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I. szakasz: Ajánlatkérő

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 17896943Fax:+36 17888931Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

www.ujvilag.gov.huA felhasználói oldal címe: (URL)

www.ujvilag.gov.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 15501502Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

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

Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.Ajánlatkérő 
neve:

Tömeges SMS küldő szolgáltatásKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000665432022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft. 12097926242

Kéthly Anna Tér 1

Budapest HU110 1077

Podobni-Barkóczi Dóra

Podobni-Barkoczi.Dora@ujvilag.
gov.hu

+36 15501500

WIT Zártkörűen Működő Részvénytársaság 26087937241

Pasaréti Út 122-124. B. ép. 3. em.

Budapest HU110 1026

Bozsó Virág

bozso@witzrt.hu
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IV. szakasz: Eljárás

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

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.szakasz: Tárgy

A beszerzés célja Ajánlatkérő saját fejlesztésű pályázati informatikai rendszeréből rendszeres
SMS üzenetek küldését biztosító szolgáltatás igénybevétele. Keretösszeg: nettó 40.000.000,- Ft.
Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nettó 28.000.000,- Ft összegig (70%) vállal
kötelezettséget.
A szolgáltatás keretében valamennyi hazai és külföldi mobil szolgáltató előfizetőjének irányába
biztosítani kell az SMS küldést, függetlenül attól, hogy a fogadó fél belföldön tartózkodik-e
vagy roaming szolgáltatás keretében veszi igénybe a szolgáltatást. A külföldi mobil szolgáltatók
előfizetőinek irányába küldendő SMS-ek aránya nem éri el az 1%-ot.
A szolgáltatás küldési kapacitásának biztosítania kell az akár 2000 db SMS/óra értéket is.
A szolgáltatás keretében az SMS-ek küldését a hét minden napján 0-24 órában (7/24)
biztosítani szükséges.
Ajánlatkérő nagyságrendileg, átlagosan heti 50.000 db SMS küldését tervezi a szerződés
időtartama alatt, amellyel kapcsolatban Ajánlatkérő kiemeli, hogy tervezett mennyiség, ennek
kimerítésére Ajánlatkérő kötelezettséget nem vállal, illetve ezt meghaladó heti darabszám
elérése is lehetséges.
Ajánlatkérő az észlelt meghibásodást a nyertes ajánlattevő által a hét minden napján, a nap 24
órájában biztosított és díjmentesen igénybe vehető hibabejelentő szolgálatánál jelentheti be. A
nyertes ajánlattevő köteles a szolgáltatás műszaki hiba miatti megszűnése esetén a hiba
kijavítását a hiba bejelentésétől számított 1 órán belül megkezdeni. A nyertes ajánlattevő
vállalja, hogy a hibát a hiba kijavításának megkezdésétől számított legfeljebb 4 órán belül
elhárítja.
Az alábbiakban ismertetett technikai paraméterek Ajánlatkérő jelenleg is működtetett
informatikai rendszerének SMS küldés biztosítására megvalósított kapcsolódási interfészét
írják le. A megajánlandó szolgáltatás igénybevételéhez nyertes ajánlattevőnek ennek megfelelő
kapcsolódási felületet és kommunikációs protokollt szükséges biztosítania.
Ajánlatkérő csak olyan specifikációval rendelkező szolgáltatás megajánlását fogadja el,
amelyhez az alábbiakban részletezett, nemzetközileg elfogadott szabványok szerinti
működéshez saját rendszerében csak Ajánlattevő által a szerződés hatályba lépését követően 3
naptári napon belül megadandó egyedi szolgáltatási paramétereit kell Ajánlatkérőnek
beállítania a megfelelő működéshez.
• Az SMS küldés kezdeményezése Ajánlatkérő informatikai rendszeréből történik human
interfész beiktatása nélkül, Machine-to-Machine (M2M) technológia alkalmazásával.
• Ajánlatkérő fix IP címről kezdeményezi a kapcsolódást Szolgáltató rendszeréhez.
• A két rendszer közti kommunikáció az ETS 300 133-3 ETSI szabvány szerinti Universal
Computer Protocol (UCP) segítségével történhet, annak Short Message Service Centre 4.6
(SMSC) -specific kibővítése szerinti External Machine Interface (EMI) biztosításával.
• A szolgáltatás működtetésére szolgáló protokoll struktúrája garanciát kell, hogy jelentsen
minden elindított SMS elküldésére, az esetlegesen fellépő kommunikációs hiba javítására.
További részleteket a műszaki leírás tartalmaz.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Tömeges SMS küldő szolgáltatás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Harmadik rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Képzett ár – nettó ajánlati összár: 285,6,-Ft
Ezen ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, valamint nem áll a kizáró okok hatálya 
alatt. 

10773381244Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Magyarország 1097 
Budapest, Könyves Kálmán Körút 36.

Képzett ár – nettó ajánlati összár:276,- Ft
Ezen ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, valamint nem áll a kizáró okok hatálya 
alatt. 

25836965244Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2040 Budaörs, Edison Utca 4.

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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:

9535/2022A 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

Igen



EKR000665432022

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

V.2.12) 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 ajánlattevő ajánlatában:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Képzett ár – nettó ajánlati összár: 285,6,-Ft
Ezen ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, valamint nem áll a kizáró okok hatálya 
alatt, továbbá ezen ajánlattevő ajánlata tartalmazza a nyertes ajánlattevő ajánlatát követő második kedvezőbb megajánlást. 

10773381244Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Magyarország 1097 Budapest, 
Könyves Kálmán Körút 36.

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

Bitnet Group Kft., 1114 Budapest, Bocskai út 11., Adószáma: 24937692-2-43., III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmassági 
követelmény

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.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Képzett ár – nettó ajánlati összár:276,- Ft
Ezen ajánlattevő ajánlata érvényes, megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, valamint nem áll a kizáró okok hatálya 
alatt, továbbá ezen ajánlattevő ajánlata tartalmazza a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb árat tartalmazó 
megajánlást. 

25836965244Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 2040 Budaörs, Edison Utca 4.

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

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az értékelés szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár.

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:

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

Szöveges értékelés:

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Szöveges értékelés:

Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

2022.08.11Lejárata:2022.08.01Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

2022.08.01

2022.08.01
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