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KÁR-MENTOR Bt. 

5000 Szolnok, Arany János út 20. 

Tel: 56/426-226  Tfax: 56/513-395 

e-mail: kozbeszerzes@karmentor.hu 
 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Ajánlattevő! 

 

 

 

Mellékelten megküldjük A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal részére 

„Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) 

moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása” tárgyú  

közbeszerzési eljárás tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban érkezett első írásos 

ajánlat bontásáról készült bontási jegyzőkönyvet, valamint a bontási táblát.  

  

 

 

 

 

Szolnok, 2018. március 02. 

 

 

 

 Tisztelettel: 

 

 

 

 

 

                                                                  Tóth Róbert Miklós 

                                                                  felelős akkreditált  közbeszerzési szaktanácsadó  

lajstromszám: 00046 
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Ikt.szám: KH-94/2018.  

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült: 2018. március 02-án 10.00 óra 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. szám 175. számú iroda 

 

Tárgy: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal részére „Az Egységes 

központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) 

moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása” 

tárgyú  közbeszerzési eljárás tárgyában érkezett első írásos ajánlat bontása 

   

Jelen vannak:  Szegedi Béla, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

 Tóth Róbert Miklós, Kár- Mentor Bt., Ajánlatkérő nevében eljáró 

szervezet képviseletében     

 

 

Tóth Róbert Miklós: köszönti a jelenlevőket A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal, mint projektgazda, A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

részére „Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer 

(EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak 

biztosítása”tárgyú,  közbeszerzési eljárás tárgyában  érkezett első írásos ajánlat bontásán. 

   

Az Ajánlatkérő a tárgyi eljárást a Kbt. 98. § (2) bekezdése c) pontja szerinti hirdetmény 

nélküli tárgyalásos eljárás keretében folytatja le, amely szerint: 

„az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat kivételes esetben, ha a 

szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági 

szereplővel köthető meg, feltéve, hogy az ajánlatkérő számára nem létezik reális alternatíva 

beszerzési igényének kielégítésére, és a verseny hiánya nem annak a következménye, hogy a 

közbeszerzés tárgyát a versenyt indokolatlanul szűkítő módon határozták meg;” 

 

Az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet 2018. február 22-én küldte meg az ajánlattételi 

felhívást az Ajánlatkérő részére. A közbeszerzési dokumentáció elérhető volt az alábbi 

honlapcímen is: 

http://www.karmentor.hu/eljarasok/VndN51e6hsH22u1Op1UI6bD32pEJ6n2D 

 

Ajánlattételi szakaszban kiegészítő tájékoztatás kérés nem érkezett. 

 

Az ajánlattételi határidő 2018. március 02-án 10:00 órakor lejárt. Az ajánlattételi határidő 

lejártáig az egy ajánlat beérkezett. 

 

A beérkezett ajánlat ép, sértetlen csomagolásban került benyújtásra. Tartalmazza az 

előírásoknak megfelelő feliratozást.  

http://www.karmentor.hu/eljarasok/VndN51e6hsH22u1Op1UI6bD32pEJ6n2D
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A bontáson az ajánlat felbontásra fog kerülni, majd ismertetésre fognak kerülni a Kbt. 68. § 

(4) bekezdésben meghatározott tartalmi elemek [az ajánlattevő nevén, székhelyén túl a fő, 

számszerűsíthető adat, amely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül], amelyek 

összefoglalását a bontási jegyzőkönyv 1. számú melléklete fogja tartalmazni részletesen.  

 

A beérkezett ajánlat a Kbt. 69. §, 72. §. és a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont - a 

legalacsonyabb ár - szerint kerülnek elbírálásra. 

 

A bontásról készült jegyzőkönyvet elektronikus levélben kapja meg Ajánlattevő a Kbt. 68. § 

(6) bekezdése alapján, továbbá Ajánlatkérő elektronikusan is elérhetővé teszi. 

 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy az eljárás során a Kbt. 71. §-ban 

meghatározottak szerint, hiánypótlási lehetőséget biztosít. Hiánypótlásról Ajánlattevő 

értesítést fog kapni.  

