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

 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (1131 Budapest, Béke utca 65.) 

 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) A közbeszerzés tárgya: „A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. kulturális és sport rendezvényeinek 

nyilvántartására, szervezésére és statisztikázására, valamint a sport szállóhoz kapcsolódó szolgáltatások 

kezelésére alkalmas szoftver beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások ellátása” 
II.2) A közbeszerzés mennyisége: A XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. kulturális és sport 

rendezvényeinek nyilvántartására, szervezésére és statisztikázására, valamint a sport szállóhoz 

kapcsolódó szolgáltatások kezelésére alkalmas szoftver beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások 

ellátása az Ajánlatkérő által megadott műszaki leírás szerint. 

 

III. szakasz: Eljárás 

III.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik rész, XVII. 

Fejezet 

III.1.2) Az eljárás fajtája: 115. § 

III.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 

ismertetése: --------------- 

III.2) Adminisztratív információk 

III.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel  

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: --------------- 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: --------------- 

III.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, 

illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: megküldés napja: 2016.05.20. 

 III.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: -- 

 

IV. szakasz: Az eljárás eredménye  

A szerződés száma: [ ] Rész száma: 1  Elnevezés: 

Az eljárás eredményes volt:  igen  nem 

 

IV.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 

IV.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

a) A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Az eredménytelenség indoka: --------------- 

b) A szerződés megkötését megtagadták. --------------- 

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

IV.1.3) Az érvényes Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 

szempont szerinti tartalmi eleme(i): --------------- 

IV.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: --------------- 

 

IV.2 Az eljárás eredménye 

IV.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk. A beérkezett ajánlatok száma: 1 db 

IV.2.2) Az érvényes Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 

szempont szerinti tartalmi eleme(i):  

 

 



Ajánlattevő: Invitel Távközlési Zrt. (2040 Budaörs, Edison u. 4.) és Invitel Technocom Kft. (2040 

Budaörs, Edison u. 4.) közös ajánlattevők 

 

Részszempont Ajánlat 

I. Ajánlati ár (nettó HUF) 17.800.000 

II. 1 éves jogi és technikai support biztosítása (munkaóra/év) 

min. 40, max. 60 munkaóra/év 
60 

III Garancia (hónap) min. 12 hónap, max. 60 hónap 24 

IV. Teljesítési határidő (naptári nap) max. 90 naptári nap 90 

 

IV.2.3) Az ajánlatok értékelése: Bírálati szempont a legjobb ár-érték arány. 

Ajánlatkérő nem végezte el az ajánlati dokumentációban lévő számítást, tekintettel arra, hogy egy 

érvényes ajánlat van. 

 

Részszempont Súlyszám 

I. Ajánlati ár (nettó HUF) 60 

II. 1 éves jogi és technikai support biztosítása (munkaóra/év) 

min. 40 munkaóra/év, max. 60 munkaóra/év 
15 

III Garancia (hónap) min. 12 hónap, max. 60 hónap 15 

IV. Teljesítési határidő (naptári nap) max. 90 naptári nap 10 

 

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

Részszempontonként a pontszám alsó határa 1, felső határa 10. 

IV.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:  

Értékarányosítás módszere 

Abban az esetben, ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb 

tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb 

tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 
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Alkalmasság minimumkövetelményei Invitel Távközlési Zrt. és Invitel 

Technocom Kft. közös ajánlattevők 

P/1. A számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozatai szerint 

bármelyik számlájukon az eljárást megindító felhívás 

megküldését megelőző 1 évben (12 hónapban) nem fordult elő 

30 napot meghaladó sorban állás. 

Számláin az eljárást megindító felhívás 

feladásától visszaszámított 12 hónapon 

belül 30 napot meghaladó sorban állás 

nem volt.  

P/2. A beszámoló részét képező mérleg és az eredmény 

kimutatás tartalma alapján az utolsó két lezárt üzleti évben a 

mérleg szerinti eredmény bármelyik évben nem negatív. 

Mérleg szerinti eredménye az utolsó két 

lezárt üzleti évben nem volt negatív.  

M/1.    Rendelkezik az ajánlati felhívás megküldését megelőző 

3 évben szoftver fejlesztés és/vagy értékesítése tárgyában, 

összesen legalább nettó 8.000.000,- Ft értékű referenciával. 

 

Rendelkezik. 



ahol: 

P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:   a pontskála felső határa, azaz 10 

Pmin:   a pontskála alsó határa, azaz 1 

Alegjobb:   a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték) 

Avizsgált:   a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartami elemre a 

maximális pontot (felső ponthatár: 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 

legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 
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ahol:  

P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax:   a pontskála felső határa  

Pmin:   a pontskála alsó határa  

Alegjobb:   a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)  

Avizsgált:   a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;  

 

IV.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 

Ajánlattevő: Invitel Távközlési Zrt. (2040 Budaörs, Edison u. 4.) és Invitel Technocom Kft. (2040 

Budaörs, Edison u. 4.) közös ajánlattevők 

 

Részszempont Ajánlat 

I. Ajánlati ár (nettó HUF) 17.800.000 

II. 1 éves jogi és technikai support biztosítása (munkaóra/év) 

min. 40, max. 60 munkaóra/év 
60 

III Garancia (hónap) min. 12 hónap, max. 60 hónap 24 

IV. Teljesítési határidő (naptári nap) max. 90 naptári nap 90 

 

 

 

 

Alkalmasság minimumkövetelményei Invitel Távközlési Zrt. és Invitel 

Technocom Kft. közös ajánlattevők 

P/1. A számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozatai szerint 

bármelyik számlájukon az eljárást megindító felhívás 

megküldését megelőző 1 évben (12 hónapban) nem fordult elő 

30 napot meghaladó sorban állás. 

Számláin az eljárást megindító felhívás 

feladásától visszaszámított 12 hónapon 

belül 30 napot meghaladó sorban állás 

nem volt.  

P/2. A beszámoló részét képező mérleg és az eredmény 

kimutatás tartalma alapján az utolsó két lezárt üzleti évben a 

mérleg szerinti eredmény bármelyik évben nem negatív. 

Mérleg szerinti eredménye az utolsó két 

lezárt üzleti évben nem volt negatív.  

M/1.    Rendelkezik az ajánlati felhívás megküldését megelőző 

3 évben szoftver fejlesztés és/vagy értékesítése tárgyában, 

összesen legalább nettó 8.000.000,- Ft értékű referenciával. 

 

Rendelkezik. 



IV.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai: --------------- 

 

IV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele igen  nem 

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: oktatás, technikai és jogi support biztosítása 

b) 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: --------------- 

IV.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: HostWare Kft. (1149 Budapest, Róna utca 120.) 

IV.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek: --------------- 

a) Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 

érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: -------------- 

b) Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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: --------------- 

IV.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők: 

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

 

V. szakasz: Kiegészítő információk 

V.1) További információk: 2 

V.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama  

Kezdete: ---------------  

Lejárata: --------------- 

A Kbt. 131. § (8) bekezdésének f) pontja értelmében az öt napos szerződéskötési moratórium 

időtartama alatt is megköthető a szerződés, mivel a 115. § szerinti eljárásban csak 1 ajánlatot 

nyújtottak be. 
V.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2016. június 16. 

V.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2016. június 16. 

V.1.4) Az összegezés módosításának indoka: --------------- 

V.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: --------------- 

V.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: --------------- 

V.1.7) Az összegezés javításának indoka: --------------- 

V.1.8) Az összegezés javításának időpontja: --------------- 

V.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: --------------- 

V.1.10) További információk: ---------------  


