
osszegezé s az aiánlatok elbíľál ásźľőt

I. szakas z: Aián|atkéľő

I.1) Név és címek ' 6r/a4r rugaąe!ániséĺJetetős ötsłel Ĺ]játllalkĺrőt)

Hivatalos név : Zala Megyei Koľmányh ivatal

ostai cím: Kosztolányi u. 10.

árosz ZalaegeÍszeg

II. szakaszz Tátgy
II.1) Meghatźnozás

II.:1.1) A közbeszeĺzés tőtgya: KoFoP-1.0.0-vEKoP_15-2017-00053 azonosító szárr,
,rUgyfélkapcsolati Rendszerek Fejlesztése'' címií ptojekt keretében megvalósul
Koľmányhivatali rÖľop ptoiektek, illewe azok ügyfélkapósoĺatokat édntő ptoiekt el,emeine
felméľése, elemzése

retme gállapodás azonos ító s ám: KMo 1 - o 1 - o 5ITSZ Í6

eneny újran ýtäs azonosítója: 8o6L / 1

II.2) A közbeszeĺzés mennyisége

I.2.1) A közbeszeĺzés mennyisége:

KÖFoP-1.0.o-vEKoP-15-2017-00053 azonosító számú ,,Ügyfélkapcsolati Rendszeĺek
Feilesztése'' címíí ptoiekt keretében megvalósuló Kormányhivatali KoFoP pĺojektek, illetve
azok ugy Íélkapcs olatokat éľintő pĺoi e kt elemeinek felmété s e, e lemzé s e

ostai iránftósám: 8900

CFV:
Fő úrgY.794ooooo-8 (Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgálatasok)

Termék megnevezése

Junioľ kozigazgatási szakértő

Sz eniot kiizigaz gatás i sz akéľtő

Abeszezés úrgyalĺent |eszá|]itandó termélrcb és a teljesítés ütemezése:

Y ez etij kózigazgatás i s z akértő

Renđs z ets zenĺ ező sz akéttő

Szükséges
mennyiség

[1x8 óľa (lnap / fő\]

210
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Termék
azonosító

T.1.1

Termékek és elváĺt tatalmuk

A kormányhivatali Ęyintézéssel lĺapcsolatos tapasztalabk
és igénpk felmérésére szo|gáIő lakossági és vállalati lĺtlaús
kérdőívei

T.1,.2
Összefoglaló tanulmány a teljes lakossági
lutatásról, és annak eredményeiről

Az eléľendő célok és iiivőkép, valamint az ezek
eléréséhez biztosítandó koľmányhivatali feltételek
meghatáľozásaz az alábbi fő analĺni elemelĺľe
kiterjedően:

. Stratégiaikiimr1ezet elemzŕse

. Kormányhivatali fejlesztésekkel elémi kívánt
straté g iai c é lkitúzé s e Ę e lvárás ok meghatÁrozÄsa

. Kormányhivatali kozigazgaúsi eljárásoĘ
szo|gäkaasok jövőképe

o Jövókép e|éréséhezsztilséges feltételek bemubtása:
o Sztilséges foĘmatok meghatÁrozásaz

. Úgyfél-kiszoĘáLísifoĘmatok

. Úgl'rézesi foĘmatok
' Működésifolpmatok

o Szi.ilséges allsa|mazäs szolgáltatások
meghatÁrozÁsa
. ugyfél-kiszolgálás támogatő allĺalĺnaások
. Ügyinté zésttÄmogató alkalrnaások
. Működést támogató alkalĺnaások

o Sztilséges infrastrulaúra szolgáltatások
meghatározÁsa
. Irodai körnpzet
. ITalapszolgáltatások
. Központiinfrastrulaúra
. Helľl infrastrukúra

T2.r

es

Hatfuidő

vállalati

A'szeruődés
hatálybalépését
követő 30. nap

Aszerződés
hatálybalépését
követő 60. nap

Kormányhivatalok ielenlegi helyzetének elemzése és
fejlesztendő teľületek azonosítás a: az a|äbbifő tanalmi
elemelĺre kite rjedően:

. Sztilséges foĘmatok jelenlegi hebzetének
elemzés e, f e jles ztendő te rületek azonos ítása:

o Ügŕél-kis'olgálasi foĘmatokjelenlegi
helyzeténekelemzése, fejlesztendő teri.iletek
azonosítása

o Úgyintézesi foĘmatok jelenlegi hebzetének
elemzése, fejlesztendő területek azonosftÁsa

o Működési foĘmatok jelenlegi heĘetének
e le mzŕ s e, f e j le s zte ndő te rtilete k azonosítás a

