
14. melléklet a 442015. (XL 2.) MvMrendelethez’

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

1.1) Név és címeki Úelöl.ie meg az eljárásértfelelős összes ajánlatkéró’t)

Hivatalos név: Fejér Megyei Kormányhivatal
Postai cím: Szent István tér 9.
Város: Székesfehérvár I Postai irányítószám: 8000

II. szakasz: Tárgy

11.1) Meghatározás

11.1.1) A közbeszerzés tárgya: A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00042 Projekthez „Egységes számviteli politika
kidolgozása a Kormányhivatalok számára” szolgáltatás beszerzése (2019)

11.2) A közbeszerzés mennyisége

11.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
~ kialakuló KIIR rendszer, így különösen a gazdálkodási rendszer működése jelentősen eltér a jelenlegi papíralap~
~negközelítéstől. A rendszer mind a 20 kormányhivatal gazdálkodására kiterjed, így kormányhivatalok egységes
~azdálkodásának és működésének elősegítése érdekében a rendszer fejlesztésével párhuzamosan egységer
kormányhivatali számviteli keretpolitika kerül kidolgozásra. (Az egységes rendszer kialakítása egyben
kormányhivatalok eltérő törzsadat-hátterének egységesítését is jelenti.)

~z Egységes számviteli keretpolitika kidolgozása során feladat a 20 kormányhivatal jelenlegi szabályozásánal
negismerése, a különbségek feltérképezése, az eltérések értékelése, a fejlesztés nyomon követése, valamint a működés
nodell és a fejlesztett rendszer feltételrendszerének összehangolása.
~z egységes számviteli keretpolitika szükség szerint biztosítson 3 alternatív (választható) megoldást a kormányhivatalol
közti különbségek kezelésére. A feladat részét képezi a jóváhagyási folyamatban történő közreműködés. A feladat
‘óváhagyott és a KIIR rendszer működésével összhangban álló Egységes számviteli keretpolitika átadása estén tekinthet(
teljesítettnek.

~ számviteli politika keretében el kell készíteni:
a) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát;

az eszközök és a források értékelési szabályzatát;
c) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot;
d) a pénzkezelési szabályzatot.

~ feladat fő fázisai, valamint a feladatok terjedelem becslése:

Szolgáltatás megnevezése Szakértői napok száma
a.) FMKH egyeztetés az egységesítés kereteiről 10
b.) egyedi igényemek felmérése és az eltérések 20*4 80
értékelése elsősorban a meglévő szabályzataik alapján
8 külön témakörben (eszközök és források minősítése,
hibák kezelése, eszközök értékelése, követelések
kezelése, immateriális jószág, tárgyi eszköz üzembe
helyezése, leltárazás, költségfelosztás, beszerzés)
c.) ME igény felmérés 2
d.) Tervezet kidolgozása 27
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e.) Tervezet egyeztetése FMKH-val, korrekció 5
f.) Egyeztetés KH-kal 19
g.) Végső tervezet összeállítása 20
h.) ME visszajelzés átvezetése 2

b), d), g), és h) feladat része a megfelelő dokumentum előállítása és átadása.

~ fenti lépések interaktív megközelítést igényelhetnek, mivel szükség lehet a KIIR rendszer esetleges műszaki korlátainal
figyelembevételére a keretpolitika véglegesítéséhez. A szükséges munkaráfordítások becslése ennek figyelembevételével
örtént.

