
 

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

Postai cím: Szentháromság tér 6. 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1014 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer funkcionális bővítési és üzemeltetés-támogatási 

feladatainak ellátása  

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

A támogatási igénylések lebonyolítási folyamatának gyorsítása és könnyítése érdekében a BGA Zrt. 2013. év folyamán egyedi 

szoftverfejlesztési beszerzést bonyolított le, aminek következtében 2014. év januárjától bevezetésre került a Nemzetpolitikai 

Informatikai Rendszer (NIR). A rendszer teljes ügymenet támogatást nyújt a pályázatok / támogatási igények elektronikus 

benyújtásától kezdve a szerződéskötésen át az elszámolások és szerződés szerinti teljesítések ellenőrzéséig, lefedve ezzel a BGA Zrt., 

illetve a külföldi pályázati lebonyolító szervezetek teljes ügymenetét. 

 A NIR rendszer infrastruktúráját jelenleg a NISZ Zrt. üzemelteti. A két független telephelyen működő környezet 26 virtuális 

szervert használ erőforrásként. A NISZ Zrt. a virtuális gépek működését biztosítja, a virtuális gépeken működő operációs 

rendszerektől kezdődő komponensek (platform) üzemeltetését külső vállalkozó végzi. 

Az üzemeltetendő rendszer főbb mérőszámai: 

Alkalmazás szerver célú virtuális gépek száma: 8 

Adatbázis szerver célú virtuális gépek száma: 6 

Egyéb célú virtuális gépek száma: 4 

Rendszerenként az élesen környezeten kívül még 3 további környezet (teszt, oktatási, éles másolat) létezik. 

A két külön telephelyen működő adatbázis példány között folyamatos replikáció biztosítja az adategyezőséget. 

Pályázati időszakban az egyidejű felhasználók száma meghaladhatja az 1000 főt. 

Üzemelő független rendszerek: 

- NIR 

- ADATTÁR (nyilvánosan elérhető pályázati adattár portál) 

- VIR (Pentaho alapú adattárház) 

Ezen beszerzés a következő szolgáltatásokra irányul: 

- a NIR, ADATTÁR és VIR rendszerek jogszabálykövetési és funkcióbővítési célú továbbfejlesztéséhez fejlesztési kapacitás keret 

biztosítása évi nettó 50 millió Ft értékben 30 hónap időtartamra 

- a NIR, ADATTÁR és VIR rendszerek és környezeteiknek 30 havi platform- és alkalmazásüzemeltetése 

  

 

 



 

 

A NIR 2014. januári bevezetése óta folyamatos fejlesztés alatt áll. A rendszer moduláris felépítésű,  

robosztus, internetes böngészővel elérhető informatikai megoldás. Az adatbázisa 232 táblából, 157 Log-táblából áll, programsorainak 

száma körülbelül 190.00, Java osztályok száma 673. Az alkalmazás egyedi környezetben került megvalósításra, a JBoss nyílt 

forráskódú alkalmazásszerver 7.2 verziójának hibajavításaival stabilizált és kibővített változatával. Az alkalmazás egyedi 

folyamattámogató-, vizualizációs-, és jogosultságkezelő keretrendszerre épül. 

Az egyedi fejlesztésben előállított alkalmazásszerver, valamint a folyamattámogató-, vizualizációs-, és jogosultságkezelő 

keretrendszer forrás szinten a nyertes ajánlattevő részére átadásra kerül. 

A NIR adatbázis kezelője 64 bites PostgreSQL 9.3, alkalmazásszervere JBoss AS 7.2. A rendszer Java 7-ben és JEE 6 -ban került 

megvalósításra. Folyamatmotorként a JBPM 4.0 került alkalmazásra, a perzisztencia réteg Hibernate 4.2.2 verziójával lett 

megvalósítva, míg a felhasználói felület alapját a PrimeFaces 5.2 adja. 