. Sziilsé8es alkalmazás szo|gäkaúsok jelenlegi
helpetének elemzése, fejlesztendő teriiletek
azonositása
o Üsyfél-ki''o|zá|ás ámosató alkalÍnaáok

T2,2

Aszeruődés
hatálybalépését
követŕí 45. nap
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Aszeruődés
haúlybalépését
követő 60. nap



területek azonosítása
o vgifiérÁst tÄmogatő allę,|mazasok jelenlegi

heĘetének elemzése, fejlesztendó rcri.iletek
azonositása

o Működést tämogatő alkalrnaások jelenlegi
heĘetének elemzése, fejlesztendő teriiletek
azonosíúsa

. Sziilséges infrastruk in szo|gá|tatások jelenlegi
he Ęetének e le mzés e, fejle s ztendő teri.ilete k
aznnosftÁsa:

o Irodai környezet jelenlegi helPetének
elemzése, fejlesztendő területek azonosítÁsa

o IT alapszolgáltatások jelenlegi heĘetének
elemzés e, fe j le s zte ndő területek azonos ítás a

o Központi iďľastrukúra jelenlegi helyzetének
elemzés e, fe j les ztendő terĹilete k azonosftÁsa

Heýi infrastrukúra je lenle gi helpetének ele mzé s e,

jelenlegi hebzetének elemzése, fejlesztendő

A|z adminisztľatív terhek csökkentése a
kormányhivatalokban tátgyú tanul áĺy: az alábbi fő
tartalmi elemelĺľe kiterjedően:

. Yezetőiösszefoglaló

. Tanulmányhatókörének meghatározÁsa

. Alkalmazott megközelftés, mőd zp.nanismenetése

. Tanulmányfelépítése

. Stratégiai kömpzet elemzése

. Stratégiai célkitűzéseĘ elvárások meghatÁroz}sa

. Kormányhivatali közĘazgatÁsi eljárásoĘ
szalgähaúsok jövőképe

o Jövőkép e|éréséhez s lĹilséges feltételek bemutatása
o Sziilséges folyamatok meghatározÁsa
o SzĹilĺséges allę|mazźs szoĘáltatások

meghatÄrozÁsa
o Sziilséges infras ra szolgáltatások

meghatározÁsa
o Jelen he|yzrt elemzése és fejlesztendő területek

azonosftÁsa
o FoĘmatok jelenlegi he|szete, fejlesztendő

területei
o Alkalĺnaás szolgákatÁsok jelenlegi heIszete,

fej lesztendő te rĹilete i
o Infrastrukúra szo|gä|tatasok jelenle gi he|yzete,

fej lesztendő terĺ.iletei
. Kormányhivatali KÖFOP projekeL, projek

ele mek és fe i les ztendő tertiletek ös s zerendelé s e
o FoĘmat fejlesztési igénplret lefedő projek

elemek meghatÄrozÁsa

feilesztendő területek azonosítása

o Allĺalĺnaás feilesaési isénl€llet lefedő proi

A szerződés
hatálybalépését
követő 90. nap
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o Infrastrukúra fejlesztési igényeket t lefedő
proj ek e leme k meghatärozása

Kormányhivatali Kor'oP projekek tarca|mának
összefoglalása

Kormánńivatali KÖFoP projekek ván

^z 
adminisztratív terhek csökkentése a

korrnin/rivatalolĺban áryy" tanulmány mag\ĺar n}€lvű.

eredménr'einek összefoqlalása

kö zvé le mé n v s zÁmän kł|zzé te nni kívánt ö s s ze f o elaló i

Az adminisztratív terhek csökkentése a
kormánńivatalokban úryy" tanulmány angol nyelvű,

teĺmékek elkészítéséhez kapcsolódó elvégzendő feladatok

ió formátumú összefoglalója

AdminisztÍatív tefhek csiikkentése a kotmányhivatalokban tárgyú kvantitatív
kiizvélemény_kutatás lebonyolítás a, kiértékelés e

l'egalább 6000 fős lakossági kutatás mintájának elkészítése' ami nemi hovatanozás'
életkor, iskolai végzeuség és relepüléstípus szerint reprezentá|ja az ország felnőtt
népességét. (Amennyiben a kutatás valamely v'lzsgáh célcsoportja nem éri el a
mintában a 1'50 főt s ez csak az adatfelvétel kc'zben derül ki, abban aZ esetben' a
statisztikai érvényű, e|emzéshez szülséges az adott célcsopolt kiegészítése 150 főre.)

