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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

FIR fejlesztéshez (technológia függő) és DTK portáltechnológia 
fejlesztéshez egyedi szoftverek beszerzése EFOP-3.4.5-VEKOP-17-2017-
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1 - TOAD szoftver beszerzése

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2018.08.31

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.2) Az eljárás fajtája:

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

3 közbeszerzési részben összesen 7 db szoftver beszerzése. 1. rész: TOAD szoftver beszerzése TOAD DB2 LUW DBA Editon 1 éves 
licensz – 1 db. 2. rész: XMLSpy Professional szoftverlicensz beszerzése XMLSpy Professional XML Editor 5 installált felhasználóra 1 év
támogatással – 1 db. 3. rész: Navicat Premium szoftverlicensz beszerzése Navicat Premium (Windows) Non-Commercial 1 éves licensz 
– 5 db.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

FIR fejlesztéshez (technológia függő) és DTK portáltechnológia fejlesztéshez egyedi szoftverek beszerzése EFOP-3.4.5-VEKOP-17-2017
-00001 azonosító számú kiemelt uniós projekt keretén belül

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

www.oeszy.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.oeszy.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet.

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás
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A LicensePort Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő 1. részben tett ajánlata a legalacsonyabb árat 
tartalmazó érvényes ajánlat: nettó 598 800 HUF [Vételár (nettó HUF/db)] A LicensePort Informatikai Zártkörűen Működő 

23497454243LicensePort Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1119 Budapest, Fehérvári Út 88. A-D. 
ép. D. lház. 5. em. 1.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Valamennyi rész vonatkozásában az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár (Vételár (nettó
HUF/db)).

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:

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

36805

Szöveges értékelés:

LicensePort Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A LicensePort Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő 1. részben tett ajánlata – figyelemmel arra, hogy 
ajánlattevő által benyújtott igazolások, illetve ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak – érvényes. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére vonatkozó 
alkalmasságát igazolta. Ajánlata: Vételár (nettó HUF/db): 598 800.

23497454243LicensePort Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1119 Budapest, Fehérvári Út 88. 
A-D. ép. D. lház. 5. em. 1.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

Rész száma, elnevezése:

Igen



EKR000463872018

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

2 - XMLSpy Professional szoftverlicensz beszerzéseRész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

A Nádor Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő 1. részben tett ajánlata – figyelemmel arra,
hogy ajánlata nem felelt meg mindenben a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban előírtaknak – a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Érvénytelenség indoka: Ajánlatkérő 
2018. október 11. napján hiánypótlásra hívta fel ajánlattevőt 2018. október 15. napja 16:00 órai határidővel. A Nádor 
Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő hiánypótlást nem nyújtott be, a hiánypótlási 
felhívásban foglaltaknak az előírt határidőig nem tett eleget, ezért ajánlata továbbra is az alábbi hiányosságban szenved: Kbt. 73
. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségi ok: Ajánlattevő az alvállalkozót és kapacitást biztosító szervezetet érintő kizáró
okokról (Kbt. 67. § (4) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján) nem nyilatkozott.

10507326242Nádor Rendszerház Irodaautomatizálási Kft, 1152 Budapest, Telek Utca 7-9.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Részvénytársaság ajánlattevő 1. részben tett ajánlata – figyelemmel arra, hogy ajánlattevő által benyújtott igazolások, illetve 
ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
előírtaknak – érvényes. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát igazolta.

Igen
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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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A LicensePort Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő 2. részben tett ajánlata a legalacsonyabb árat 
tartalmazó érvényes ajánlat: nettó 749 800 HUF [Vételár (nettó HUF/db)] A LicensePort Informatikai Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság ajánlattevő 2. részben tett ajánlata – figyelemmel arra, hogy ajánlattevő által benyújtott igazolások, illetve 
ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
előírtaknak – érvényes. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát igazolta.

23497454243LicensePort Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1119 Budapest, Fehérvári Út 88. A-D. 
ép. D. lház. 5. em. 1.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Valamennyi rész vonatkozásában az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár (Vételár (nettó
HUF/db)).

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:

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

36808

Szöveges értékelés:

LicensePort Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A LicensePort Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő 2. részben tett ajánlata – figyelemmel arra, hogy 
ajánlattevő által benyújtott igazolások, illetve ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak – érvényes. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére vonatkozó 
alkalmasságát igazolta. Ajánlata: Vételár (nettó HUF/db): 749 800.

