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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Közbeszerzés
tárgya:

VEKTOR fejlesztése és támogatása

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Budapest

NUTS-kód:

HU

Postai irányítószám:

Póczosné

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

EKRSZ_
23305041

Nemzeti azonosítószám

Széchenyi Utca 2

Postai cím:
Város:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ki.kozb@nav.gov.hu

Telefon:

1054

Ország:

Jákfalvi

Magyarország
Szilvia

+36 14125850

Fax:

+36 14125515

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_
44899914

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.nav.gov.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.nav.gov.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Postai cím:

Váci Út 37.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Kun

beszerzes@dkuzrt.hu

Telefon:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.dkuzrt.hu
www.dkuzrt.hu
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Postai irányítószám:

1134

Ország:

Dávid
Fax:

Magyarország

A felhasználói oldal címe: (URL)

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
VEKTOR fejlesztése és támogatása

II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A fejlesztés célja a NAV hatáskörébe került végrehajtási feladatok informatikai hátterének megújítása egy, a hatékony végrehajtási
feladatvégzést biztosító, a tömeges feldolgozást automatizmusokkal, az ügyintézői munkavégzést gyorsabb információ megjelenítéssel
támogató rendszer (VEKTOR: Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer) és a VEKTOR működéséhez szükséges
adattárház funkciók megvalósításával. Az eljárás tárgya: VEKTOR fejlesztése és támogatása a NAV részére. Vállalkozási szerződés a „
VEKTOR fejlesztése és támogatása a NAV részére” tárgyában. A fejlesztés célja a NAV hatáskörébe került végrehajtási feladatok
informatikai hátterének megújítása egy, a hatékony végrehajtási feladatvégzést biztosító, a tömeges feldolgozást automatizmusokkal,
az ügyintézői munkavégzést gyorsabb információ megjelenítéssel támogató rendszer (VEKTOR) és a VEKTOR rendszer működéséhez
szükséges adattárház funkciók megvalósításával. A fenti cél megvalósításához — a nyertes ajánlattevő elvégzi a szükséges előkészítési,
tervezési, megvalósítási, átadási, bevezetési, zárási és támogatási szakaszokhoz rendelt feladatokat, azaz megtervezi, előállítja,
bevezeti és működésében 12 hónapig támogatja az Ajánlatkérő követelményeinek megfelelő rendszert, — Ajánlatkérő biztosítja az
ehhez szükséges fejlesztési, működési és integrációs környezetet, valamint a végrehajtás szakmai hátterét. Az alkalmazás
működésének meg kell felelnie a hatályos jogi/szabályozási környezetnek: — Végrehajtás feladatvégzésre vonatkozó jogszabályi háttér
— Informatikai rendszerek működésére vonatkozó jogszabályi háttér — NAV informatikai szabványai Működési környezet: — A
VEKTOR Java nyelven, Oracle adatbázison preferált megvalósítani, a pontos technológia az előkészítés során lesz véglegesítve
Ajánlatkérő által — Az Adattárház funkciókat a meglévő NAV adattárház környezetben kell megvalósítani — Az integrációt ESB
szolgáltatás buszon keresztül kell megvalósítani, OSB szolgáltatás buszt és MQ queue szolgáltatást használva. Az ESB programozását
és konfigurálását Ajánlatkérő végzi. Funkcionális követelmények: — A végrehajtási feladatokat 30+ végrehajtási funkcióval és az
ehhez szükséges központi szolgáltatásokkal (pl. jogosultságkezelés, dokumentumkezelés, iratgenerálás) kell támogatni, — Az
adattárházban a VEKTOR tényadatok betöltését, a VEKTOR működéséhez szükséges adatok leválogatását és az adattárházból
kinyerhető riportokat kell megvalósítani. A műszaki leírásban szereplő megvalósítandó tartalom megvalósítása szempontjából
kiemelten fontos architekt, valamint végrehajtásban jártas üzleti elemző részvétele a megvalósításban. A létrehozásra kerülő rendszer
várható felhasználói száma 3 200 fő, a naponta kezelt ügyek száma előzetes becslések alapján mintegy 200 000 darab körül lesz. Az
alkalmazás bevezetésének feltétele a rendszer működését biztosító alapadatok és a korábbi végrehajtási rendszerből származó adatok
betöltése, amelyhez meg kell tervezni és el kell készíteni a migrációs eljárásokat. Az alkalmazás bevezetésének további feltétele a nem
funkcionális követelményeknek (pl. rendszer kialakítási alapelveknek, IT biztonsági követelményeknek, tesztelési követelményeknek,
oktatási követelményeknek) történő megfelelés és Ajánlatkérő által előírt eredménytermékek leszállítása. Megvalósításra az
Ajánlatkérő vízesés alapú fáziskapus módszertant ír elő. A megvalósítást Ajánlatkérő munkacsoport jellegű működéssel támogatja, míg
a nyertes ajánlattevőtől projekt jellegű működés az elvárt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a konkrét gyártmányra, típusra történő hivatkozás esetén odaértendő a „vagy
azzal egyenértékű” kifejezés. Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban. Fő CPV-kód: 72262000 Kiegészítő CPV-kód:
72261000 72262000 72000000 72230000 72263000

