
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez1     

 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

 Hivatalos név: Fejér Megyei Kormányhivatal 

 Postai cím: Szent István tér 9. 

 Város: Székesfehérvár  Postai irányítószám: 8000 

 II. szakasz: Tárgy 

 II.1) Meghatározás 

 II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „Kormányhivatali Integrált Irányítástámogatási Rendszer kialakítása” 

 II.2) A közbeszerzés mennyisége 

 II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

A „Kormányhivatali Integrált Irányítástámogatási Rendszer kialakítása” tárgyú egyedi beszerzési 

eljárásban Ajánlatkérő részajánlat-tételt biztosít az alábbiak szerint: 

 

1. rész: Kormányhivatali Integrált Irányítástámogatási Rendszer – Gazdálkodási Részrendszer kialakítása 

és bevezetése 

 

A közbeszerzési rész tárgyát és pontos mennyiségét a műszaki leírás 1. számú melléklete tartalmazza, mely külön 

dokumentumban kerül megküldésre. Ajánlattevőnek a műszaki leírásban foglalt paraméterek szerint kell ajánlatát 

megadnia. 

 

2. rész: Kormányhivatali Integrált Irányítástámogatási Rendszer – Gazdálkodási Részrendszer ősfeltöltés 

 

A közbeszerzési rész tárgyát és pontos mennyiségét a műszaki leírás 2. számú melléklete tartalmazza, mely külön 

dokumentumban kerül megküldésre. Ajánlattevőnek a műszaki leírásban foglalt paraméterek szerint kell ajánlatát 

megadnia. 

 

3. rész: Üzleti elemzési szolgáltatások kiterjesztése a Kormányhivatali Integrált Irányítástámogatási 

Rendszerben 

 

A közbeszerzési rész tárgya a kormányhivatali irányítástámogatási rendszer részét képező elemző rendszer 

kialakítása. Az adott rész tárgyát és pontos mennyiségét a műszaki leírás 3. számú melléklete tartalmazza, mely 

külön dokumentumban kerül megküldésre. Ajánlattevőnek a műszaki leírásban foglalt paraméterek szerint kell 

ajánlatát megadnia. 

 

Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy - valamennyi rész tekintetében - árajánlata megadásakor legyen 

figyelemmel a KM X. 2.7. pontjára, mely szerint „amennyiben Szolgáltató – neki felróható okból – az írásbeli 

konzultáció keretében olyan árajánlatot ad, illetve megrendelés esetében olyan megrendelést teljesít, melynek – 

 
1 Megállapította: 5/2019. (III. 28.) MvM rendelet 23. § (1), 1. melléklet. Hatályos: 2019. V. 1-től. 



értékére tekintettel – a teljesítése a keretmegállapodás keretösszegének túlteljesítését eredményezné, a Beszerző 

jogosult a Szolgáltatótól az adatszolgáltatási biztosíték teljes összegének 25%-át lehívni. Az érintett megrendelés 

illetve az egyedi szerződés értéke a keretmegállapodás alapján nem számolható el." 

 

 IV. szakasz: Eljárás 

 IV.1) Meghatározás 

 IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A Kbt. II. rész XVI. fejezet 105.§ 

(1) bekezdés b) pontja alapján írásbeli konzultációval megvalósuló közbeszerzési eljárás 

 IV.1.2) Az eljárás fajtája: a Kbt. 105.§ (1) bekezdés b) pontja alapján írásbeli konzultációval megvalósuló 

közbeszerzési 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 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: 2019/03/29 

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

 IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:  

 V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

 A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kormányhivatali Integrált Irányítástámogatási Rendszer – 

Gazdálkodási Részrendszer kialakítása és bevezetése 

 Az eljárás eredményes volt X igen O nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 

 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 tevők 

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: 

 V.2 Az eljárás eredménye 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

 A beérkezett ajánlatok száma: 1 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

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

tartalmi eleme(i): 

 

GriffSoft Informatikai Zrt. (székhely: 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71.) adószáma: 12573936-2-41 

Nettó ajánlati ár:888.504.000.- Ft. 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése 



(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 ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve: 

 Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

 A 

részszempontok 

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 

ajánlattevőnként: 

              

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  

  

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

 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: Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempont rendszerét alkalmazza az ajánlatok értékelése során. 

 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: 

GriffSoft Informatikai Zrt. (székhely: 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71.) adószáma: 12573936-2-41 

Nettó ajánlati ár: 888.504.000.- Ft. 

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

és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele O igen X 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:- 

 V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: - 

 V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek- 

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 

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

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

ismertetése: 

 V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

 A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Kormányhivatali Integrált Irányítástámogatási Rendszer – 

Gazdálkodási Részrendszer ősfeltöltés 

 Az eljárás eredményes volt X igen O nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 



 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 tevők 

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: 

 V.2 Az eljárás eredménye 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

 A beérkezett ajánlatok száma: 1 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

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

tartalmi eleme(i): 

 

GriffSoft Informatikai Zrt. (székhely: 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71.) adószáma: 12573936-2-41 

Nettó ajánlati ár: 122.407.000.- Ft. 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

(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 ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve: 

 Az értékelés 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

 A 

részszempontok 

súlyszámai (adott 

esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is) 
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pontszám 
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és súlyszám 

szorzata 
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pontszám 

 Értékelési 

pontszám 

és súlyszám 

szorzata 

                

 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:- 

 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: Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempont rendszerét alkalmazza az ajánlatok értékelése során. 

 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: 

GriffSoft Informatikai Zrt. (székhely: 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71.) adószáma: 12573936-2-41 

Nettó ajánlati ár:122.407.000.- Ft. 

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

és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele O igen X 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: - 

 V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:- 

 V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek- 

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 

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

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

ismertetése: 

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

 A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Üzleti elemzési szolgáltatások kiterjesztése a Kormányhivatali 

Integrált Irányítástámogatási Rendszerben 

 Az eljárás eredményes volt X igen O nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 

 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 tevők 

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: 

 V.2 Az eljárás eredménye 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

 A beérkezett ajánlatok száma: 1 

 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  

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

tartalmi eleme(i): 

GriffSoft Informatikai Zrt. (székhely: 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71.) adószáma: 12573936-2-41 

Nettó ajánlati ár: 239.089.000.- Ft. 

 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 

(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 ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve: 
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(adott esetben 

alszempontjai is) 
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súlyszámai is) 

 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:- 

 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: Ajánlatkérő a legalacsonyabb ár értékelési szempont rendszerét alkalmazza az ajánlatok értékelése során. 

 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: 

GriffSoft Informatikai Zrt. (székhely: 1041 Budapest, Görgey Artúr utca 69-71.) adószáma: 12573936-2-41 

Nettó ajánlati ár: 239.089.000.- Ft. 

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

és ajánlata kiválasztásának indokai: 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele O igen X 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:- 

 V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:- 

 V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek- 

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 

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

 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: - Lejárata: - 

 VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2019/08/28 

 VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2019/08/28 

 VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 

 VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: - 

 VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: - 

 VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 

 VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: - 

 VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: - 

 VI.1.10) További információk: 
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