  

Vállalkozó főbb feladatai az alábbiak: 

1. Projektvezetés 

2. Folyamattámogatásra épülő rendszerszervezés, üzleti elemzés  

3. Nyíltforráskódú Java7 és JEE 6 alapú keretrendszerben történő informatikai rendszerfejlesztés 

4. Tesztelés, automatizált tesztek készítése 

5. Az üzemelő rendszerek dokumentumtárának változáskezelése 

6. Üzemeltetés menedzsment feladatok támogatása 

7. Rendszermenedzsment üzemeltetés támogatás 

8. Adatbázis üzemeltetés támogatás 

9. Alkalmazás üzemeltetés támogatás 

10. Platform (infrastruktúra) üzemeltetés támogatás 

11. Rendszeres alkalmazói rendszergazdai feladatok támogatása 

12. Esetenkénti alkalmazás és infrastruktúra (platform) támogatói feladatok 

  

A fejlesztésre szánt keretösszeg nettó 124.000.000.- Ft, mely 30 % opciót tartalmaz. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ára, azaz nettó 

86.800.000.- Ft-ra vállal megrendelési kötelezettséget, de opcióként fenntartja a lehetőséget a nettó 37.200.000.- Ft-os keretösszeg 

kimerítésére. 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája: uniós értékhatárt elérő értékű tárgyalásos eljárás 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 

A Kbt. 85. (2) bek. c) pontja alapján, Ajánlatkérő tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a szerződés jellegével, összetettségével vagy 

jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények vagy az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások 

nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat. AK a pénzügyi feltételek pontosítása érdekében választja a tárgyalásos eljárást. 

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 közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [2][0][1][6]/S [2][2][9]–[4][1][7][5][4][8] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [1][4][3][4][4]/[2][0][1][6] (KÉ-szám/évszám) 



 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 (éééé/hh/nn) 

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 - 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 - 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer funkcionális 

bővítési és üzemeltetés-támogatási feladatainak ellátása 

Az eljárás eredményes volt  igen  nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

 A szerződés megkötését megtagadták 

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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 eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: [1] 

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: TIGRA Kft. 

Székhelye: 1145 Budapest, Törökőr u. 2. 

Adószáma: 12218778-2-42 

Értékelési szempontok és ajánlat:  

1.Ajánlati ár (nettó HUF)  

1.1.Üzemeltetési havidíj (nettó HUF/hónap): 1 650 000 HUF/hó 

1.2.Fejlesztési napidíj (nettó HUF/8 munkaóra): 99 200 HUF/8 munkaóra 

2.A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember képzettsége és szakmai tapasztalata  

2.1. Az M/2.2. pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására informatikai rendszerszervező pozícióra bemutatott 

folyamattámogatást biztosító informatikai rendszerek elemzése, tervezése területén szerzett 36 hónap feletti szakmai 

többlettapasztalata egész hónapokban megadva, legfeljebb további 36 hónap (hó): 36 hónap+ 9 hónap= 45 hónap, Név: Kolozsvári 

Szilvia 

2.2. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt M/2.3. pont alkalmassági követelményben meghatározott feltételeknek megfelelő 

szakemberek száma (fő) /Legkedvezőbb megajánlás 3 fő, legkedvezőtlenebb megajánlás 0 fő/ (fő): 2 fő: Név: Tóbiás Zoltán, Név: 

Lucza Viktor 



 

2.3. Az M/2.4. pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott platform üzemeltető szakember informatikai 

infrastruktúra- és rendszerüzemeltetés területén szerzett 36 hónap feletti szakmai többlettapasztalata egész hónapokban megadva, 

legfeljebb további 36 hónap (hó): 36 hónap + 14 hónap = 50 hónap, Név: Tóth László 

Ajánlattevő ajánlata megfelelt az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban foglaltaknak. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(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.) 

    

  

  

Az ajánlattevő neve: 

TIGRA Kft. 

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

részszempontjai 

(adott esetben alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 
alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 
és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 
és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám és  
súlyszám  

szorzata 

 Ajánlati ár (nettó HUF)        

 

Üzemeltetési havidíj (nettó HUF/hónap) 20 100 2000 

    

 

Fejlesztési napidíj (nettó HUF/8 munkaóra) 40 100 4000 

    

 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt 

szakember képzettsége és szakmai 
tapasztalata 

 

      

 

Az M/2.2. pont szerinti alkalmassági 
követelmény igazolására informatikai 

rendszerszervező pozícióra bemutatott 

folyamattámogatást biztosító informatikai 
rendszerek elemzése, tervezése területén 

szerzett 36 hónap feletti szakmai 

többlettapasztalata egész hónapokban 
megadva, legfeljebb további 36 hónap (hó) 