Legalább 1000 vállalkozást magába foglaló vállallati lĺrtatás mmájának elkészítése,
ami a l\{a'gyaroszÁgon működő mikro-, kis-, középvállalkozÁso|<at és

nagyvá|La|atolĺat területi elhelpzkedés és áröevétel aĘán arányosan képviseli,
reprezentáIja (Amennyiben a lĺrtatás valameý vbsgáh célcsoportja nem éri el a
mintában a 60 vállalkozÁst, és ez csak az adatfelvétel közben derĹil ki, abban az
esetben' a statisäikai énĺényu e|emzéshez szi.ilséges az adoĺt célcsoport kiegészítése
60 vállalkoásra)

ások mintájának elkészítés e

Aszerződés
hatálybalépését
követő I20.nap

A kormánfiivatali tigyintézéssel lĺapcsolatos tapasztalatok és igények felméresere
szolgá|ő lakossági l$taľás és vállalati lĺrtatás kérdóíveinek ellrcszítése' egyeäetése.

Az Adminisztratív terhek csökkentése a kormánńivatalolĺban úryyű lĺvantitatív
közvélemény-kutatás cé\a a természetes szeméĘk és a gazdä|kodí szervezetek
kornúnyhivatali tigyintézéssel lĺapcsolatos tapaszta|atainak és igényeinek felmérése az
adminisztratív terhek csökkentésére irányuló kormánńivatali projekek tervezett
közvetlen vay közveten ügyfélkapcsolati fejlesztéseinek rnegalapozása, illewe
pontosítása érdekében.

A lĺrtatás fenti cé|jára' tekintemel a lĺrtatásnak solľétűen fel kell dolgoznia a
kormányhivata|i szo|gáltatások és a kormányhivatali KoFoP projekek közvetlen és
közvetett hatásait, ezén a lakossági kérdóív időbeli terjedelme 25-40 perc közöni legyen.
A vizsgált tartalmi elemeken túlmenően a lĺérdőívnek része kell legyen egy tánadalmi-
demográfiai blo}ĺk is, ameý lehetővé rcszia kutatasi eredmén1ak részletes elemzését.
A vállalati lĺrtatás kérdőívének hossza _ figyelembe véve a cégvezetők rendelkezésre

követő L20.na

állási ideiét _ körtilbelül 10 oerc lee]ren.

4/13



Az adatfe|vétel előkészítése, a
igények felmérésére szo|gä|ő
programoz,äs a és tesztelése
A lakossági lutatás és vállalati kutatás adatfelvételének végré r-L..ffiÁ
egwzeteĹt kérdóíveinek és az összeállított mintáknak mesfelelően.
A lakossági kutatás és vállalati kutatás adatfe|rr@
kutatás i e re dmények e llenő rzés e, tis ztítás a, síiyozása.
A lakossági lĺrtatás és vállalati lqrtatás adatfelvételi erednřnye inek elemzZse materlat
statisztikai módszerek seeítsésével.
A lakossági l*Flál és vállalati kutatás leá.áś
a teljes lakossági és vállalati lĺrtatásról, és annak eredményeiral, valamint á részletes
lotatási eredményeket bemutató prezentáciő anása a Minisźterelnölség felelős vezetői
reszere.

lakossági lĺrtatás és vállalati

2. .MéĺÍt'ldkő

nyhivatali ügyinté zés s e

Adminisztĺatív teĺhek csökkentése a kormányhivatalokban tfugyű tanulmányok
elkészítése

tése a
en tám
felelós szervezeti eg1ségei vezetőivel folpatott

egyeäetések alapián
A Közigazgatas- és Közszo|gáltatás-fejlesztés

\eretének megálLapftásárő| sző|ő 1oo4/2OL6. (I. 1

fóvárosi-.és. megyei korrnínyhivatalok (konzorciumvezető) és a Miniszterelnölség
részvételével alkoton konzorcium, mint támog.atás igénýő által lebonyolítandó kiemeř
proje.kek (továbbialĺban Kormányhivatali r-Öpop piojekek) hazai és nemzetközi
stratégiai környezetének elemzése, elsódlegesen az alłbbĺ 