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Jelen eljárásban a Kbt. Második Rész, XV. fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra.
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Uniós Nyílt eljárás

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
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A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2019/S 238-583950
240

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

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. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:
Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:

8

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

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

14161177243

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) – súlyszám: 90 2 900 000 000 2. 2.1. Az M.2.1. pont szerinti szakember JAVA
programozási nyelv területen szerzett, alkalmassági min.köv.-en felüli többlettapasztalata 0 és 24 hónap között. – súlyszám: 3 84
3. 2.2. Az M.2.2. pont szerinti szakember szoftver architecht területen szerzett, alkalmassági min.köv.-en felüli
többlettapasztalata 0 és 24 hónap között.– súlyszám: 3 36 4. 2.3. Az M.2.3. pont szerinti szakember adószakmai és/vagy
végrehajtási területen szerzett, alkalmassági min.köv.-en felüli üzleti elemzői többlettapasztalata 0 és 24 hónap között. –
Súlyszám: 4 34 Összpontszám: 10000 Ajánlattevő ajánlatában, a Kbt. 69. § (4) bekezdése felhívásra, hiánypótlásában és
felvilágosításában megfelelően benyújtotta a felhívásban, az egyéb közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt
dokumentumokat. Ajánlattevő az alkalmassági követeémények és a kizáró okok igazolására benyújtott dokumentumai
megfelelnek a felhívásban, az egyéb közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban foglalt előírásoknak. Ajánlattevő
ajánlata megfelelő és érvényes, továbbá Ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

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

12928099244

Ajánlattevő neve: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ajánlattevő székhelye, adószáma: 1097
Budapest Könyves Kálmán Körút 36., 12928099-2-44 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) – súlyszám: 90 3 783 022 400 2. 2.1.
Az M.2.1. pont szerinti szakember JAVA programozási nyelv területen szerzett, alkalmassági min.köv.-en felüli
többlettapasztalata 0 és 24 hónap között. – súlyszám: 3 24 3. 2.2. Az M.2.2. pont szerinti szakember szoftver architecht területen
szerzett, alkalmassági min.köv.-en felüli többlettapasztalata 0 és 24 hónap között.– súlyszám: 3 24 4. 2.3. Az M.2.3. pont szerinti
szakember adószakmai és/vagy végrehajtási területen szerzett, alkalmassági min.köv.-en felüli üzleti elemzői többlettapasztalata
0 és 24 hónap között. – Súlyszám: 4 24 Összpontszám: 7899,4 Ajánlattevő ajánlatában, hiánypótlásában és felvilágosításában
megfelelően benyújtotta a felhívásban, az egyéb közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt dokumentumokat.
Ajánlattevő az alkalmassági követeémények és a kizáró okok igazolására benyújtott dokumentumai megfelelnek a felhívásban, az
egyéb közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban foglalt előírásoknak. Ajánlattevő ajánlata megfelelő és érvényes,
továbbá Ajánlattevő nyújtotta be a második legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Fornax ICT Infokommunikációs Megoldások Kft.

