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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Fax:+36 303994765Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12934036Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

Ajánlatkérő 
neve:

Szolgálatvez. rendsz. a HungaroControl Zrt. rész.Közbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás - 
EKR000760542018

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

HungaroControl Magyar Légiforgalmi 
Szolgálat Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

EKRSZ_
79157614

Igló Utca 33-35.

Budapest HU110 1185

Váradi Márk

Mark.Varadi@hungarocontrol.hu +36 12934225

www.hungarocontrol.hu

Szterényi Ügyvédi Iroda EKRSZ_
39651347

Fő Utca 14-18.

Budapest HU110 1011

Magyar Szabolcs

magyar.szabolcs@szilioffice.hu
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--

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

--

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

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

239A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2018/S 236-540087A 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:

Ajánlatkérő igényeit nem lehet kielégíteni a piacon azonnal rendelkezésre álló kész megoldásokkal, azok igényekhez alakítása nélkül.

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

Új szolgálatvezénylési rendszer fejlesztése, bevezetése és támogatása a HungaroControl Zrt. részére vállalkozási szerződés keretében.
A HungaroControl a Szolgálatvezénylés (jelen dokumentumban a Szolgálatvezénylés és a Szolgálatvezetés egyenértékű fogalmak) 
üzleti funkciójához kíván új támogatóeszközt bevezetni. A Szolgálatvezetés biztosítja, hogy a HungaroControl alaptevékenységének 
ellátásához a megfelelő időben, a megfelelő pozícióban, az üzletileg indokolt, valamint a szabályozói követelményeknek megfelelő 
mennyiségű és képzettségű humán erőforrás álljon rendelkezésre. A több mint 400 főt érintő szolgálatvezénylést jelenleg egy 
egyedileg fejlesztett rendszer, az ATM2007 támogatja, a tevékenységek egy része papíron zajlik. A jelenlegi támogató rendszer elérte 
technológiai korlátait, továbbfejlesztése már csak rugalmatlan módon és nagy erőforrás ráfordítással valósítható meg. Ez magában 
hordozza azt a kockázatot, hogy az üzleti feltételek vagy a jogszabályi környezet változása nem vezethető át időben a rendszerben. A 
beszerzés az alábbi tevékenységeket foglalja magában: — Felmérés, specifikáció — Rendszer tervezése, fejlesztése — Rendszer 
bevezetése, élesbe állítása, kiemelt támogatása — Rendszer támogatása, jogszabálykövetése, a rendszerhez kapcsolódó eseti 
fejlesztési feladatok ellátása A rendszer működéséhez szükséges hardver erőforrások nem képezik a beszerzés részét, azokat a 
HungaroControl központi IT infrastruktúrájáról biztosítja. Amennyiben kialakítandó rendszer használatához olyan licencek 
szükségesek, amelyekkel a HungaroControl Zrt. nem rendelkezik, azt az Ajánlattevőnek kell szállítania. Bővebb információt és 
mennyiségek a Műszaki Leírás tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Szolgálatvez. rendsz. a HungaroControl Zrt. rész.

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

www.hungarocontrol.hu

Kbt. Második rész XV. fejezet

Uniós Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás
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A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő alkalmassága igazolásra került a Kbt. 69. § (8) bekezdésére tekintettel az eljárás részvételi szakaszában. Továbbá 
ajánlatukban nyilatkoztak arról, hogy ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az 
ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Végleges ajánlatuk értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
1. Teljes ajánlati ár (direkt TCO, nettó HUF): 252 090 000 2. Szakmai ajánlat (Csatolva az ajánlathoz: IGEN/ NEM): IGEN

14161177243Fornax ICT Infokommunikációs Megoldások Kft., 1123 Budapest, Táltos Utca 1.

Ajánlattevő alkalmassága igazolásra került a Kbt. 69. § (8) bekezdésére tekintettel az eljárás részvételi szakaszában. Továbbá 
ajánlatukban nyilatkoztak arról, hogy ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az 
ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Végleges ajánlatuk értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
1. Teljes ajánlati ár (direkt TCO, nettó HUF): 374 381 280 2. Szakmai ajánlat (Csatolva az ajánlathoz: IGEN/ NEM): IGEN

12928099244T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1097 Budapest, Könyves Kálmán 
Körút 36.