'toŕégi"i 
dolqrmentumokra

kiterjedóen:

olatos tapaszt

F2.2

lutatás kérdćííveinek

. E U e GovernmentRepon- ok

. Digital Economyand Sociecylndex elemézesek

. European eGovemment Action Plan2Ol6-ZO2O
'Kozigazgatás _ és Közszolgákaas-fej|esztési operatív Program (KoFoP) 2OL4-2O2O
. i\&$nry Pro gram 20 1, 4 - 2020 ;
. Ne mzeti Inf okommunikic iós Straté gia 20 L 4 - 2O2O ;

K9rmanyhivttali rÖpop projekek együnes megvalósításával elérendő, elsősorö an az
adminisztratív terhek csökkentésére fólĺr
megvalósításával szemben tÄmasztott
fejlesztésekkel elérendő jövőlĺep meghatáro
szeĺĺ ezeti e gysé gei vezetőivel lefolytatott e
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Kormányhivatali KoFoP projekeĘ illewe azok projek elemeinek felmérése a
rendelke#sre áxő dolĺmenúcióĘ elsődlegesen a projekek megvalósíthatósági
tanulmányai, és a teĺĺezett beszerzések műszaki leírásai, valamit az egyes projek elemek
megvalósftásáén felelas szakmai vezetőkkel lefolytatandó egyenetések a|ap1án, az
alábbiakra kite rjedően:
. Projek ele mek ille szkedés e az opentív Pro gramhoz
. Projek elemek szülségessé ge' az érinten területelĺen azonosítom problémák
. Pro j e la e le me k me gvalós ítás änak c é|jai, várc e re dmé np i
. Projek elemek eredménytermékei
. Projek elemeĘ illewe eredménpermékeikműszaki t^rtłkn^
. Projek elemek, illewe eredménpermékeik kapcsolódásai más projelaelemelĺÍrez
. Projek elemek illeszkedése azE-kiizigazgatási,közigazgatas-szervezési l,ĺritériumokhoz

F2.4

Kornránlrivatali KoFoP projekek együnes
alap1än a jövőkép eléréséhez biztosítandó
meghatÄrozÁsa az a|äbbi fő te rĹileteke n:
. FoĘmatok
. Alkalmaások
.Infilastrukúra
A Kormányhivatali KoFoP projelaek együttes megvalósításával teljesítendó célok
jövőkép e|éréséhez sztilĺséges feltételek jelenlegi heĘetének elem#se, énélĺelése, a már
rendelke#sre á|7ő, a Kormányhivatali KoFoP projekek hatókörén lĺívtil megvalósuló,
valamint a jelenleg méghńnyzó, vagynem megfelelő min0ségu feltételeĘ szolgáltatásoĘ
és ez a|ap1än a fej|esztési fókuszteri.iletek azonosítása, és fejlesztési fólruszterĺiletek
pnorlzźĺläsa, elsősorôan a Kormánńivatali KoFoP projekeĘ illewe azok projek
elemeinek felmérése, valamint a Miniszterelnölség és a Korrn:ínyhivatali KoFoP
proiekek felelős szakmai vezetőivel lefolwaton e$€ztetések alapián
A Kormányhivatalok fentiek szerint azonosított, adminisztľatív terhek csökkentését
célző fej|esztési fólĺxzterületei és azok pnonzá|ása a|apján a Kormányhivatali rÓľ'op
pĄelaek projek elemei által lefedem és le nem fedett fejlesztési fólĺszterületek
azonositása, és a projek elemek szakmai tartalma fejlesztési fólĺuszterületekhez való

feltetelek és azok javasolt tartalmának

illeszkedésének elemzése. énélĺelése.
A fenti elemzesek a|apián a Korrruánńivatali KoFoP proiekek tanalmának es a

projekek által közösen teljesíteni vállalt indikátorolĺnak a meghatározÁsa, összefoglalása,
a projekel'{ĺel esetlegesen még nem' vagy nem megfelelően lefedett fejlesztési

ával elérendő célok és l

f ólnszterületekesetébenbeavatkozÁsiiavaslatokakciókmeehatározÁsa
Az
kiad
Az adminisztntív terhek csöklĺentése tÁrgyű tanulmány Ínapr nw
szamán közzétenri kívánt kivonatánaĘ összefoglalójänak kidolgozasa,
kiadván1,s zerlĺes ztés e, véleménye zteté s e és vé gleges ítés e

n$ztratrv
rkesztése

Az adminisztratív terhek csöklĺentése tärw6 tanulmánv a
formátumú kivonatánĄ összefoglaĘának kidolgozása,

iánlattevő oldali ptoiektmenedzsmenttel kapcsolatos elvárások

projelĺtmenedxmennel kapcsolatosan a követlĺező követelmén1akteljesülése sztilséges:

A szenődés teljesítésének megkezdésekoł a szerződés hatályba lépését követ,ő 10.

napig a n)rertes Ajánlattevőnek el lĺell készítenie a projek működésének részleteit
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A Projek definíciós terv minimálisan az alábbialot kell, hogy ta ĺta|mazza:

o a Projek célja, sikertényezőĘ
. projekkoc|<ázarckés kezelési módjuk;
. projela menete és sza|<aszai;
. részletesprojelĺĺerv;
. a Projek termélĺei, azok elekronilus változatának névkonvenciói;
o a Projek szen ezetifelépítése, felelősségek és hatásköröĘ
o a projek működési rendje (beleérwe a besámolás rendjét is);
. väkozáskezelés.

definíciós tervet' amelyet AiánLatkerő fogad e

prqek dolqrmentumtermélĺeivel kapcsolatosan a követ|<ező ákz|äĺos dolĺumentációs követelmé
ljesülése sziilséges:

dokumentációs követelmények

.!ĺzon.
A projek sor:an keletkezó dolnrmentumokra Vonatkozó általános követelménplc

. a dokumentum lapsámozott legyen;

. rendelke zzgn taftA|omjegyzél<l<e|;

. ha a dolrumentumban szereplő äbńk szÁma a 1O-et meghalada, alĺkor
rendelkezzen kiilön áb njegrzé|ś|<e|;

. egŕnelműen azonosíthato legyen a dolĺumentum lĺészítésének dátuma és az
utolsó módosítás dátuma;

. tartalm^zzon v e ruiőkeze|ésre vonatkozó inf ormác iót;

. le8)ren jól smlcurák,Íejezrte|sre bontott;

. afejezptek azonosíthatók (pl. hierarchilus számozÁs) legpneĘ

. a dolĺrmentumban a könnpbb megértést äbńksegítsék (kiemelten a foĘmatok
leírása kapcsán);

. a dolnrmentum elekronilĺs pé|dáýĺnk fájlneve feleljen meg a projek
definíciós tervben rögzftett névkonvencióknak

K2

Kiivetelmény

Eliá.ĺás jogcíme:
Kbt. 105. $ (2) bekezdés c

IY. szakasz: Eliátás
IV.l) Meghatátozís

ry.Ĺl) A Kbt. mely tésze, illetve feiezete szeĺinti etiátás került akalrnazásra: Kbt. FŁrmadik
rész, XVI. fejezet

ÍY.1.2) Iu eliátás faitáiaz Kbt. 105. $ (2) bekezdés c) Pontja szerinti venen1ijranyiús

szenntr vers

IY.2) Adminisztĺatív információk
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Iv.2.2) Hiľdetmény közzététele nélkiil induló eliátás esetén az eliáiľást megindító felhíváĺ
megkĺildésének, illetőleg a Közbeszeľzési Hatósígtáiékoztatásánaknapia:2

Az aján|atételi felhívás és dokumentäciő a Kozbeszeĺzési Poná|on 20L7. okóber 27. nap1án keru\
rögzftésre.

iffi€ftetés*3

ffi

V. szakasz: Az eliátás eľedménye1

A szetződés száma: [1] Rész száĺna:' il] nhevezés: ropop-t.o.o-VEKoP-1'5-2o17-Ooo53
azonosító számű ,,Ügyfélk"pcsolati Rendszerek Fejlesztése'' című projek keretében megvalósuló
Kormányhivatali KoFoP projekeĘ illetve azok ug1ĺféllĺapcsolatokat érintő projek elemeinek
felmérése, elemzése

Az e|1árás eredményes volt X igen ! nem

V.l Etedménytelen eliárással kapcsolatos információ 2

ł ur t r ]r W ut lt l ĺra - ł ę ĺ

V,1,2) Ą befeiezetlen eliátást kiivetően induł_e úi eliárrĺs E igen E rrem

afrahi€l€fie(i)Ę
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v.2 lĺz eliárás eľedménye 2

.2.1) !ĺián|atokĺa v ofl^tkoző információk

beérkezen aján|atoksáma: 5 db
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.2.2) 
^z 

éľvényes aiánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adőszÁma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartálmi eleme(i) :

1. sz" aiánlattevő

- ľi.l9 Consulting Services Ztt. (Koruorciumvezetó) (szélĺhe|y,1025 Budapest, Vihorlát utca 33.;
adőszÁm: 25445525-2- 4L),

_ AAM Yezetői InfoľmatikaiTanácsadőZt. (szekhely1133 Budapest, Váci iĺ76.;ad6szÁm:
13012252-2-4r),