10000

Szöveges értékelés:
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T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság

7899.4

Szöveges értékelés:

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

100

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:
Az alábbiakban megadott szempontok Minőségi kritérium - Név: 2.1. Az M.2.1. pont szerinti szakember JAVA programozási nyelv
területen szerzett, alkalmassági min.köv.-en felüli többlettapasztalata 0 és 24 hónap között. / Súlyszám: 3 Minőségi kritérium - Név:
2.2. Az M.2.2. pont szerinti szakember szoftver architecht területen szerzett, alkalmassági min.köv.-en felüli többlettapasztalata 0 és
24 hónap között. / Súlyszám: 3 Minőségi kritérium - Név: 2.3. Az M.2.3. pont szerinti szakember adószakmai és/vagy végrehajtási
területen szerzett, alkalmassági min.köv.-en felüli üzleti elemzői többlettapasztalata 0 és 24 hónap között. / Súlyszám: 4 Ár - Súlyszám:
90 Értékelés: pontskála: 0-100. A részszempontok értékelésének módszere: 1. részszempont – fordított arányosítás, 2. részszempont
alszempontja – egyenes arányosítás. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban. Az ajánlathoz „Részletes árajánlat” elnevezésű
táblázatot kell csatolni, melyben ajánlattevő részletezi a felolvasólapon szerepeltetett 1. értékelési részszempontot (Összesített nettó
ajánlati ár).
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Fornax ICT Infokommunikációs Megoldások Kft., Magyarország 1123 Budapest, Táltos Utca 1.

14161177243

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) – súlyszám: 90 2 900 000 000 2. 2.1. Az M.2.1. pont szerinti szakember JAVA
programozási nyelv területen szerzett, alkalmassági min.köv.-en felüli többlettapasztalata 0 és 24 hónap között. – súlyszám: 3 84
3. 2.2. Az M.2.2. pont szerinti szakember szoftver architecht területen szerzett, alkalmassági min.köv.-en felüli
többlettapasztalata 0 és 24 hónap között.– súlyszám: 3 36 4. 2.3. Az M.2.3. pont szerinti szakember adószakmai és/vagy
végrehajtási területen szerzett, alkalmassági min.köv.-en felüli üzleti elemzői többlettapasztalata 0 és 24 hónap között. –
Súlyszám: 4 34 Összpontszám: 10000 Ajánlattevő ajánlatában, a Kbt. 69. § (4) bekezdése felhívásra, hiánypótlásában és
felvilágosításában megfelelően benyújtotta a felhívásban, az egyéb közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt
dokumentumokat. Ajánlattevő az alkalmassági követeémények és a kizáró okok igazolására benyújtott dokumentumai
megfelelnek a felhívásban, az egyéb közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban foglalt előírásoknak. Ajánlattevő
ajánlata megfelelő és érvényes, továbbá Ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
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:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1097 Budapest, Könyves 12928099244
Kálmán Körút 36.
Ajánlattevő neve: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ajánlattevő székhelye, adószáma: 1097
Budapest Könyves Kálmán Körút 36., 12928099-2-44 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) – súlyszám: 90 3 783 022 400 2. 2.1.
Az M.2.1. pont szerinti szakember JAVA programozási nyelv területen szerzett, alkalmassági min.köv.-en felüli
többlettapasztalata 0 és 24 hónap között. – súlyszám: 3 24 3. 2.2. Az M.2.2. pont szerinti szakember szoftver architecht területen
szerzett, alkalmassági min.köv.-en felüli többlettapasztalata 0 és 24 hónap között.– súlyszám: 3 24 4. 2.3. Az M.2.3. pont szerinti
szakember adószakmai és/vagy végrehajtási területen szerzett, alkalmassági min.köv.-en felüli üzleti elemzői többlettapasztalata
0 és 24 hónap között. – Súlyszám: 4 24 Összpontszám: 7899,4 Ajánlattevő ajánlatában, hiánypótlásában és felvilágosításában
megfelelően benyújtotta a felhívásban, az egyéb közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban előírt dokumentumokat.
Ajánlattevő az alkalmassági követeémények és a kizáró okok igazolására benyújtott dokumentumai megfelelnek a felhívásban, az
egyéb közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban foglalt előírásoknak. Ajánlattevő ajánlata megfelelő és érvényes,
továbbá Ajánlattevő nyújtotta be a második legjobb ár-érték arányú ajánlatot.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
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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:

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

WEBváltó Számítástechnikai és Internet-adatbanki Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Magyarország 1095 Budapest, Soroksári Út 32-34. E. ép. 6. em.

