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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Internetcím(ek)

+36 12012861Fax:+36 12698134Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:HU3NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

Egyéb cím adatok:

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

Az ELHISZ és (al)rendszerei támogatásaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti Média- és Hírközlési HatóságAjánlatkérő 
neve:

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok 
alkalmazása részvételi szakasz nélkül - 
EKR000156952018
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V.2 Az eljárás eredménye

-

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

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

A szerződés megkötését megtagadták:

Az eredménytelenség indoka:

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:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
-

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:

9066/2018A 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

Vállalkozási (alkalmazástámogatási) szerződés – Az ELHISZ és kapcsolódó (al)rendszerei támogatása tárgyában

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Az ELHISZ és (al)rendszerei támogatása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.nmhh.hu

III. rész, XVII. Fejezet

Nemzeti Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül

Igen
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Wildom Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17. 10. em.); adószáma: 13375999-2-42; 

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

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

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő által adott ajánlati ár (ellenszolgáltatás összege): 55.544.424 Ft + ÁFA Ajánlat kiválasztásának indoka: ajánlattevő 
tette a legjobb ár-érték arányú ajánlatot, amely az eljárást megindító felhívás szerint értékelési szempont volt.

14818367241Wildom Consulting Üzleti Szolgáltató Kft., 1136 Budapest, Balzac Utca 37. mf. 2.

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

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az Ajánlatkérő az 2. részszempontot (ár) az értékarányosítás (fordított arányosítás) módszere szerint, a 1. részszempontot és annak 
alszempontjait az abszolút pontkiosztási (pontozásos) (értékelési) módszerével értékelte.

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:

100

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

-Szöveges értékelés:

950Wildom Consulting Üzleti Szolgáltató Kft.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő ajánlata maradéktalanul megfelel az eljárást megindító felhívásban és
a Kbt.-ben foglalt érvényességi és alkalmassági feltételeknek. Értékelési szempont szerinti tartalmai elemei: 1. A szerződés
teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és tapasztalata 1.1. Az M2 pont B) alpontja szerinti egy fő 
szakembernek az alkalmassági követelmény körében bemutatott szakmai tapasztalatában nem szereplő azon további 
szerződések/projektek száma, amelyeket a szakember az M2 pont B) alpontnak megfelelően teljesített (tevékenység és 
időtartam szempontjából egyaránt) (a további szerződések/projektek száma): 2 darab Szakember neve: Bóna László 
Önéletrajz oldala(i) és pontja(i)vagy bekezdése(i): 2. oldal – szakmai tapasztalat az értékelési alszempont szerinti 
ajánlathoz 1.2. Az M2 pont C) alpontja szerinti egy fő szakembernek az alkalmassági követelmény körében bemutatott 
szakmai tapasztalatában nem szereplő azon további szerződések/projektek száma, amelyek alapján a szakember az M2 
pont C) alpontnak megfelelően teljesített (tevékenység és időtartam szempontjából egyaránt) (a további szerződések/
projektek száma): 8 darab Szakember neve: Kozák Zsolt Önéletrajz oldala(i) és pontja(i)vagy bekezdése(i): 2. oldal – 
szakmai tapasztalat az értékelési alszempont szerinti ajánlathoz 1.3. Az M2 pont D) alpontja szerinti egy fő szakembernek 
az alkalmassági követelmény körében bemutatott szakmai tapasztalatában nem szereplő azon további szerződések/
projektek száma, amelyek alapján a szakember az M2 pont D) alpontnak megfelelően teljesített (tevékenység és időtartam 
szempontjából egyaránt) (a további szerződések/projektek száma): 4 darab Szakember neve: Gubucz Sándor Önéletrajz 
oldala(i) és pontja(i)vagy bekezdése(i): 2. oldal – szakmai tapasztalat az értékelési alszempont szerinti ajánlathoz 2. 
Ajánlati ár (ellenszolgáltatás összege): 55.544.424,- Ft + ÁFA 2.1. Átalánydíjas támogatás ellenértéke 24 hónapra összesen
(Ft+ÁFA): 1.230.500 Ft+ÁFA/hó 29.532.000 Ft/ÁFA/24 hó 2.2. Munkalap elszámolású szolgáltatás díja 768 munkalap 
elszámolású órakerettel összesen (Ft+ÁFA/óra): 20.843 Ft+ÁFA/óra 16.007.424 Ft+ÁFA/768 óra 2.3. Paraméterezési 
keretnapok díja 60 fejlesztői keretnapra összesen (Ft+ÁFA/nap): 166.750 Ft+ÁFA/nap 10.005.000 Ft+ÁFA/60 nap

14818367241Wildom Consulting Üzleti Szolgáltató Kft., 1136 Budapest, Balzac Utca 37. mf. 2.

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

- projektkoordináció, projekt kockázatelemzés, projektmenedzsment, illetve java fejlesztői kapacitás vagy tesztelői kapacitást 
hiánya esetén, a rendelkezésre állás magas szintű biztosítása érdekében

Wildom Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1146 Budapest, Hermina út 17. 10. em.); adószám: 13375999-2-42
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

V.2.2 pont kiegészítése: Az 1.2. pont szerint megajánlás tekintetében Ajánlatkérő 4 darabot vett figyelembe arra tekintettel, hogy
a közbeszerzési dokumentumok 2. fejezet 2.2. pontjában jelezte, hogy „Az 1.1-1.3. értékelési alszempontok tekintetében az 
ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a 4 darab előírtak szerinti további szerződést/projektet olyan 
legkedvezőbb szintnek tekinti, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a maximális pontot adja, illetőleg az 
értékelés során ezt a maximális értéket veszi figyelembe (előbbieknek megfelelően az Ajánlatkérő a pontszámok 
meghatározásánál akkor is a jelzett legkedvezőbb szintet jelentő értéket veszi figyelembe, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi 
eleme ennél kedvezőbb (magasabb értékű))”.

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:

Lejárata:Kezdete:

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

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:

Alkalmassági követelmények: EMF III.1.3) pont M2) pont C) és D) alpontok (a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek 
biztosítása)

2018.07.05.

2018.07.05.
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