 

Ajánlatkérő az első tárgyalás várható időpontját az alábbiakban határozta meg: 

2018. március 06. 11.00 óra 

Ajánlatkérő a tárgyalás végső időpontjáról írásban tájékoztatja Ajánlattevőt. 

 

Tóth Róbert Miklós: ezt követően megkérdezi, hogy van-e az elhangzottakkal kapcsolatosan 

kérdésük, észrevételük? 

Kérdés, észrevétel nem hangzik el, így megkezdődik az ajánlat ismertetése. A felolvasólap 

adatait ezen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza részletesen. 

 

Tóth Róbert Miklós: a bontás után megkérdezi, hogy a Kbt. 68. § (3) bekezdés alapján 

kíván-e valaki betekinteni a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapba? 

Betekintési lehetőséggel a bontáson résztvevők nem éltek. 

 

Tóth Róbert Miklós: megkérdezi, van-e az elhangzottakkal kapcsolatosan kérdésük, 

észrevételük? 

Tekintettel arra, hogy további kérdés, észrevétel nem hangzik el, megköszöni a bontáson való 

részvételt, s azt 10 óra 12 perckor bezárja. 

 

Szolnok, 2018. március 02. 

 

 

 

 

 

Tóth Róbert Miklós 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

lajstromszám: 00046 
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1. számú melléklet 

 

Bontási táblázat 

 

2018. március 02. 10:00 óra 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. szám 175. számú iroda 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal részére  

„Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) 

moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása” 

tárgyú  közbeszerzési eljárás tárgyában érkezett első írásos ajánlat bontása 

 

 

Ajánlattevő adatai: 

Ajánlattevő neve: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Ajánlattevő székhelye: 2030 Érd, Retyezáti utca 46. 

Ajánlattevő cégjegyzékszáma: 13-10-041311 

Ajánlattevő adószáma: 24167789-2-13 

Képviselő neve: Bencze György 

Ajánlatevő bankszámláját 

vezető pénzintézet: 
Raiffeisen Bank Zrt. 

Ajánlattevő 

bankszámlaszáma: 
12001008-01376145-00100006 

 

A kapcsolattartó adatai: 

Kapcsolattartó személy neve: Bencze György 

Kapcsolattartó személy vezetékes vagy 

mobil telefonszáma: 
+36 1 381 0736 

Kapcsolattartó személy faxszáma: +36 1 386 6022 

Kapcsolattartó személy e-mail címe: bencze.gyorgy@sdadms.hu 

 

Azon főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre 

kerülnek: 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal által használt 

EKEIDR Rendszer szupport díjai 

Mértékegység Mennyiség Egységár Nettó díj (Ft) 

EKEIDR Rendszer és bevezetett 

moduljainak szupport havi díja 
hónap 1 2.250.000 Ft 2.250.000 Ft 

EKEIDR Rendszer 795 számú 

felhasználói szám szerinti 

támogatás havi díja 

fő 795 607.380 Ft 607.380 Ft 

ÖSSZESEN NETTÓ AJÁNLATI 

ÁR 

 

 

 

   2.857.380 Ft 
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Opcionálisan igénybe vehető 

szolgáltatások díjai 
    

EKEIDR Rendszer működésének 

felülvizsgálata, aktuális verzió 

kiterjesztése. 

1 db 1 4.286.070 Ft 4.286.070 Ft 

EKEIDR Rendszer irathitelesítési 

szolgáltatás díja 
1 db hitelesítés 1 10 Ft 10 Ft 

EKIDER Rendszer által biztosított 

e-learning modulok (LMS és 

LCMS) általános felhasználási díja 

1 óra 1 20 Ft 20 Ft 

Fejlesztői óradíj (program 

fejlesztés, paraméterezés, workflow 

készítés) 

1 óra 1 15.000 Ft 15.000 Ft 

Tanácsadói napidíj (tanácsadás, 

oktatás) 

1 tanácsadói 

nap 
1 120.000 Ft 120.000 Ft 

Terméktámogatási óradíj 1 óra 1 15.000 Ft 15.000 Ft 

 

 

 

 

Szolnok, 2018. március 02. 

 

 

 

 

 
 

Tóth Róbert Miklós 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

lajstromszám: 00046 
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