11939656243

Fent nevezett ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Indokolás: Ajánlattevő nem nyújtott be
hiánypótlást, illetve felvilágosítást a hiánypótlási határidőig (2020. március 20. napja 14 óra 00 percig). A felhívás II.2.5) pontja
alapján: „Minőségi kritérium - Név: 2.1. Az M.2.1. pont szerinti szakember JAVA programozási nyelv területen szerzett,
alkalmassági min.köv.-en felüli többlettapasztalata 0 és 24 hónap között. / Súlyszám: 3” „Minőségi kritérium - Név: 2.2. Az M.2.2.
pont szerinti szakember szoftver architecht területen szerzett, alkalmassági minimumkövetelményen felüli többlettapasztalata 0
és 24 hónap között. / Súlyszám: 3”. Az egyéb közbeszerzési dokumentumok XI. fejezet 4) pontja alapján: „A 2.1., 2.2. és 2.3.
értékelési alszempontok vonatkozásában ajánlattevőnek a megajánlott érték alátámasztására az ajánlathoz csatolnia kell a
szakemberek önéletrajzát, melyben bemutatja a szakember tapasztalatát. Az ajánlatban benyújtandó önéletrajzban elegendő
csak az értékelésre bemutatott többlettapasztalatot feltüntetni, de amennyiben ajánlattevő alkalmassági követelménynek való
megfeleléshez szükséges tapasztalatot is feltünteti az ajánlatban benyújtott önéletrajzban, akkor egyértelműen el kell különíteni
az alkalmassági követelménynek való megfeleléshez szükséges tapasztalatot és az értékelési alszempont szerint értékelésre
kerülő (alkalmassági követelményen felüli) többlettapasztalatot.” Ajánlattevő nem nyújtott be kifejezetten a 2.1., illetve 2.2.
értékelési szempontra tett megajánlásokat alátámasztó szakmai önéletrajzokat. A 2. értékelési szempont szerinti szakemberekre
vonatkozó nyilatkozatban két megjelölt szakember (G.H.G., F.GY.) esetében csak alkalmassági követelményre vonatkozóan került
sor szakmai önéletrajz benyújtásra. A két fenti önéletrajz kifejezetten azt tartalmazza, hogy azok az alkalmasság igazolása
érdekében kerültek benyújtásra, így az értékelés során nem vehetők figyelembe. Tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a
hiánypótlási felhívást követően sem nyújtott be szakmai önéletrajzokat a 2.1., illetve 2.2. értékelési szempontok szerinti
megajánlások alátámasztásául, így ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. A felhívás II.2.5) pontja
alapján: „Minőségi kritérium - Név: 2.3. Az M.2.3. pont szerinti szakember adószakmai és/vagy végrehajtási területen szerzett,
alkalmassági min.köv.-en felüli üzleti elemzői többlettapasztalata 0 és 24 hónap között. / Súlyszám: 4” A felhívás III.1.3) pontja
alapján: „M.2.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki felsőfokú, egyetemi vagy
főiskolai végzettséggel és legalább 36 hónap adószakmai és/vagy végrehajtási területen szerzett üzleti elemzői tapasztalattal
rendelkezik.” „A Kbt. 65. § (10) bekezdésben foglaltak alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az M.2.3. alkalmassági követelmény
esetében ajánlattevő/közös ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során az M.2.3. pont
szerinti, adószakmával és/vagy végrehajtással kapcsolatos üzleti elemzői feladatokat nem végezheti alvállalkozó, tekintettel arra,
hogy ezen feladatok alapvető fontosságúak (kritikus feladatok).” Az egyéb közbeszerzési dokumentumok XI. fejezet 4) pontja
alapján: „A 2.1., 2.2. és 2.3. értékelési alszempontok vonatkozásában ajánlattevőnek a megajánlott érték alátámasztására az
ajánlathoz csatolnia kell a szakemberek önéletrajzát, melyben bemutatja a szakember tapasztalatát. Ajánlattevő a 2.3. értékelési
szempontra (Az M.2.3. pont szerinti szakember adószakmai és/vagy végrehajtási területen szerzett, alkalmassági
minimumkövetelményen felüli üzleti elemzői többlettapasztalata 0 és 24 hónap között.) a következő megajánlást tette: 24 hónap.
A 2. értékelési szempontra vonatkozó szakember nyilatkozatban 2.3. értékelési szempont vonatkozásában N.M. szakembert
jelölte meg. N.M. szakember értékelési szempontra vonatkozó szakmai önéletrajzában a munkahely megnevezéseknél a
WEBváltó S