- Claĺity Consulting Kft. (szé}ĺhe|y,1'L45 Budapest, Erzsébet llrályűr1a29/b.;adőszÁm: t2735345-2-
42),

- Collective-Intelligence Kft. (szé|<he|y,7624Pécs,Rólnxalja utcal4.;adőszÁm:22618227-2-02),

- Eľnst & Young Tanácsadó Kft" (1'132 Budapest, Váci út 20;adőszámz I2715244-2-44),

- MAGNASOFT Kft. (szekhely2lOO Gödöllő, Korona úr7;adőszam: 242O9746-2-L3),

- VITAL MANAGEMENT Kft. (103Z Budapest, Szépvölgyi űt39;adőszänt 1,4540767-2-4I)

mint közös ajánlattevők

}ĺz ajän|attev ő aján|atanak é nélĺe lé s i s ze mpont s ze rinti tartalmi e le me () :

Nettó aiánlati ár összesen:

Közbeszeĺzési díi összesen:

AFA összesen:

Bĺuttó összesen
(kłizbeszet zési diijat és ÁFA_val) :

Közös ajánlanevők éĺvényes aián|atot tettek és alkalmasak a szeződés teliesítéséľe, tekintettel
nyű1totÄk be ajánlatukat' ame a

jogsabä|yolĺban meghatÄrozott k
állapodásos eljärás első rés#ben k

fenn.

2. sz. aiánlattevő

MultiContact_Eupto konzoĺcium, meĘt alkotnak

- MultiContact Consulting SzoĘáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1115 Budapest, Bartók
Béla út 105- 1 13.; adőszänx, L29 65580-2- 43)

- Ę'p:o Ptoiektmenedzsment Kotlátolt FelelősségÍíTátsasőg (1051 Budapest, Sas utca 10-12.;
adő szám:L3 609 3 oO - 2- 4 l)

Azajánhĺtevőajän|atÄmkénélĺelésiszempontszerintitanalmieleme$:

52.808.000,- Ft

Nettó aiánlati át összesen:

1.056.160,- Ft

Kiizbeszetzési díi összesen:

1.4.543.323,- Ft

68.407.483,- Ft

e/ 13

53.725.000,- Ft

1.074.500,- Ft



ÁFA tissz"."n'

Bĺuttó összesen
(közbeszeĺ zési diiial és ÁFA-val) :

Ąánlattevők éľvényes aián|atot tett és alkalmas a szetződés teliesítéséĺe, tekintettel arra, hogy
határidőben nyűjtonabe ajän|atźt, amely megfelel az Ąánlatételi felhívásban, a dokumentációban és
a jogszabáĘkban meghatározon feltételekneĘ valamint aján|atevő tekintetében a
keretmegállapodásos el1árás első részébenrögzfteuklzärő okoktovábbra semállnakferrn.

3. sz. aiáĺ|attevő

- eNET Intetnetkutató és Tanácsadó Kft. (Konzorciumvezető) (1092 Budapest, Ri{day u.42-44.;
adős zÁm: 126 697 89 - 2- 43),

- Bluefield SzoĘá|tatő és Keĺeskedelmi Kft. (1062 Budapest, Aľadi urca 8.' adőszÁmz1'4110968-2-
42),

- Századvég Gazdaságkutató Zt. (1037 Budapest, Hidegluti Nándor utca 8-10.; adőszám:
22628374-2-47),

- KIRULY Keĺeskedelmi és SzoĘáltató KÍt. (1027 Budapest, Kapás uľica 6-1'2.; adőszárrľ
r2s60264-2-41),

- DMS one Szolgáůtatő és Tanácsadő Ztt. (1117 Budapest, Infopark sétány 7/I.; adőszam:
13e27606-2-43),

- sDA Infoĺmatik a Zĺt. (2O3O Erd,Reqreái ltca 46.; adőszÁmz 1,t684o57-2-Í3)

mint közös Ąän|attevők

Az ajänlartev ő aján|atanak é né ke lé s i s ze mpont s ze rinti tanalmi e le me (i) :

14.795.865,- Ft

69.595.365,- Fr.

