
Összegezés az 

ajánlatok 

elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név:       Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

Postai cím:            II. János Pál pápa tér 7. 

Város:   
Budapest 

Postai irányítószám: 1081 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: "SZTNH_Projekt változásmanagement támogatás beszerzése”  

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

Szenior informatikai szakértő 1x8 óra   ITSZ-SZIT 200 nap/fő 

Vezető Informatikai szakértő 1x8 óra  ITSZ-VIT  133 nap/fő 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

Kbt. II. rész szerinti eljárás 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 2015. évi CXLIII. törvény alapján a központosított közbeszerzési 
rendszerben megkötött DKM01ITSZ21 azonosító számú keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás 
második része a Kbt.105. § (2) bek. c) pontja szerint 

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 közzététel2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító 

felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 
2022.03.04. 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett 

intézkedések ismertetése: 

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 "SZTNH_Projekt változásmanagement 
támogatás beszerzése” 

Az eljárás eredményes volt X igen o nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka: 

o A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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 eredménye2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk  

A beérkezett ajánlatok száma:  5 

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: eGOV Kft.; DX Digital Transformation Solutions Zrt.; KPMG Tanácsadó Kft.;IFUA 
HORVÁTH&PARTNERS Kft.;Boost IT Kft.; iCONTEST Kft.; eKÖZIG Zrt.- közös ajánlattevők 

Ajánlattevő székhelye: 1054 Budapest, Zoltán u. 8. félemelet 1.; 1191 Budapest, Ady Endre út 28-
30.; 1134 Budapest, Váci út 31.; 1117 Budapest, Buda-part tér 2.; 1032 Budapest, Bécsi út 95.fszt.2.; 
1037 Budapest, Bokor u. 15-21.; 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.  

adószáma: 12870491-2-41; 26679028-2-43; 12691908-2-44 ;10304491-2-43; 14387591-2-
41;14720787-2-41; 13841106-2-09  

Nettó ajánlati ár összesen: 45 787 000 HUF  

Megfelel a jogszabályokban, a keretmegállapodásban, ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt feltételeknek. 

Ajánlattevő neve: eNET Internetkutató Kft.; Bluefield Kft.; Teqtos Kft; Alverad Technology Focus 
Kft.; COMTRANS Kft.; KIRULY Kft.-közös ajánlattevők  

Ajánlattevő székhelye: 1095 Budapest, Ipar u. 5.; 1062 Budapest, Aradi u. 8.; 1134 Budapest, Váci 
út 33. I.em.; 1119 Budapest, Andor u 21.c.ép.; 3530 Miskolc, Kisavas I. sor 4.; 4034 Debrecen, 
Vágóhíd u. 2.8.ép. 2.em. 

adószáma: 12669789-2-43; 14110968-2-42; 25599617-2-41; 14544060-2-43; 10500109-2-05; 
12560264-2-09 

Nettó ajánlati ár összesen: 39 960 000 HUF  

Megfelel a jogszabályokban, a keretmegállapodásban, ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt feltételeknek 

Ajánlattevő neve: Field Consulting Services Zrt.; AAM Vezetői Informatika Tanácsadó Zrt.; Clarity 
Consulting Kft.; Collective-Intelligence Kft.; Ernst & Young Tanácsadó Kft.; Königsberg Consulting 



Szolgáltató és Tanácsadó Kft.; Magnasoft Kft.; VITAL MANAGEMENT Kft.; ViVeTech Zrt.- közös 
ajánlattevők 

Ajánlattevő székhelye: 1025 Budapest, Vihorlát u. 33.; 1133 Budapest, Váci út 76.; 1145 Budapest, 
Erzsébet királyné útja 29/b.; 7624 Pécs, Rókusalja u. 14.; 1132 Budapest, Váci út 20.; 8000 
Székesfehérvár, Nyitrai u. 42.; 2100 Gödöllő, Korona tér 7.; 1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.; 1118 
Budapest, Szüret u. 15. 

adószáma: 25445525-2-41;13012252-2-41; 12735345-2-42;22618227-2-02;12715244-2-
44;11698816-2-07;24209746-2-13 

Nettó ajánlati ár összesen: 48 851 000 HUF  

Megfelel a jogszabályokban, a keretmegállapodásban, ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt feltételeknek. 

Ajánlattevő neve: MultiContact Consulting Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. 

adószáma: 12965580-2-43 

Nettó ajánlati ár összesen:  47 385 500 HUF 

Megfelel a jogszabályokban, a keretmegállapodásban, ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt feltételeknek. 

Ajánlattevő neve: KÜRT Zrt.; VIR Vezetői Információs Rendszerek Zrt.; Vialto Consulting Kft.; 
STRATIS Kft.; 4Sales Systems Kft.; I-Track Consulting Kft.-közös ajánlattevők  

Ajánlattevő székhelye: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.; 1111 Budapest, Budafoki út 15. 4. em. 2/B.; 
1122 Budapest, Maros utca 19-21.; 1037 Budapest, Szépvölgyi út 139.; 7100 Szekszárd, Korsófölde 
utca 3.; 1053 Budapest, Reáltanoda utca 19.2.em.18.  

nettó ajánlati ár összesen:  47 983 500 HUF 

adószáma: 11780359-2-43; 23477827-2-43;12849675-2-43;11782454-2-41;12631186-2-
17;24376451-2-41 

Megfelel a jogszabályokban, a keretmegállapodásban, ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt feltételeknek. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése2 

(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.) 
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értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnkén

t: 

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: 

Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár. 

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

Az ajánlat(ok) figyelmen kívül hagyásának indoka: 

V.2.7) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 

ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: eNET Internetkutató Kft.; Bluefield Kft.; Teqtos Kft; Alverad Technology Focus 
Kft.; COMTRANS Kft.; KIRULY Kft.-közös ajánlattevők  

Ajánlattevő székhelye: 1095 Budapest, Ipar u. 5.; 1062 Budapest, Aradi u. 8.; 1134 Budapest, Váci 
út 33. I.em.; 1119 Budapest, Andor u 21.c.ép.; 3530 Miskolc, Kisavas I. sor 4.; 4034 Debrecen, 
Vágóhíd u. 2.8.ép. 2.em. 

adószáma: 12669789-2-43; 14110968-2-42; 25599617-2-41; 14544060-2-43; 10500109-2-05; 
12560264-2-09 

Nettó ajánlati ár összesen: 39 960 000 HUF  

Az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlat. A szerződés megkötésére és 

teljesítésére a fedezet rendelkezésre áll. 

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:2 

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 o igen o nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: 

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.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:2 

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

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: 

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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

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

 



V.2.13) 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: 2022.04.04 / Lejárata: 2022.04.14. 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2022.04.04 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2022.04.04 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk:2 

1 szükség szerinti számban ismételje meg  

2 adott esetben 

 


