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HIRDETMÉNY FEJADATOK
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Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

2014/25/EU irányelv
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II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

72261000-2

72246000-1

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) Meghatározás

II.1.3) A szerződés típusa:

72253200-5

Fő CPV-kód(ok):

II.1.2) Fő CPV-kód(ok):

Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

Lebonyolító szerv(ek) adatai

TSM rendszer üzemeltetés-külső szakértői támogatás

EKR000037662018

Szolgáltatás megrendelés

TSM rendszer üzemeltetés tám. keretmegállapodás

AT székhelye, telephelye, szükség esetén személyes egyeztetést igénylő esetben AK 1135 Bp, Csata utca 
8. számú telephelye. Az infrastruktúra elemek elhelyezésére szolgáló Bp területén lévő 2 gépterem.

A beszerzés mennyisége: 1 db TSM informatikai rendszer üzemeltetés támogatási szolgáltatása. 
A beszerzés célja a hatósági objektív bírságolásra alkalmas TSM rendszer 7X24 órás működésének kiemelt rendelkezésre állásának 
folyamatos biztosítása érdekében szakértői üzemeltetés támogatás bevonása 24 hónapon keresztül.  
 
Feladatok:  
Alkalmazás üzemeltetés támogatás, emelt szintű (L4 szintű gyártói vagy fejlesztői) támogatási szolgáltatás, különös tekintettel az 
alábbi feladatokra:  
a)        A TSM rendszer Rendszertervében szereplő infrastruktúra rendszerelemei, valamint az ehhez kapcsolódó, a TSM rendszer 
elemét képező standard (dobozos) szoftverek release tevékenységben való részvétel, a Ajánlatkérő által szabályozott release folyamat 
betartásával, 
b)        A rendszer változásainál terheléses és funkcionális tesztek megvalósításához szükséges script-ek létrehozásában történő 
közreműködés, 
c)        A rendszer verzióváltásainak támogatása, 
d)        Speciális, egyedi üzemeltetési riportok készítésének előállítása, ill. előállításuk támogatása, 
e)        Log elemzésben történő szükség szerinti támogatás nyújtása, 
f)        Üzemeltetési fejlesztések megtervezésében és végrehajtásában való részvétel, 
g)        Hibaelhárítási feladatokban való közreműködés: 
•        A rendszer infrastruktúra üzemeltetői hibaelhárításában való igény szerinti közreműködés,  
h)        Üzemeltetői rendszer-beavatkozások támogatása. 
i)        Tevékenységriport 
j)        Ajánlatkérő oldali bejelentések fogadása (service desk): 
k)        Tanácsadó (üzemeltetői, fejlesztői, stb.) kapacitás rendelkezésre bocsátása 
l)        Rendszer dokumentációk, felhasználói és üzemeltetési dokumentációk frissítése 
m)        Együttműködés. 
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VI.3) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

HUFPénznem:

3 705 000 000A beszerzés végleges összértéke:

V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)

(kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv

24132402244A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

+36 14671787Fax:Internetcím:

+36 14671780Telefon:info.mobilsoft@icell.huE-mail:

Hungária Köz 5Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

HU110NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1143Postai irányítószám:

EKRSZ_9771089
1

Nemzeti azonosítószámi-Cell Mobilsoft Zárkörűen Működő RészvénytársaságHivatalos név:

V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

NemA szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

2019.07.03V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:

V.2) Az eljárás eredménye

TSM rendszer üzemeltetés tám. keretmegállapodásElnevezés:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

2019/S 137-338036A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában

IV.2) Adminisztratív információk

IV. szakasz: Eljárás

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ

2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:

2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

 
A részletes megvalósítási követelményeket a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza. 
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Nem

Igen
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NUTS-kód:

VII.1.3) A teljesítés helye:

72261000-2

72246000-1

Fő CPV-kód:

VII.1.2) További CPV-kód(ok):

72253200-5

Fő CPV-kód:

VII.1.1) Fő CPV-kód:

VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

(A rendszer automatikusan tölti)2021.10.21

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

+36 18828593Fax:www.kozbeszerzes.huInternetcím: (URL)

+36 18828592Telefon:dontobizottsag@kt.huE-mail:

MagyarországOrszág1026Postai irányítószám:BudapestVáros:

Riadó u. 5Postai cím:

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési DöntőbizottságHivatalos név:

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Fax:Internetcím: (URL)

Telefon:E-mail:

OrszágPostai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

VI.4) Jogorvoslati eljárás
A szerződésmódosítás dátuma: 2021. október 06.