4~ Fejér Megyei Kormányhivatal jelenlegi számviteli politikájának tartalomjegyzéke jelen leírás mellékletét képezi. ~
feladat teljesítéséhez a kormányhivatalok jelenlegi számviteli politikáit a kidolgozást végző Vállalkozó a felada
elnyerésekor megkapja.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.2) Adminisztratív információk

V. szakasz: Az eljárás eredményei

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

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 tevők

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

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: A Kbt. II. rész XVI. fejezet 105.*
(2) bekezdés c) pontja alapján versenyújranyitással indított közbeszerzési eljárás
P1.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt.: keretmegállapodásos eljárás második részeként a Kbt. 105.~ (2) bekezdés c)

pontja alapján versenyújranyitással indított közbeszerzési eljárás
P1.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények

ismertetése:
P1.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények

ismertetése:

P1.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
AhirdetményszámaaHivatalosLapban:1 fl[][][] S fl[][]-[]fl[][][][][]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [][ ][ ]~][] [][j[ ][] (KE-szám/évszám)
P1.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének,

illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2019 08 07
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.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: 5
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása ás ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti
tartalmi eleme(i):

[. Közös ajánlattételt vezető neve: eGOV Tanácsadó Kft.
Közös ajánlattételt vezető neve: eGOV Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1054 Budapest, Zoltán utca 8. félemelet 1.
&dószáma: 12870491-2-41
Közös ajánlatot tevő tag neve: IFUA Horváth & Partners Kft.
Székhelye: 1119 Budapest, Fehérvári Út 79.
&dószáma: 10304491-2-43
Közös ajánlatot tevő tag neve: KPMG Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1134 Budapest, Váci Út 31.
~dószáma: 1269 1908-2-44
~ettó ajánlati ár: 14. 652. 000,- Ft.

II Közös ajánlattételt vezető neve: MultiContact Consultin~ Kft.
~özös ajánlattételt vezető neve: MultiContact Consulting Kft.

Székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla Út. 105-113.
~dószáma: 129655 80-2-43
~eve: MultiContact — Eupro konzorcium

Székhelye: 1115 Budapest, BartókBélaút. 105-113.
~dószáma: 13609300-2-41
~özös ajánlatot tevő tag neve: Szepro Projektmenedzsment KR

Székhelye: 1174 Budapest, Orgoványi u. 51.
~dószáma: 13609300-2-42
~ettó ajánlati ár: 14.718.000,- Ft.

III. Közös ajánlattételt vezető neve: KÜRT Zrt.
~özös ajánlattételt vezető neve: KÜRT Zrt.

Székhelye: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.
~dószáma: 11780359-2-43
~özös ajánlatot tevő tag neve: STRATIS Vezetői és Informatikai Tanácsadó Korlátol Felelősségű Társaság

Székhelye: 1037 Budapest, Szépvölgyi Út 139.
~dószáma: 11782454-2-41
~özös ajánlatot tevő tag neve: 4Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 7100 Szekszárd, Keselyűsi Út 22.
Adószáma: 12631186-2-17
~özös ajánlatot tevő tag neve: VIR Vezetői Információs Rendszerek Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1111 Budapest, Budafoki Út 15.4. em. 2/B.
~dószáma:23477827-2-43
~özös ajánlatot tevő tag neve: Vialto Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1122 Budapest, Maros utca 19-21.
~dószáma: 12849675-2-43
gettó ajánlati ár:14. 833.500,- Ft.

V. Közös ajánlattételt vezető neve: eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
(özös ajánlattételt vezető neve: eNET Internetkutató és Tanácsadó KR
Székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44.
~dószáma: 12669789-2-43
(özös ajánlatot tevő tag neve: Bluefield Szolgáltató ás Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1062 Budapest, Aradi utca 8.



Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve:
Az értékelés A Ertékelési Ertékelési Értékelési Ertékelési Értékelési Ertékelési

részszempontjai részszempontok pontszám pontszám pontszám pontszám pontszám pontszám
(adott esetben súlyszámai (adott és súlyszám és súlyszám és súlyszám

alszempontjai is) esetben az szorzata szorzata szorzata
alszempontok
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:
Közös ajánlattételt vezető neve: eGOV Tanácsadó Mt.
~özös ajánlattételt vezető neve: eGOV Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1054 Budapest, Zoltán utca 8. félemelet 1.
~dószáma: 12870491-2-41
~özös ajánlatot tevő tag neve: IFUA Horváth & Partners Kft.
Székhelye: 1119 Budapest, Fehérván Út 79.
~dószáma: 1030449 1-2-43
(özös ajánlatot tevő tag neve: KPMG Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1134 Budapest, Váci Út 31.

