt feltételeknek. 

Ajánlattevő neve: TIGRA Kft.; ATOS Magyarország Kft.; BIS Kft.; FORNAX ICT Kft.; Virgo Systems Kft.; 
ZALASZÁM Informatikai Kft. - közös ajánlattevők 
Ajánlattevő székhelye: 1118 Budapest, Budaörsi út 64.; 1117 Budapest (Infopark) Neumann János u. 
1.A. ép. 1.em.; 1147 Budapest, Telepes u. 76. B. ép. fszt. 1.; 1123 Budapest, Táltos u. 1.; 1055 Budapest, 
Szent István Kft. 17. I. em. 6.; 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53. 

adószáma: 12218778-2-43; 10378144-2-43; 10820957-2-42; 14161177-2-43; 12497278-2-41; 
10548873-2-20 

Nettó ajánlati ár összesen:  45 460 000 HUF 
Megfelel a jogszabályokban, a keretmegállapodásban, ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt feltételeknek. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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.) 
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A súlyszámmal 

szorzott értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

       

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: 

Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár. 

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: 

 

IMG Solution Zrt.; 4iG Nyrt.; EN-CO Software Zrt.; Sagemcom Magyarország Kft.; i-Cell Mobilsoft Zrt.; 
ASH Szoftverház Kft.- közös ajánlattevők 
Ajánlattevő székhelye: 1023 Budapest, Lajos u. 26.; 1037 Budapest, Montevideo u. 8.; 1118 Budapest, 
Schweidel u. 5.; 1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.; 1134 Budapest, Hungária köz. 5.; 1117 Budapest, 
Budafoki út 97. 
adószáma: 28771315-2-44; 12011069-2-44; 28759999-2-43; 10568723-2-41; 24132402-2-44; 
23940165-2-43 
Nettó ajánlati ár összesen: 42 036 000 HUF 
Az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlat. A szerződés megkötésére és 

teljesítésére a fedezet rendelkezésre áll. 

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen o nem 

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 szervezetek2 

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 tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

Ajánlattevő neve: T-Systems Magyarország Zrt.; Grepton Informatikai Zrt.; Kermann Műszaki Fejlesztő 
és Tanácsadó Zrt.; SBP Systems Kft.; MOLARIS Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.; GVSX 
Szolgáltató Kft.-közös ajánlattevők 



Ajánlattevő székhelye: 1097, Budapest, Könyves Kálmán krt.36.; 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 
48-52.; 1149 Budapest, Angol u. 32. 4. ép. 2.em.; 1037 Budapest, Montevideo u. 6. III/1.; 1138 
Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.; 1139 Budapest, Fáy u. 20. 

adószáma: 12928099-2-44; 12613056-2-42; 27984026-2-42; 14278565-2-41; 13761561-2-41; 
14755617-2-41 

Nettó ajánlati ár összesen: 42 604 750 HUF  

Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján  
Hiánypótlási felhívást követően sem nyújtotta be ajánlatát a felhívás tartalmi követelményeinek 
megfelelően. 

Ajánlattevő neve: ULYSSYS Számítástechnikai Fejlesztő és Tanácsadó Kft.; Sonrisa Informatikai Kft.; 
Training360 Kft.; CLARMONT I.S. Kft.; VFT Vezetési Tanácsadó és Informatikai Zrt.; ANSWARE 
Informatikai Szolgáltató Kft.- közös ajánlattevők 
Ajánlattevő székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 39.; 1022 Budapest, Bég u. 3-5. I. 108.; 1117 
Budapest, Budafoki út 56. A. ép. III. em.; 1051 Budapest, Szent István tér 11B. 5. em.; 1119 Budapest, 
Petzvál József u. 23/A.; 1036 Budapest, Lajos u. 74-76. 

adószáma: 10720534-2-41; 13873222-2-41; 23150041-2-43; 13730848-2-41; 23393570-2-43; 
10900963-2-41 
Nettó ajánlati ár összesen: 44 180 000 HUF  
Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján  
Hiánypótlási felhívást követően sem nyújtotta be a kötelezettség vállalásra jogosult személy aláírási 
címpéldányát. 

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése:  

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2022.07.28 / Lejárata: 2022.08.08. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:2022.07.27. 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2022.07.27. 

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 

 