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5

Budapest 1026 Magyarország

dontobizottsag@kt.hu +36 18828592

www.kozbeszerzes.hu +36 18828593

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-ában foglaltak szerint. 
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VII.2) Információ a módosításokról

(kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv

+36 14671787Fax:Internetcím:

+36 14671780Telefon:info.mobilsoft@icell.huE-mail:

Hungária Köz 5Egyéb cím adatok(közterület 
neve, típusa, házszám, egyéb):

NUTS-kód:BudapestVáros:MagyarországOrszág:1143Postai irányítószám:

EKRSZ_9771089
1

Nemzeti azonosítószámi-Cell Mobilsoft Zárkörűen Működő RészvénytársaságHivatalos név:

VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe

NemA szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el

HUFPénznem:

5 505 000 000A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke:

VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)

2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:

2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

-vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma

vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

Időtartam hónapban:

VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama

VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:

A teljesítés fő helyszíne:

HU110 Budapest

AT székhelye, telephelye, szükség esetén személyes egyeztetést igénylő esetben AK 1135 Bp, Csata utca 
8. számú telephelye. Az infrastruktúra elemek elhelyezésére szolgáló Bp területén lévő 2 gépterem.

A beszerzés mennyisége: 1 db TSM informatikai rendszer üzemeltetés támogatási szolgáltatása. 
A beszerzés célja a hatósági objektív bírságolásra alkalmas TSM rendszer 7X24 órás működésének kiemelt rendelkezésre állásának 
folyamatos biztosítása érdekében szakértői üzemeltetés támogatás bevonása 24 hónapon keresztül.  
 
Feladatok:  
Alkalmazás üzemeltetés támogatás, emelt szintű (L4 szintű gyártói vagy fejlesztői) támogatási szolgáltatás, különös tekintettel az 
alábbi feladatokra:  
a)        A TSM rendszer Rendszertervében szereplő infrastruktúra rendszerelemei, valamint az ehhez kapcsolódó, a TSM rendszer 
elemét képező standard (dobozos) szoftverek release tevékenységben való részvétel, a Ajánlatkérő által szabályozott release folyamat 
betartásával, 
b)        A rendszer változásainál terheléses és funkcionális tesztek megvalósításához szükséges script-ek létrehozásában történő 
közreműködés, 
c)        A rendszer verzióváltásainak támogatása, 
d)        Speciális, egyedi üzemeltetési riportok készítésének előállítása, ill. előállításuk támogatása, 
e)        Log elemzésben történő szükség szerinti támogatás nyújtása, 
f)        Üzemeltetési fejlesztések megtervezésében és végrehajtásában való részvétel, 
g)        Hibaelhárítási feladatokban való közreműködés: 
•        A rendszer infrastruktúra üzemeltetői hibaelhárításában való igény szerinti közreműködés,  
h)        Üzemeltetői rendszer-beavatkozások támogatása. 
i)        Tevékenységriport 
j)        Ajánlatkérő oldali bejelentések fogadása (service desk): 
k)        Tanácsadó (üzemeltetői, fejlesztői, stb.) kapacitás rendelkezésre bocsátása 
l)        Rendszer dokumentációk, felhasználói és üzemeltetési dokumentációk frissítése 
m)        Együttműködés. 
 
A részletes megvalósítási követelményeket a dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza. 
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A módosítás indokai:A Nemzeti Tengelysúly- és kapcsolódó ellenőrzéseket támogató hálózat kialakításáról szóló 1102/2016. (III. 3.) 
Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 8. és 9. pontjában foglaltak alapján az innovációért és technológiáért felelős 
miniszter valamint a pénzügyminiszter köteles gondoskodni arról, hogy a Korm. határozat alapján létrehozott Nemzeti Tengelysúly-
mérő Rendszer (a továbbiakban: TSM rendszer) működtetésével összefüggésben felmerülő költségek forrása folyamatosan biztosított 
legyen. 
 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) a „Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése” elnevezésű fejezeti 
kezelésű előirányzatának 2020-ra és 2021-re tervezett, a költségvetési törvény által jóváhagyott forrása jelentősen meghaladja a 
ténylegesen felmerülő üzemeltetési költségeket. A forrás biztosítására az ITM-nek saját hatáskörben nem volt lehetősége a 2020-as 
évben kezdődő COVID19 járvány miatt kialakult költségvetési megszorítások miatt, ezért „a Nemzeti Tengelysúly-mérő Rendszer 
működtetéséhez szükséges források biztosításáról” című előterjesztésben forrás biztosításáért fordult a Kormányhoz. 
 