~dószáma: 14110968-2-42
~özös ajánlatot tevő tag neve: Századvég Gazdaságkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8-10.
~dószáma: 22628374-2-41
~özös ajánlatot tevő tag neve: KIRULY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. 8. ép. 2. em
~dószáma: 12560264-2-09
~özös ajánlatot tevő tag neve: DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 11.
~dószáma: 13927606-2-43
~özös ajánlatot tevő tag neve: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1116 Budapest, Budafoki Út 59.
~dószáma: 11684057-2-43
‘kttó ajánlati ár: 14. 784.000,- 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.)



&dószáma: 12691908-2-44
~ettó ajánlati ár: 14. 652. 000,- Ft.
k Közös ajánlattevők ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazza.

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
V.2.9) AlváHalkozó(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:
Közös ajánlattételt vezető neve: Field Consultini~ Services Zrt.
Közös ajánlattételt vezető neve: Field Consulting Services Zrt.
Székhelye: 1025 Budapest, Vihorlát utca. 33.
~dószáma: 25445525-2-41
~özös ajánlatot tevő tag neve: AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt.

Székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76.
~dószáma: 13012252-2-41
~özös ajánlatot tevő tag neve: Clarity Consulting Kft.

Székhelye: 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 29/b
~‚dószáma: 12735345-2-42
~özös ajánlatot tevő tag neve: Collective-Intelligence KR

Székhelye: 7624 Pécs, Rókusalja utca 14.
~dószáma: 22618227-2-02
~özös ajánlatot tevő tag neve: Ernst & Young Tanácsadó KR

Székhelye: 1132 Budapest, Váci út 20.
~dószáma: 12715244-2-44
~özös ajánlatot tevő tag neve: MAGNASOFT KR

Székhelye: 2100 Gödöllő, Korona tér 7.
~dószáma: 24209746-2-13
~özös ajánlatot tevő tag neve: VITAL MANAGEMENT KR

Székhelye: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.
~dószáma: 14540767-2-41
‘~ettó ajánlati ár: 14.817.000,- Ft.

~özös ajánlattevők ajánlata a Kbt. 73.~ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel nem felel meg az ajánlattételi
felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek és a közös ajánlattevől
ajánlatával kapcsolatban előírt hiánypótlási kötelezettségének megadott határidőn belül nem tettek eleget, így a;
~jánlatkérő kizárólag az eredeti ajánlatát tudta figyelembe venni az elbírálás során. A hiánypótlási felhívás keretébei

Ajánlatkérő kérte a közös ajánlattevőket, hogy nyújtsák be az AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. közö~
ajánlattevő, a Clarity Consulting KR közös ajánlattevő, a Collective-Intelligence Kft. közös ajánlattevő, az Ernst &
foung Tanácsadó KR közös ajánlattevő, a MAGNASOFT KR közös ajánlattevő, valamint a VITAL M.ANAGEMENI
~ft. közös ajánlattevő vonatkozásában az Ajánlattételi felhívás és Dokumentáció 20. pont i) alpontjában előír
nyilatkozatot mindegyik közös ajánlattevőre tekintettel.. Ajánlatkérő a hiánypótlás benyújtásának határidejét 2019.
szeptember hó 09. napja 12:00 órában határozta meg. Közös ajánlattevők nem tettek elegethiánypótlási kötelezettségénel
az előírt határidőn belül, emellett nem is kezdeményezték a hiánypótlási határidő meghosszabbítását.



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: 20 19/09/17 / Lejárata: 20 19/09/27
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2019 09 16
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2019 09 16
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.1.1O) További Információk:
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