14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Postai cím: Széchenyi utca 2.
Város: Budapest

Postai irányítószám: 1054

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Mobil applikáció fejlesztése a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása céljából
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
A NAV-Mobil applikáció évekkel ezelőtt fejlesztett, három platformon elérhető (Android, iOS, Windows) mobil alkalmazás, amelynek
lényegi tartalmi elemei a friss hírek, az adónaptár, az ingatlankalkulátor. Az arculati elemek, illetve a teljes UI tervezés ugyan
modernebb, mint a nav.gov.hu portálé, viszont a két felület nem harmonizál egymással. Teljesen új alkalmazás fejlesztése szükséges,
a tartalmi és szolgáltatás struktúra újra tervezésével, kialakításával.
Az újra tervezett, két platformra (Android, iOS) fejlesztett NAV-Mobil applikációval kapcsolatos várt eredmény:
•
Harmonizálnia kell a nav.gov.hu portállal és a NAV intraneten lévő portállal egyaránt
•
Egységes, modern arculati elemekkel kell rendelkeznie
•
Az applikációnak átlátható menüvel, hatékony, könnyen kezelhető navigációval kell rendelkeznie.
•
Új, hasznos, személyhez kötött információkat kell biztosítania
•
Személyre szabott ügyintézési lehetőséget kell nyújtania
•
Személyre szabott friss hírekkel kell szolgálnia (nem duplikálva a NAV portál tartalmát)
•
Felhasználóbarát funkciók alkalmazása (minimális input mellett, gyors válasz)
•
Többszintű autentikáció - az autentikációt követően többlet szolgáltatások legyenek elérhetők
•
Organikus fejlesztés és moduláris felépítés
•
Bővíthetőség és tovább fejleszthetőség.
Elvégzendő főbb feladatok:
•
Rendszer tervezése
•
Fejlesztés
Nyertes ajánlattevő feladata a műszaki leírásban részletezett Mobil applikáció kifejlesztésében való közreműkődése az alábbi
mennyiségben, a műszaki leírás szerinti módon.
Cikkszám

Megnevezés

Fő

Rendelés
mennyisége/fő

Összesen

Megjegyzés

swf02-004

Architekt / rendszertervező (1 óra)

1

240 óra/fő

240 óra

swf02-005

Szoftverfejlesztő (1 óra)

3

621 óra/fő

1 863 óra

iOS, Android,
full stack
fejlesztő

A fentebb meghatározott mennyiségek 30 % opciót tartalmaznak.
További részletek a műszaki leírásban.
CPV:
72262000-9: Szoftverfejlesztési szolgáltatások
72263000-6: Szoftver-megvalósítási szolgáltatások
72260000-5: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások
IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Második rész, XVI. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont szerint versenyújranyitás (KM02SWF17)
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 közzététel 2
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: 2 (2019/08/02)
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

2

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:
V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: Mobil applikáció fejlesztése a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek
megújítása céljából
Az eljárás eredményes volt: igen  nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
 A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás  igen  nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
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: 2
V.2 Az eljárás eredménye2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [4]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
1. Közös ajánlattevő

Symmetria Magyarország Zrt. (1139 Budapest, Váci út 91.; adószám: 25798555-2-41) közös ajánlattevő, FORNAX ICT Kft. (1123
Budapest, Táltos utca 1.; adószám: 14161177-2-43) közös ajánlattevő, SDA Informatika Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 59.;
adószám: 11684057-2-43) közös ajánlattevő, STRATIS Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 139.; adószám: 11782454-2-41) közös
ajánlattevő, EN-CO Software Kft. (1118 Budapest, Schweidel utca 5.; adószám: 14605017-2-43) közös ajánlattevő, ZALASZÁM
Kft. (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53.; adószám: 10548873-2-20) közös ajánlattevő, Virgo Systems Kft. (1074 Budapest, Dohány
utca 12.; adószám: 12497278-2-42) közös ajánlattevő, S&T Consulting Hungary Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.;
adószám: 11779177-2-44) közös ajánlattevő
Nettó ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési díj nélkül):