Nettó aiín|ati át összesen:

Közbeszeĺzési díj iisszesen:

ÁFA összesen:

Bĺuttó tisszesen
(közbeszer zési díiial és ÁFA-val) :

Közös Ąán|atevőkéruényes aiánlatot tettek és alkalmasak a szeződés teljesítéséte, tekintettel
arla, hogy haúridőben nyujtonák be ajánlatulĺat, amely megfelel az aján|aĺtételi felhív'ásban, a
dolĺrmentációban és a jogszabálpkban meghatÁrozot feltételekneĘ valamint kozös ajánlamevók
tekintetében a lĺeretmegállapodásos eljár.ás első részében rögzíten klzÁrő okok továbbra sem állnak
fenn.

4. sz. aián|attevő

- eGoY Tanácsadó Kft. (Konzorciumvezeú Ąán|attevą (1054 Budapest, Zoltan u. 8., félemelet
1'.; adőszÁm: L287 049 1'- 2- 4 1)

- IFUA Hoľváth & Partneľs Kft. (1119 Budapest, Fehérvári űt79.;ađőszaĺx L0304+91-2-43),

- KPMG Tanácsadó Kft. (1134 Budapest, Váci út 37.;adőszÄĺx 12691908-2-44)

mint közös ajánlattevők

AzĄänhĺtevőajánlatÁnakértélĺelésiszempontszerintitanalmieleme(|:

52.385.700,- Ft

1.047.714,- Ft

14.427.022,- Ft

67.860.436,- Ft



Nettó aián|ati áĺ łisszesen:

Közbeszeĺzési díi iisszesen:

ÁFA összesen:

Bľuttó összesen
(közbeszer zési díiia| és Á.FA-val) :

Közös Ąánlaĺtevőkéľvényes aián|atottettek és alkalmasak a szetződés teljesítésére, tekintettel
hiánypótlásukat, amely me gfelel az Ąän|atérc|i
an meghatá rozott feltételekneĘ valamint kozös

árás első rés zében rögzitett kizÄrő okok tovább ra

5. sz. aián|attevő

- Stĺatis Kft. (Konzorciumvezető) (1037 Budapest, SzepvöĘyi iĺ I39.; adőszÁm: 1'1782454-2-41),

- rÜnr Ztt. (1|18 Budapest, Rétköz u.5.;adősz.ám: It78o359-2-43),

- 4.Sales systems Üzleti Rendszerfei|esztő és Tanácsadó Kft. (71OO Szelsárd, Keselyisift22.;
adőszäm: I263L186-2-l7),

- Vialto Consulting KÍt. (L122 Budapest, I\{aros u. 19-27.; adőszÁm: 12849675-2-43),

_ vIR Vezető infoĺmációs Rendszerck Ztt. (1111 BudaPest' Budafoki út 15. 4. em. 2/b.;
adőszÁm: 23 47 7 827 - 2- 43)

mint közös ajän|artev ők

Az Ąänhtev ő ajánlaúnak é néke lé s i s ze mpo nt s ze rinti ta nalmi e le me (| :

53.7I9.400,- Ft

1.024.388,- Ft

1,4.794.323,- Ft

Nettó aiánlati áľ összesen:

69.588.111,- Ft

Ktizbeszetzési díi összesen:

ÁFA iisszesen:

Bruttó összesen
(közbeszet zési diiial és ÁFA-val) :

alkalmas ak a szetződés te liesítés éte, tekintettel
és hiánpótlásukat, amely megfelel az ajánlatéteh
kban megh atÁrozott feltételelĺneĘ valamint közös
|järás els ő részében rögzfteu klz.árő okok továbbra

.2.3) Az aián|atokéĺékelése 2

|iaýy.uĺr9 a benyijtott aýĺýtolsat a legalacsonyabb összegu ellenszolgálatás szemp ontja a|ap1án
énélĺeli, a lĺeretmegállap< dás III. pontiában elaínaknak mesřelelően.. "

Fie ld Co ns uhĘ S e rvice s Z n. (Kotworc iumvezető),

52.313.000,- Ft

1,.046.260,- Ft

14.407.000,- Ft

67.766.260,- Ft

1,1/13

Értéketési szempontfa tett
megaiánláts (nettó Ft)

52.808.000,- Ft



AAM Y ezrtői Informatikai Tanäcsadő Zn.,
Consulting Kft., Collective-Intelligence Kft., Emst &
Young Tanácsadó Kft., MAGNASoFT Kft., VITAL

MANAGEMENT Kft. közös aján|attev ők

eNET Internetkutato és Tanácsadó Kft.
(Konzorciumvezető), Bluefie ld S zolgáltató és

KereskedelmiKf t.,SzÁzadvégGazdasäglłłtatőZn.,
KIRULY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., DMS

one Szolgáltató és Tanácsadó Zrt., SDA Informatika '