Ajánlattevő alkalmassága igazolásra került a Kbt. 69. § (8) bekezdésére tekintettel az eljárás részvételi szakaszában. Továbbá 
ajánlatukban nyilatkoztak arról, hogy ajánlattevő, illetve alvállalkozója és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet az 
ajánlattételi szakaszban sem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Végleges ajánlatuk értékelési szempont szerinti tartalmi elemei: 
1. Teljes ajánlati ár (direkt TCO, nettó HUF): 314 216 000 2. Szakmai ajánlat (Csatolva az ajánlathoz: IGEN/ NEM): IGEN

12048898243WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest, 
Budafoki Út 97.

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

3A 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:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

--

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

Igen
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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

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege: 314 216 000,- Ft (Teljes ajánlati ár_direkt TCO) Ajánlattevő nyújtotta be a második legkedvezőbb 
ár-érték arány szempont szerinti ajánlatot. Az ajánlatok elbírálása során az alkalmassági követelmények és a kizáró okok szerinti
kritériumok tekintetében a Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett, így 
ajánlata érvényes és – figyelemmel az eljárást megindító felhívásban foglalt alkalmassági, alkalmatlansági szempontokra – 
alkalmas a szerződés teljesítésére. Továbbá ajánlattevő szakmai ajánlata volt a második legmagasabb színvonalú.

12048898243WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 1117 Budapest, Budafoki 
Út 97.

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:

Az ellenszolgáltatás összege: 252.090.000,- Ft (Teljes ajánlati ár_direkt TCO) Ajánlattevő nyújtotta be a legkedvezőbb ár-érték 
arány szempont szerinti ajánlatot. Az ajánlatok elbírálása során az alkalmassági követelmények és a kizáró okok szerinti 
kritériumok tekintetében a Kbt.-ben és a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett, így 
ajánlata érvényes és – figyelemmel az eljárást megindító felhívásban foglalt alkalmassági, alkalmatlansági szempontokra – 
alkalmas a szerződés teljesítésére. Továbbá ajánlattevő szakmai ajánlata volt a legmagasabb színvonalú.

14161177243Fornax ICT Infokommunikációs Megoldások Kft., 1123 Budapest, Táltos Utca 1.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Értékelési módszer: A „legjobb ár-érték arány” szempontja szerinti kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (
módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2016. évi 
147. szám; 2016. december 21. útmutatója szerint - az 1. értékelési részszempont esetében fordított arányosítással - a 2.1-2.4. 
részalszempontok értékelése sorbarendezést követő pontkiosztással történik, az ajánlattételi szakasz részeként kiadandó 
közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

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:

101

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

Ajánlattevő adta a legalacsonyabb Teljes ajánlati árat (500 pont) Ajánlattevő szakmai ajánlata a legmagasabb 
színvonalú (500 pont) Az összegezés mellékleteként "Egyéb kommunikáció" keretében megküldésre kerül a 
számítást tartalmazó táblázat és a szakmai ajánlatok értékelései.

Szöveges értékelés:

1000Fornax ICT Infokommunikációs Megoldások Kft.

Ajánlattevő adta a legmagasabb Teljes ajánlati árat (353,01 pont). Ajánlattevő szakmai ajánlata a harmadik 
legmagasabb színvonalú (50 pont) Az összegezés mellékleteként "Egyéb kommunikáció" keretében 
megküldésre kerül a számítást tartalmazó táblázat és a szakmai ajánlatok értékelései.

Szöveges értékelés:

403.01T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ajánlattevő adta a második legalacsonyabb Teljes ajánlati árat (411,03 pont). Ajánlattevő szakmai ajánlata a 
második legmagasabb színvonalú (300 pont) Az összegezés mellékleteként "Egyéb kommunikáció" keretében 
megküldésre kerül a számítást tartalmazó táblázat és a szakmai ajánlatok értékelései.

Szöveges értékelés:

711.03WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés a részvételi jelentkezések 
elbírálásáról 2019.03.29 10:46:08 magyar.szabolcs

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

1. Az összegezés mellékleteként "Egyéb kommunikáció" keretében megküldésre kerül a számítást tartalmazó táblázat és a szakmai 
ajánlatok értékelései.

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:

2019.12.16Lejárata:2019.12.06Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

--

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

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

2019.12.05

2019.12.05