23497454243LicensePort Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1119 Budapest, Fehérvári Út 88. 
A-D. ép. D. lház. 5. em. 1.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A LicensePort Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő 3. részben tett ajánlata – figyelemmel arra, hogy 
ajánlattevő által benyújtott igazolások, illetve ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak – érvényes. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére vonatkozó 
alkalmasságát igazolta. Ajánlata: Vételár (nettó HUF/db): 173 700.

23497454243LicensePort Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1119 Budapest, Fehérvári Út 88. 
A-D. ép. D. lház. 5. em. 1.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

3 - NAvicat Premium szoftverlicensz beszerzéseRész száma, elnevezése:

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

A Nádor Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő 2. részben tett ajánlata – figyelemmel arra,
hogy ajánlata nem felelt meg mindenben a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban előírtaknak – a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Érvénytelenség indoka: Ajánlatkérő 
2018. október 11. napján hiánypótlásra hívta fel ajánlattevőt 2018. október 15. napja 16:00 órai határidővel. A Nádor 
Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő hiánypótlást nem nyújtott be, a hiánypótlási 
felhívásban foglaltaknak az előírt határidőig nem tett eleget, ezért ajánlata továbbra is az alábbi hiányosságban szenved: Kbt. 73
. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségi ok: Ajánlattevő az alvállalkozót és kapacitást biztosító szervezetet érintő kizáró
okokról (Kbt. 67. § (4) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján) nem nyilatkozott.

10507326242Nádor Rendszerház Irodaautomatizálási Kft, 1152 Budapest, Telek Utca 7-9.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Igen
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V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

A Nádor Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő 3. részben tett ajánlata – figyelemmel arra,
hogy ajánlata nem felelt meg mindenben a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban előírtaknak – a nyilatkozati szakaszban a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 
Érvénytelenség indoka: Ajánlatkérő 2018. október 11. napján hiánypótlásra és felvilágosítás megadására hívta fel ajánlattevőt 
2018. október 15. napja 16:00 órai határidővel. A Nádor Rendszerház Irodaautomatizálási Korlátolt Felelősségű Társaság 
ajánlattevő hiánypótlást és felvilágosítást nem nyújtott be, a hiánypótlási felhívásban, felvilágosítás kérésben foglaltaknak az 
előírt határidőig nem tett eleget, ezért ajánlata továbbra is az alábbi hiányosságban, ellentmondásban szenved: Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségi okok: - Ajánlattevő az alvállalkozót és kapacitást biztosító szervezetet érintő kizáró 
okokról (Kbt. 67. § (4) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján) nem nyilatkozott. - A szakmai
ajánlat tartalma alapján az ajánlattevő által megajánlott termék nettó egységára 188.100,- Ft. Azonban az ajánlattevő által a 
tárgyi közbeszerzési eljárás 3. része tekintetében benyújtott ajánlat felolvasólapján (EKR űrlap) az alábbi ajánlati ár (megajánlott
termék darabonkénti vételára) szerepel: „Vételár (nettó HUF/db) – 940 500”.

10507326242Nádor Rendszerház Irodaautomatizálási Kft, 1152 Budapest, Telek Utca 7-9.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A LicensePort Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő 3. részben tett ajánlata a legalacsonyabb árat 
tartalmazó érvényes ajánlat: nettó 173 700 HUF [Vételár (nettó HUF/db)] A LicensePort Informatikai Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság ajánlattevő 3. részben tett ajánlata – figyelemmel arra, hogy ajánlattevő által benyújtott igazolások, illetve 
ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 
előírtaknak – érvényes. Ajánlattevő a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságát igazolta.

23497454243LicensePort Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1119 Budapest, Fehérvári Út 88. A-D. 
ép. D. lház. 5. em. 1.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Valamennyi rész vonatkozásában az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár (Vételár (nettó
HUF/db)).

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:

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

36809

Szöveges értékelés:

LicensePort Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
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Valamennyi rész vonatkozásában az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár (Vételár (nettó
HUF/db). Ajánlatkérő beszerzési igénye meghatározott szoftverek beszerzésére vonatkozik. A tárgy konkrétan körülhatárolt, az áron 
kívül nincs más értékelhető jellemző, amely a teljesítés minőségét befolyásolja.

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2018.12.17Lejárata:2018.12.08Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2018.12.07

2018.12.07