AutSoft Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1117 Budapest, Gábor Dénes Utca 4. 26500706243
Infopark "C" ép.
Fent nevezett ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. Indokolás: Ajánlattevő benyújtotta a
hiánypótlást, illetve a felvilágosítást a hiánypótlási határidőig (2020. március 20. napja 14 óra 00 percig). A felhívás II.2.5) pontja
alapján: „Minőségi kritérium - Név: 2.3. Az M.2.3. pont szerinti szakember adószakmai és/vagy végrehajtási területen szerzett,
alkalmassági min.köv.-en felüli üzleti elemzői többlettapasztalata 0 és 24 hónap között. / Súlyszám: 4” A felhívás III.1.3) pontja
alapján: „M.2.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki felsőfokú, egyetemi vagy
főiskolai végzettséggel és legalább 36 hónap adószakmai és/vagy végrehajtási területen szerzett üzleti elemzői tapasztalattal
rendelkezik.” „A Kbt. 65. § (10) bekezdésben foglaltak alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az M.2.3. alkalmassági követelmény
esetében ajánlattevő/közös ajánlattevő nem támaszkodhat más szervezet kapacitására, és a teljesítés során az M.2.3. pont
szerinti, adószakmával és/vagy végrehajtással kapcsolatos üzleti elemzői feladatokat nem végezheti alvállalkozó, tekintettel arra,
hogy ezen feladatok alapvető fontosságúak (kritikus feladatok).” Az egyéb közbeszerzési dokumentumok XI. fejezet 4) pontja
alapján: „A 2.1., 2.2. és 2.3. értékelési alszempontok vonatkozásában ajánlattevőnek a megajánlott érték alátámasztására az
ajánlathoz csatolnia kell a szakemberek önéletrajzát, melyben bemutatja a szakember tapasztalatát. Ajánlattevő a 2.3. értékelési
szempontra (Az M.2.3. pont szerinti szakember adószakmai és/vagy végrehajtási területen szerzett, alkalmassági
minimumkövetelményen felüli üzleti elemzői többlettapasztalata 0 és 24 hónap között.) a következő megajánlást tette: 24 hónap.
A 2. értékelési szempontra vonatkozó szakember nyilatkozatban 2.3. értékelési szempont vonatkozásában W.P.A. szakembert
jelölte meg. W.P.A. szakember értékelési szempontra vonatkozó szakmai önéletrajzában a munkahely megnevezéseknél AutSoft
Zrt., mint munkahely nem jelenik meg. A felhívás III.1.3) pontjában előírásra került az M.2.3. alkalmassági követelmény
esetében a Kbt. 65. § (10) bekezdése, mely alapján az M.2.3. alkalmassági követelmény esetében, és így értelemszerűen az azon
felüli többlettapasztalat tekintetében sem vehet igénybe ajánlattevő olyan szakembert, aki kapacitást nyújtó személynek minősül,
vagy akit kapacitást nyújtó szervezet biztosít, és a teljesítés során ez a személy, vagy szervezet alvállalkozóként jelenik meg. A
Közbeszerzési Hatóság 2019. november 26-án publikált útmutatója (A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács
útmutatója az alvállalkozókkal kapcsolatos egyes kérdésekről - K.É. 2019. évi 227. szám) I.1. pontja szerint: „Amennyiben az
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ajánlattevő valamely szakembert munkaviszonyban kívánja alkalmazni, azonban az ajánlattétel időpontjában a munkaviszony
még nem áll fenn, úgy az ajánlattevő az adott szakembert kapacitást nyújtó szervezetként köteles bemutatni és meg kell felelnie
a kapacitást nyújtó szervezet bevonásával kapcsolatos előírásoknak”. Ajánlattevő benyújtotta a felvilágosítást, illetve a
hiánypótlást a 2.3. kértékelési szempont szerinti megajánlás alátámasztásául. Ajánlattevő a Gazdasági szereplőkre vonatkozó
információk között W.P.A. szakembert kapacitásnyújtó szervezetként jelölte meg, és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti
nyilatkozatban W.P.A. szakembert szintén kapacitásnyújtó szervezetként jelölte meg az M.2.3. alkalmassági követelmény
vonatkozásában. Valamint Ajánlattevő az alábbi felvilágosítást adta: „Az Autsoft Zrt. W.P.A. szakemberrel 2020. február 13.
napjával kötött határozatlan időre munkaszerződést”. A hiánypótlásban benyújtott munkaszerződés 1.1. pontja alapján: „Felek
rögzítik, hogy jelen szerződés abban az esetben lép hatályba, ha Munkáltató (AutSoft Zrt.) az EKR001566202019
azonosítószámú, VEKTOR fejlesztése és támogatása tárgyban meghirdetett közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlatot
nyújt be az ajánlatkérő Nemzet

DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1114 Budapest ,
Bartók Béla Út 43-47.

10534296244

A DXC Technology Magyarország Kft. határidőben benyújtotta hiánypótlását, valamint árindoklását. A hiánypótlás megfelel a
felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, és a jogszabályokban foglaltaknak. Azonban Ajánlattevő megajánlásának
indoklása nem megfelelő, aránytalanul alacsony árat tartalmaz az alábbiak szerint. Fent nevezett ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. §
(2) bekezdés alapján érvénytelen. Indokolás: Ajánlattevő árindoklása megalapozatlan. Az árindoklásban fel kellett tüntetni, hogy
az ajánlatban a Vektor rendszer kifejlesztésére és a 12 hónapos rendszertámogatásra milyen mennyiségű mérnöknappal
számoltak. A 12 hónapos rendszertámogatásra Ajánlattevő 225 mérnöknappal kalkulált, ami kerekítéssel átlagosan 18,75
mérnöknap/hónapnak felel meg (egy mérnöknap = 8 óra/nap = 21 nap/hó). Összehasonlításképpen a másik két vizsgált
Ajánlattevő ezres nagyságrendekkel nagyobb mérnöknappal kalkuláltak. Ezzel az Ajánlatkérő elvárásait nem lehet felelősséggel
megvalósítani; a 8 órás és csak munkaidőben történő rendelkezésre állási követelményhez sem elegendő. Ezzel a műszaki
dokumentációban elvárt követelmények nem teljesíthetőek. Az Ajánlatkérő műszaki dokumentációja kellően részletes és
szakszerű a rendszertámogatásra vonatkozó követelmények tekintetében. Az Ajánlatkérő 7x24 órás rendelkezésre állást írt elő, a
legnagyobb kiesési idő a teljes rendszerre 10 perc, rövid hibabehatárolás megkezdésre és hiba elhárításra vonatkozó igényeket (
kritikus hiba esetén a hibabehatárolás megkezdésének határideje 1 óra; a javítás vagy a kerülő megoldás kidolgozásának
határideje 12 óra), és egyéb kapcsolódó igényeket támaszt.. Azaz 24 órás rendelkezésre állást vár el a hét mind a 7 napján. Ez
minimum 24 óra x 30 = 720 mérnökóra/hó : 8 óra = 90 mérnöknap/hónap = 1080 mérnöknap/év rendelkezésre állást
megkövetel. A 12 hónapos rendszertámogatásra Ajánlattevőnek minimum 1080 mérnöknappal kellett volna kalkulálnia. A
megajánlást alátámasztó 225 mérnöknap 12 hónapos rendszertámogatás vonatkozásában irreálisan alacsony. Ekkora mérnöknap
mennyiséggel a közbeszerzési eljárás tárgya nem teljesíthető. A rendszertámogatásra feltüntetett megajánlása Ajánlattevőnek - a
fentiek szerint - aránytalanul alacsony. Ezek alapján Ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (2) bekezdésére tekintettel.

