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I. szakasz: Ajánlatkérő

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 14775659Fax:Telefon:E-mail:

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

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési HivatalAjánlatkérő 
neve:

Felhő alapú licenszek szállítása, üzemeltetéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000435662022

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivatal

15830731242

Kálvária Tér 7.

Budapest HU110 1089

Kókai Andrea

kokai.andrea@nive.hu +36 305441263

www.nive.hu

Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

26698180241

Váci Út 37.

Budapest HU110 1134

Bánhidi Richárd

banhidi.richard@dkuzrt.hu

www.dkuzrt.hu

APONIUS Consulting Kft. 25953682242

Rákóczi Út 42.

Budapest HU11 1072

Márkus Tímea

drmarkustimea@t-online.hu
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IV. szakasz: Eljárás

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:

12608/2022A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

2022/S 121-343444A 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

II.szakasz: Tárgy

Zárt rendszerű elektronikus távoktatásban alkalmazható digitális tananyagok fejlesztését biztosító, felhő alapú tananyagszerkesztő 
rendszer és kapcsolódó zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszer licenszek szállítása, valamint kapcsolódó 
szolgáltatások nyújtása.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Felhő alapú licenszek szállítása, üzemeltetése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

www.aponius.com

II. rész XV. fejezet

Uniós Nyílt eljárás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

1. AJÁNLATI ÁR (ÖSSZESEN NETTÓ FT) – SÚLYSZÁM: 90
Fordított arányosítás módszere:

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:

EKRÉTA Informatikai Zrt.:
Ajánlati ár (összesen nettó Ft): 10 pont, súlyszámmal szorzott: 900 pont
M2)A) pont szerinti szakember 12 hónapon felüli többlet projektmenedzsment szakmai tapasztalata (min. 0, 
max. 36 hónap): 10 pont, súlyszámmal szorzott: 100 pont

ALOHA Informatika Kft.:
Ajánlati ár (összesen nettó Ft): 9,47 pont, súlyszámmal szorzott: 852,3 pont
M2)A) pont szerinti szakember 12 hónapon felüli többlet projektmenedzsment szakmai tapasztalata (min. 0, 
max. 36 hónap): 5 pont, súlyszámmal szorzott: 50 pont
Összesen: 902,3 pont

Noispot Innovations Kft.:
Ajánlati ár (összesen nettó Ft): 9,77 pont, súlyszámmal szorzott: 879,3 pont
M2)A) pont szerinti szakember 12 hónapon felüli többlet projektmenedzsment szakmai tapasztalata (min. 0, 
max. 36 hónap): 10 pont, súlyszámmal szorzott: 100 pont
összesen: 979,3 pont

Szöveges értékelés:

1000EKRÉTA Informatikai Zrt.

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlat hiánypótlást követően mindenben megfelel a Kbt., a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok
előírásainak, az ajánlat érvényesnek tekinthető, számítási hibát nem tartalmaz, az ajánlati ár nem minősül
aránytalanul alacsonynak.
Az ajánlat értékelési szempont szerinti elemei:
Ajánlati ár (összesen nettó Ft): 2 576 500 000
M2)A) pont szerinti szakember 12 hónapon felüli többlet projektmenedzsment szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap): 36

25707144243EKRÉTA Informatikai Zrt., Magyarország 1111 Budapest, Budafoki Út 59.

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

3A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1.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:

Igen
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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:

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

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ajánlattevő ajánlata és a Kbt. 69. § (4) szerinti igazolásai megfelelnek a Kbt. és a közbeszerzési dokumentumok
előírásainak, ajánlata érvényes. Az ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, valamint az értékelési szempontra tekintettel 
legkedvezőbb (legjobb ár-érték arányt megjelenítő) ajánlat. 
Ajánlati ár (összesen nettó Ft): 2 576 500 000

25707144243EKRÉTA Informatikai Zrt., Magyarország 1111 Budapest, Budafoki Út 59.

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)

P=Alegjobb/Avizsgált (Pmax-Pmin)+Pmin
ahol:
P:                a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax:                a pontskála felső határa
Pmin:                a pontskála alsó határa
Alegjobb:        a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb:        a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált:        a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

Ezen módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig 
kerekít.

2. M.2)A) PONT SZERINTI SZAKEMBER 12 HÓNAPON FELÜLI TÖBBLET PROJEKTMENEDZSMENT SZAKMAI TAPASZTALATA 
(MIN. 0, MAX. 36 HÓNAP) - SÚLYSZÁM: 10
Egyenes arányosítás módszere:
P = (Avizsgált/ Alegjobb) x (Pmax-Pmin)+Pmin

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Alegjobb: a legelőnyösebbnek tekintett ajánlati elem, azaz 36 hónap
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Pmax: maximálisan kiosztható pontszám
Pmin: minimálisan kiosztható pontszám

Ezen módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, Ajánlatkérő a számítás a súlyszámmal való 
szorzást megelőzően kettő tizedesjegyig kerekít.

Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása során az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi 
elemeit a meghatározott módszerrel értékeli, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a 
súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amelynek az összpontszáma a 
legnagyobb.

Részletesen: KD.
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

A Kbt. 81. § (5) bekezdésének alkalmazása okán az alábbi adatokkal benyújtott ajánlat nem került bírálatra az értékelést követően:
1.
Ajánlattevő neve: ALOHA Informatika Kft.
Székhelye: 1117 Budapest Alíz U. 1. 7.emelet
Adószáma: 12147784-2-43
Ajánlati ár (összesen nettó Ft): 2 719 390 000
M2)A) pont szerinti szakember 12 hónapon felüli többlet projektmenedzsment szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap): 18

2.
Ajánlattevő neve: Noispot Innovations Kft.
Székhelye: 6722 Szeged Boldogasszony Sgt 21. I. em.
Adószáma: 24148744-2-06
Ajánlati ár (összesen nettó Ft): 2 637 400 000
M2)A) pont szerinti szakember 12 hónapon felüli többlet projektmenedzsment szakmai tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap): 36

Az eljárás feltételes jellegére tekintettel a szerződés hatályba lépésének együttes feltételei az alábbiak – figyelemmel a Kbt. 53. § (6) 
és 135. § (12) bekezdéseire:
a) a Szerződés mindkét Fél által történő aláírása;
b) a Szerződés szerinti feladatokat magába foglaló, az AK és a Közreműködő Szervezet közötti támogatási szerződés Irányító Hatóság 

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:

2022.10.10Lejárata:2022.09.29Kezdete:

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:

Érvénytelenítés jogcíme:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

2022.09.28

2022.09.28



EKR000435662022

részéről történő elfogadása vagy – adott esetben - a Szerződés finanszírozásához szükséges fedezet bármely más forrásból való 
rendelkezésre állásáról szóló írásbeli igazolás (Fedezetigazolás) létrejötte.


	javax: 
	faces: 
	ViewState: stateless


	form1: form1