39 292 350 Ft

Közös Ajánlattevő ajánlata érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Közös
ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó jogszabályokban –
különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak
V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(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.)
Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdése a) pont szerinti legalacsonyabb ár alapján értékelte.
1. Közös ajánlattevő
Symmetria Magyarország Zrt. (1139 Budapest, Váci út 91.; adószám: 25798555-2-41) közös ajánlattevő, FORNAX ICT Kft. (1123
Budapest, Táltos utca 1.; adószám: 14161177-2-43) közös ajánlattevő, SDA Informatika Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 59.;
adószám: 11684057-2-43) közös ajánlattevő, STRATIS Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 139.; adószám: 11782454-2-41) közös
ajánlattevő, EN-CO Software Kft. (1118 Budapest, Schweidel utca 5.; adószám: 14605017-2-43) közös ajánlattevő, ZALASZÁM
Kft. (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53.; adószám: 10548873-2-20) közös ajánlattevő, Virgo Systems Kft. (1074 Budapest, Dohány
utca 12.; adószám: 12497278-2-42) közös ajánlattevő, S&T Consulting Hungary Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.;
adószám: 11779177-2-44) közös ajánlattevő
Nettó ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési díj nélkül):

39 292 350 Ft

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 Nem releváns
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: 2
Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti legalacsonyabb ár alapján értékelte.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Közös Ajánlattevők:
Symmetria Magyarország Zrt. (1139 Budapest, Váci út 91.; adószám: 25798555-2-41) közös ajánlattevő, FORNAX ICT Kft. (1123
Budapest, Táltos utca 1.; adószám: 14161177-2-43) közös ajánlattevő, SDA Informatika Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 59.;
adószám: 11684057-2-43) közös ajánlattevő, STRATIS Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 139.; adószám: 11782454-2-41) közös
ajánlattevő, EN-CO Software Kft. (1118 Budapest, Schweidel utca 5.; adószám: 14605017-2-43) közös ajánlattevő, ZALASZÁM
Kft. (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53.; adószám: 10548873-2-20) közös ajánlattevő, Virgo Systems Kft. (1074 Budapest, Dohány
utca 12.; adószám: 12497278-2-42) közös ajánlattevő, S&T Consulting Hungary Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.; adószám:
11779177-2-44) közös ajánlattevő
Nettó ajánlati ár mindösszesen (közbeszerzési díj nélkül):

39 292 350 Ft

Kiválasztás indoka: Ajánlattevő az értékelési szempont szerinti, a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint legalacsonyabb árat képviselő
ajánlatot tette.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata
kiválasztásának indokai::

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen  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: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

2

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: (2019/12/06) / Lejárata: (2019/12/16)
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2019/12/05)
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2019/12/05)
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk:
Az alábbi ajánlattevők által benyújtott ajánlatokat Ajánlatkérő nem vonta bírálat alá, tekintettel arra, hogy ajánlattevők nem tartották
fenn ajánlati kötöttségüket:
1. Közös Ajánlattevő:
4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.; adószám: 12011069-2-41) közös ajánlattevő, WSH Kft. (1117 Budapest, Budafoki út
97.; adószám: 12048898-2-43) közös ajánlattevő, Sagemcom Magyarország Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 16/A.; adószám:
10568723-2-41) közös ajánlattevő, IMG Solutions Kft. (1023 Budapest, Lajos utca 26.; adószám: 14894262-2-41) közös ajánlattevő
2. Közös Ajánlattevő:
TIGRA Kft. (1145 Budapest, Törökőr u. 2.; adószám: 12218778-2-42) közös ajánlattevő, i-Cell Mobilsoft Zrt. (1143 Budapest,
Hungária köz 5.; adószám: 24132402-2-44) közös ajánlattevő, M&S Informatikai Zrt. (1136 Budapest, Pannónia u. 17a. a. ép. fszt. 4.;
adószám: 14409471-2-41) közös ajánlattevő, NAS Kft. (1165 Budapest, Bökényföldi út 32.; adószám: 10773305-2-42) közös
ajánlattevő, RacioNet Zrt. (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A.; adószám: 13846606-2-44) közös ajánlattevő, SONIC Kft. (1139
Budapest, Fáy A. utca 20.; adószám: 14364521-2-41) közös ajánlattevő
3. Közös Ajánlattevő:

T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.; adószám: 12928099-2-44) közös ajánlattevő, Grepton
Informatikai Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.; adószám: 12613056-2-42) közös ajánlattevő, Szinva Net Zrt. (3518
Miskolc, Erenyő utca 1.; adószám: 24962106-2-05) közös ajánlattevő
______________________________________________________________________________
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szükség szerinti számban ismételje meg
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adott esetben