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:

2020.05.01

Lejárata:

2020.05.11

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
A szerződéskötési moratórium kezdete 2020.05.01. azzal a kitétellel, hogy a szerződés az összegezés kiküldésének napján sem köthető
meg.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2020.04.30
2020.04.30

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.1.10) További információk:
Az összegezés V.2.3) pontjában csak az érvényesként feltültetett ajánlattevőket lehet feltüntetni az értékelésnél. Azonban az
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alkalmazott 81. § (5) bekezdésére tekintettel el nem bírált, és érvénytelenné nyilvánított ajánlatok is értékelésre kerültek. Így az
alábbiakban kerül kifejtésre a tényleges értékelés a súlyszámmal szorzott értékelési pontszámokkal együtt. 1. FORNAX ICT Kft. 10000 2. T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 7899,4 3. DXC Technology Magyarország Kft. - 7890,4 4.
Közös Ajánlattevők: Ajánlattevő neve: Smart System Informatikai és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ajánlattevő
neve: Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő neve: Symmetria Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
- 7114,21 5. Sagemcom Magyarország Kft. - 7074,1 6. Közös Ajánlattevők: Ajánlattevő neve: NETI Informatikai Tanácsadó Kft.
Ajánlattevő neve: I-Cell Mobilsoft Zárkörűen Működő Részvénytársaság - 6494,5 Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel az alábbi Ajánlattevők vonatkozásában nem végezte el a Kbt. 69. § (2), illetve (4) bekezdése szerinti bírálatot: 1.
Ajánlattevő neve: Közös Ajánlattevők: Ajánlattevő neve: Smart System Informatikai és Tanácsadó Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Székhelye: 1063 Budapest Bajnok Utca 13. Ajánlattevő neve: Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1134 Budapest Róbert Károly Krt. 70-74. Ajánlattevő neve: Symmetria Magyarország Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Székhelye: 1139 Budapest Váci Út 91. Ajánlattevő székhelye: 1139 Budapest Váci Út 91. 1. Egyösszegű nettó
ajánlati ár (HUF) – súlyszám: 90 4 149 997 500 2. 2.1. Az M.2.1. pont szerinti szakember JAVA programozási nyelv területen szerzett,
alkalmassági min.köv.-en felüli többlettapasztalata 0 és 24 hónap között. – súlyszám: 3 24 3. 2.2. Az M.2.2. pont szerinti szakember
szoftver architecht területen szerzett, alkalmassági min.köv.-en felüli többlettapasztalata 0 és 24 hónap között.– súlyszám: 3 10 4. 2.3.
Az M.2.3. pont szerinti szakember adószakmai és/vagy végrehajtási területen szerzett, alkalmassági min.köv.-en felüli üzleti elemzői
többlettapasztalata 0 és 24 hónap között. – Súlyszám: 4 24 Összpontszám: 7113,21 2. Ajánlattevő neve: Sagemcom Magyarország Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1037 Budapest, Montevideó u. 16/A 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) – súlyszám: 90 4 297 000 000 2. 2.1.
Az M.2.1. pont szerinti szakember JAVA programozási nyelv területen szerzett, alkalmassági min.köv.-en felüli többlettapasztalata 0 és
24 hónap között. – súlyszám: 3 24 3. 2.2. Az M.2.2. pont szerinti szakember szoftver architecht területen szerzett, alkalmassági
min.köv.-en felüli többlettapasztalata 0 és 24 hónap között.– súlyszám: 3 24 4. 2.3. Az M.2.3. pont szerinti szakember adószakmai és/
vagy végrehajtási területen szerzett, alkalmassági min.köv.-en felüli üzleti elemzői többlettapasztalata 0 és 24 hónap között. –
Súlyszám: 4 24 Összpontszám: 7074,1 3. Ajánlattevő neve: Közös Ajánlattevők: Ajánlattevő neve: NETI Informatikai Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1063 Budapest Munkácsy Mihály Utca 16 Ajánlattevő neve: I-Cell Mobilsoft Zárkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1143 Budapest Hungária Köz 5. Ajánlattevő székhelye: 1143 Budapest Hungária Köz 5. 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (
HUF) – súlyszám: 90 4 750 000 000 2. 2.1. Az M.2.1. pont szerinti szakember JAVA programozási nyelv területen szerzett,
alkalmassági min.köv.-en felüli többlettapasztalata 0 és 24 hónap között. – súlyszám: 3 24 3. 2.2. Az M.2.2. pont szerinti szakember
szoftver architecht területen szerzett, alkalmassági min.köv.-en felüli többlettapasztalata 0 és 24 hónap között.– súlyszám: 3 24 4. 2.3.
Az M.2.3. pont szerinti szakember adószakmai és/vagy végrehajtási területen szerzett, alkalmassági min.köv.-en felüli üzleti elemzői
többlettapasztalata 0 és 24 hónap között. – Súlyszám: 4 24 Összpontszám: 6494,5

EKR001566202019

