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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 Média- és Hírközlési Hatóság 

 Postai cím: 

Ostrom u. 23-25. 

 Város: 

Budapest  

 Postai irányítószám:  

1015 

  
II. SZAKASZ: TÁRGY 

 II.1) Meghatározás 

 II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 

SIMI informatikai rendszerek támogatása 

 II.2) A közbeszerzés mennyisége 

 II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási szerződés - Spektrum, Interferencia Monitoring Integráció, SIMI 
Mérés Vezérlő, Adó DB - Mérési Riasztás Kezelő Központ rendszerek informatikai rendszertámogatása 

A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Spektrum, Interferencia Monitoring Integráció, SIMI Mérés Vezérlő, Adó 
DB - Mérési Riasztás Kezelő Központ rendszerek informatikai rendszertámogatása. 
Ajánlatkérő egy Spektrum, Interferencia Monitoring Integráció, SIMI Mérés Vezérlő, Adó DB - Mérési Riasztás Kezelő 
Központ (továbbiakban SIMI, ADB-MRKK) rendszert működtet. 
Ezen belül a SIMI, SIMI-MV rendszer komponensei: 

 SIMI GUI; 

 SIMI RMCS (Központi rendszer – alkalmazás szerver); 

 SIMI DB (Központi rendszer – adatbázis); 

 SIMI LMV (Mérésvezérlő kliens); 

 SIMI MV (Mérésvezérlő rendszer központi szoftver); 

 SIMI MV (Mérésvezérlő rendszer mérőállomás szoftver); 

 SSA (Jel- és Spektrumelemző); 

 ARGUS mérőállomások (integrációs interfészek); 

 VÉDA mérőállomások (integrációs interfészek) 

További Rendszerintegrációs interfészek 

 MonitorPlus; 

 ELHITET-ELHISZ-ADATKAPU; 

 EMIR; 

 ADB-MRKK; 
 

Az ADB-MRKK komponensei: 

 ADB-MRKK GUI; 

 ADB-MRKK központi rendszer (alkalmazás szerver); 

 ADB-MRKK DB központi rendszer (adatbázis); 

 Rendszerintegrációs interfészek (EMIR és SIMI) 
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Az egyes felsorolt elemek egymással szorosan integráltan, de elkülönülten működnek. 
Ajánlattevő feladata ezen rendszerek informatikai rendszertámogatása, karbantartása, üzemeltetésének 
támogatása, hibáinak elhárítása, az esetleges meghibásodások bejelentésének fogadása érdekében ügyeleti 
rendszer biztosítása az alábbi főbb elemekben: 

I. Támogatási és üzemeltetési feladatok 
II. Fejlesztői környezete fenntartása 
III. Rendszerintegrációs feladatok ellátása (szerződés időtartama alatt lehívható mérnöknapok maximuma 58 

nap) 
IV. Hibabejelentő szolgálat biztosítása (évi 365 nap, napi 24 órában) 

 

A támogatandó rendszerek rövid ismertetését valamint az elvégzendő feladatok további részletes leírását a jelen 
közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezete tartalmazza. 

 

 
 IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

 IV.1) Meghatározás 

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

III. rész, XVII. Fejezet 

 IV.1.2) Az eljárás fajtája: 

A Kbt. 117. § (2) bekezdés alapján nemzeti eljárásrendben önállóan kialakított eljárási szabályok szerint 
lefolytatott 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
2
 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
1
 ……/S …-….. 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
1
 KÉ-7842/2018 (KÉ-szám/évszám) 

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

2
 

----/--/-- 

 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 EREDMÉNYE1 

A szerződés száma: 1   Rész száma:
2
  -   Elnevezés: Vállalkozási szerződés - Spektrum, Interferencia Monitoring 

Integráció, SIMI Mérés Vezérlő, Adó DB - Mérési Riasztás Kezelő Központ rendszerek informatikai 
rendszertámogatása 
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 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 eredménye
2
 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma: 1 

 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: Delta Informatika Zrt. 

Ajánlattevő címe: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53. 

Ajánlattevő adószáma: 13978767-2-41 

Ajánlattevő által adott ajánlati ár: 34 930 000 Ft + ÁFA 

Ajánlattevő alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő ajánlata maradéktalanul megfelel az ajánlattételi 

felhívásban és a Kbt.-ben foglalt érvényességi és alkalmassági feltételeknek. 

 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.) 

Az elbírálás részszempontjai Súlyszám 
  

ÉPSZ SZO ÉPSZ SZO 

      

      

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:
2 

 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
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V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe és adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: Delta Informatika Zrt. 

Ajánlattevő címe: 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53. 

Ajánlattevő adószáma: 13978767-2-41 

Ajánlattevő által adott ajánlati ár: 34 930 000 Ft + ÁFA 

Ajánlat kiválasztásának indoka: ajánlattevő tette a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot, amely az ajánlati 

felhívás szerint a bírálati szempont volt. 

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

2
 

- 

 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: 

Alvállakozó neve: Delta Informatika Zrt. 

Alvállakozó címe: 1146 Budapest, Hungária Körút 166. 

Alvállakozó adószáma: 23043433-2-42 

A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 

Rendszerintegrációs feladatok elvégzése és részben támogatási és üzemeltetési feladatok elvégzése 

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: 

Erőforrást nyújtó szervezet neve: Delta Informatika Zrt. 

Erőforrást nyújtó szervezet címe: 1146 Budapest, Hungária Körút 166. 

Erőforrást nyújtó szervezet adószáma: 23043433-2-42 

Alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) 

támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: EMF III.1.3) pont M2) alpontja (a teljesítésbe bevonni kívánt 

szakemberek biztosítása) 

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: --/--/--                Lejárata: --/--/-- 
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 VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 

2018/06/07 

 VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 

2018/06/07 

 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 

--/--/-- 

 VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja
2 

--/--/-- 

VI.1.10) További információk:
2 

Jogorvoslati kérelem benyújtására a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint van lehetőség. 

 
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (4) 
és (6) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve, a közbeszerzési dokumentumok részét képező jelen 
ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést ezúton ellenjegyezzük (az aláírásokat az eredeti/papír alapú 
dokumentum tartalmazza) 
 

  

 