5 100 500 

    

 

A szerződés teljesítésébe bevonni 
kívánt M/2.3. pont alkalmassági 

követelményben meghatározott feltételeknek 

megfelelő szakemberek száma (fő) 
/Legkedvezőbb megajánlás 3 fő, 

legkedvezőtlenebb megajánlás 0 fő/ (fő) 

 

30 60 1800 

    

 

Az M/2.4. pont szerinti alkalmassági 

követelmény igazolására bemutatott platform 
üzemeltető szakember informatikai 

infrastruktúra- és rendszerüzemeltetés 

területén szerzett 36 hónap feletti szakmai 

többlettapasztalata egész hónapokban 

megadva, legfeljebb további 36 hónap (hó) 

 

5 100 500 

    

 

A súlyszámmal szorzott 

értékelési pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

  8 800 

    

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 



 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 2 1-100 

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: 2 

1. értékelési részszempont – Ajánlati ár 

Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 100 pontot 

ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazta. 

2. értékelési részszempont – A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és szakmai tapasztalata 

2.1. és 2.3. értékelési alszempont: 

Ezekben az értékelési alszempontokban az ajánlatkérő a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja és (6) bekezdése alapján az ajánlattevő 

személyi állományának tapasztalatát értékelte a 2. részszempont esetében az egyenes (lineáris) arányosítás módszerével. Egyenes 

(lineáris) arányosítás: A legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legtöbb szakmai tapasztalat) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan 

kevesebbet.  

2.4. értékelési alszempont: 

Az ajánlatkérő a 2.4. alszempont esetében a közvetlen pontkiosztás módszerét alkalmazta az alábbiak szerint: 

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt M/2.3. pont alkalmassági követelményben meghatározott feltételeknek megfelelő 

szakemberek száma (fő) /Legkedvezőbb megajánlás 3 fő, legkedvezőtlenebb megajánlás 0 fő/ 

 

Megajánlás (szakember) Pontozás 

0 fő 1 pont 

1 fő 30 pont 

2 fő 60 pont 

3 fő 100 pont 
 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

Ajánlattevő neve: TIGRA Kft. 

Székhelye: 1145 Budapest, Törökőr u. 2. 

Adószáma: 12218778-2-42 

Értékelési szempontok és ajánlat:  

1.Ajánlati ár (nettó HUF)  

1.1.Üzemeltetési havidíj (nettó HUF/hónap): 1 650 000 HUF/hó 

1.2.Fejlesztési napidíj (nettó HUF/8 munkaóra): 99 200 HUF/8 munkaóra 

2.A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember képzettsége és szakmai tapasztalata  

2.1. Az M/2.2. pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására informatikai rendszerszervező pozícióra bemutatott 

folyamattámogatást biztosító informatikai rendszerek elemzése, tervezése területén szerzett 36 hónap feletti szakmai 

többlettapasztalata egész hónapokban megadva, legfeljebb további 36 hónap (hó): 36 hónap+ 9 hónap= 45 hónap, Név: Kolozsvári 

Szilvia 

2.2. A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt M/2.3. pont alkalmassági követelményben meghatározott feltételeknek megfelelő 

szakemberek száma (fő) /Legkedvezőbb megajánlás 3 fő, legkedvezőtlenebb megajánlás 0 fő/ (fő): 2 fő: Név: Tóbiás Zoltán, Név: 

Lucza Viktor 

2.3. Az M/2.4. pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott platform üzemeltető szakember informatikai 

infrastruktúra- és rendszerüzemeltetés területén szerzett 36 hónap feletti szakmai többlettapasztalata egész hónapokban megadva, 

legfeljebb további 36 hónap (hó): 36 hónap + 14 hónap = 50 hónap, Név: Tóth László 

Ajánlattevő ajánlata megfelelt az ajánlattételi felhívásban és a jogszabályokban foglaltaknak. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 2 - 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2  igen x 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.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: 2 - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

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.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

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

V.2.12) 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 

Nem releváns, figyelemmel a Kbt. 131. § (8) bekezdés b) pontra.  

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2017/06/26) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2017/06/26) 

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 
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