A TSM rendszer működtetéséhez szükséges forrást a Kormány a Nemzeti Tengelysúly-mérő Rendszer működtetéséhez szükséges 
források biztosításáról szóló 1374/2021. (VI. 11.) Korm. határozatával teremtette meg az ITM részére, azonban a források tényleges 
átadása a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés 
Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat 
módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozattal történt meg. 
 
Az ITM a fentiek alapján a7/2013. (II.216.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) 1. sz. mellékletének 1.59.42. pontja alapján 
üzemeltetett rendszer vonatkozásában az NFM rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint csak 2021. szeptember 22. napjától 
volt lehetőség az ITM-NISZ Zrt. közötti egyedi szerződés megkötésére, amely a folyamatos üzemeltetésre tekintettel átütemezte a 
finanszírozást. Az átütemezett finanszírozás érdekében a NISZ Zrt-nek módosítani szükséges a rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó 
vállalkozói szerződéseit is annak érdekében, hogy a szerződések fizetési ütemezése és a fedezetül szolgáló Megrendelői források 
biztosítása összhangba kerülhessen.  

A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

IgenMódosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 
2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) 
pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

NemIgény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, 
szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24
/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

VII.2.2) A módosítás okai

Módosuló rendelkezések: 
Eredeti pont 
KM III.10. pontja: 
„A KM alapján létrejövő Egyedi Szerződések esetében a teljesítési határideje: Megrendelő naptári hónapban köteles meghatározni a 
megrendelt időszakot (2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 58. § szerinti határozott idejű elszámolás). Szerződő felek rögzítik, hogy 
2020. szeptember 1-2020.december 31-ig terjedő időtartamot egy teljesítési időszakként határozzák meg. Vállalkozó a Megrendelt 
teljes időszak során köteles nyújtani a Műszaki leírás szerinti szolgáltatásokat.” 
 
3.1.         Módosított pont:  
KM III.10. pontja: 
„A KM alapján létrejövő Egyedi Szerződések esetében a teljesítési határideje: Megrendelő naptári hónapban köteles meghatározni a 
megrendelt időszakot (2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 58. § szerinti határozott idejű elszámolás). Szerződő felek rögzítik, hogy 
2020. szeptember 1-2020.december 31-ig terjedő időtartamot, valamint a 2021. március 1-2021. november 30-ig terjedő időtartamot 
egy teljesítési időszakként határozzák meg. Vállalkozó a Megrendelt teljes időszak során köteles nyújtani a Műszaki leírás szerinti 
szolgáltatásokat.” 
 
 
3.2.        Eredeti pont: 
KM IV.2.11. pontja: 
„IV. 2. 11. A Vállalkozó az alábbiak szerint jogosult számlát kiállítani: 
a havi átalánydíjas szolgáltatások esetében, a szerződésszerű teljesítést követően naptári hónaponként nyújtható be számla a IV.2.1. 
pontban előírtak alapján. A 2020. szeptember 1-2020. december 31-ig terjedő szolgáltatási időtartamra Vállalkozó egy számlát 
nyújthat be a IV.2.1. pontban előírtak alapján, a havi átalánydíjra figyelemmel 600.000.000,- Ft+ÁFA összegben.” 
 
Módosított pont: 
KM IV.2.11. pontja: 
 
„IV. 2. 11. A Vállalkozó az alábbiak szerint jogosult számlát kiállítani: 
a havi átalánydíjas szolgáltatások esetében, a szerződésszerű teljesítést követően naptári hónaponként nyújtható be számla a IV.2.1. 
pontban előírtak alapján. A 2020. szeptember 1-2020. december 31-ig terjedő szolgálttái időtartamra Vállalkozó egy számlát nyújthat 
be a IV.2.1. pontban előírtak alapján, a havi átalánydíjra figyelemmel 600.000.000,- Ft+ÁFA összegben. A 2021. március 1-2021. 
november 30-ig terjedő szolgáltatási időtartamra Vállalkozó egy számlát nyújthat be a IV.2.1. pontban előírtak alapján, a havi 
átalánydíjra figyelemmel 1.350.000.000,- Ft+ÁFA összegben.” 

A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

VII.2.1) A módosítások ismertetése



EKR000037662018

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés 
biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

HUFPénznem:5 505 000 000Érték áfa nélkül:

Teljes szerződéses érték a módosítást követően

HUFPénznem:5 505 000 000Érték áfa nélkül:

A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és 
árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)

VII.2.3) Áremelkedés

Felek a fent bemutatott előre nem látható okból eredően, a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontjára hivatkozással a lentiek szerint 
módosítják a KM-t.
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