Zĺt. |<i3zł>s Ąán|aĺtev ők

MultiContact- E upro konzorcium

eGoV Tanácsadó Kft. (Konzorciumvezető
Ajánlanevő), IFUA Horváth & Partners Kft., KPMG

Tanácsadó Kft. közös ajánlanevők

Stratis Kf.t. (Konzorciumvezetą, KÜRT Zn.,4 Sa|es

Sptems Uzleti Rendszerfejlesaő és Tanácsadó Kft.,
Vialto Consulting Kft., MRVezető információs

Rendszerek Zn. kilzös ajánlattevők

^dorc 
esetben a fészszeffĘo

V.2.4) lu aián|atok éľtékelése sotán adható pontszám alsó és felső hatáĺa:2

v.2.5) Iu aiínlatok értékelése sotán módszeľnek (módszeĺeknek) az ismertetése, amel|yel az
Ąáĺlatkétő megadta az aiäĺ|atok tészszempontok szerinti taľtalmi elemeinek éľtékelése soĺán
r ponthatárok kiizötti pontszámot: 2

Íĺján|atkérő az ajän|atételi felhívás rendelkezŕse (9. pont) szerint a jelen |<özbeszrnÁsi eljárásban
Ajánlatlrerő a lĺeretmegállapodás III. pontjában rögziteĺteknek megfelelően a legalacsonyabb
tisszegű ellenszoĘáltatás szerint énékeli az éĺ-ĺényes Ąän|aĺolsat

53.725.000,- Ft

52.385.700,- Ft

Y.2.6) A nyetes aiźnlattevi5 neve' címe, adószáma, az ellenszoĘáůtatás összege és aiánlata
kiválasztásának indokai:

Stĺatis Kft. (Konzorciumvezető) (L037 Budapest, S#pvöĘi {n t39.; adőszÁm: IL782454-2-41),
rÜnľ Zt. (LL18 Budapest, Rétköz u. 5.; adőszÄmz 71780359-2-43), 4 Sales Systems Üzleti
Rendszetfeilesztő és Tanácsadó Kft. (7100 szelśárd, Keselyűsi ít 22; adőszÁĺx, L2631L86-2-
17), Yia|to Consulting KÍt. (LL22 Budapest, Jv[aros u. L9-2L.; adőszanz L2849675-2-43), vIR
Yezető infotmációs Rendszerck Ztt. (1111 Budapest, Budafoki út 15. 4. em. 2/b.; adőszźĺmz
23 47 7 827 -2- 43) ktiz<is ajánlaĺevők

Az e llens zo |gäkłÍ^ ös s ze ge : neľ.;ő 52.3 L3. 0 00,_ Ft

}w Ąän|at kiválas ztás ának indokai:

- az ajän|at megfelel az aján|atételi felhívásban, a dokumentációban és a jogszabálpkban
meghatározott f e ltérc le kne b
- azajänlĺrľtal lĺapcsolatban nem merült fel'éĺĺénqelenségi indob közös ajánlattevőktekintetében
a lĺe retmegállapodásos el1ärts első részebe n rögzkett|ĺzkő okok továbbra sem állnak fenn,
- Az aitnlat az éné|re,Iési s zempontra f ic}'elemmel leslrcdvezőbb.

53.7L9.400,- Fr

52.313.000,- Ft

L2/13



v.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele'! igen X nem

at

Y,}9) łJválłalt<ozó(l9 ĺnegnevezése; adószĺíma: 2

ffi
VI. szakasz: Kiegé szitő infoĺmációk
VI.l) További inform áciők: 2

W.1. 1) A szetződéskiitési motatóĺium időtanama
Kezdete: 20ĺ7. nouember 24. / I-ejánľuaz 20ĺ7. decenber4.

vl.r.Ą Az iisszegezés elkészítés ének időpontia: 20 l 7. no ue rz ber 2 j.

tII.1.3) Az iisszegezés megkiildésének időpontja: 20 1 7. noaem ber 2 3.

VI.l,8) łu ős szegezés j*vítís á,ĺ.rak íěőpontia: 2 
(éłéé/ h h / fi ĺl)

Etsl MÁGYAR KÖzsľszERzÉsl TANÁCSAD0 zRT.
1061 Budapest, Andrássy út 17 '2. em.1'0.

Adőszám : 141243 63 -2- 42
Bankszámla: LL600006-0000 0000-26215352

Fővárosi Bíróság Cg.: 01'_10-045B33 dr Molnár Éva

Laistromszäm: 
005

,ĺ
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