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projektvezetési, projekt koordinációs közigazgatási 
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Tisztelt Ajánlattevők! 
 
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban: KEF) 2017. 07. 11. napján 
keretmegállapodást kötött „A 2014-2020. programozási időszak Európai Uniós 
finanszírozás keretében  megvalósuló projektek megvalósításához kapcsolódó 
Közigazgatási Informatikai Rendszerekkel kapcsolatos szakértői vagy 
minőségbiztosítási szolgáltatások beszerzése” (rövid név: Közigazgatási Informatikai 
Rendszerekkel kapcsolatos szakértői vagy minőségbiztosítási szolgáltatások) tárgyú 
keretmegállapodás megkötésére irányuló hirdetmény közzétételével indított nyílt 
közbeszerzési eljárás eredményeképpen  „1. rész: Közigazgatási informatikai rendszerek 
tervezéséhez, megvalósításához és bevezetéshez kapcsolódó szakértői szolgáltatások 
ellátása” tárgyban.  
 
Keretmegállapodás azonosító szám: KM0101-05ITSZ16  
 
Jelen eljárást Ajánlatkérő a KEF által lefolytatott keretmegállapodásos eljárás 2. részeként, a 
verseny újranyitásával kívánja lebonyolítani, az alábbi feltételek mellett. 
 

1. 1.1. Az Ajánlatkérő adatai: 
Neve:  Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Cím:  1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 
Telefon:  +36 14604448 
Fax:  - 
Képviseli: Dr. Rikker Emília 
Email:  jog-igazgatás@elte.hu  
 
1.2. Az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet: 
Neve: OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt. 
Cím: 1139 Budapest, Gömb u. 33. 
Telefon: +36 1 412-2462 
Fax: +36 1 412-2469 
Kapcsolattartó: Reichstetter Zsuzsanna 
Email:  reichstetter.zsuzsanna@okfon.hu  

 
2. A közbeszerzés tárgya, mennyisége, a részteljesítések határideje és az eljárás 
jogcíme: 

 
Az EFOP-3.4.6-VEKOP-17 kódszámú „Intézményirányítást támogató rendszerek 
fejlesztése a felsőoktatásban” nevű projekthez informatikai projektvezetési, projekt 
koordinációs közigazgatási szakértelmi támogatás megvalósítása 
 
Szakértői szolgáltatások a műszaki leírásban megadott feladatok végrehajtása során az 
alábbi mennyiségben: 

Szolgáltatás megnevezése Termékazonosító Szakértői napok száma 

Szenior közigazgatási szakértő 
1x8 óra (1 nap / fő) 

szolg_kozig_szenior 184 

Junior közigazgatási szakértő 
1x8 óra (1 nap / fő) 

szolg_kozig_junior 37 
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OPCIÓ MENNYISÉGE 

 
CPV: 
Fő tárgy: 72221000-0   

 
A szolgáltatások részletes leírása a Dokumentáció Műszaki leírás fejezetében található. 

 
Az ajánlatban az Ajánlatkérő által jelzett szolgáltatásokon kívül további szolgáltatás nem 
szerepelhet. 
 
Eljárás jogcíme: 
Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti versenyújranyitás.  
 

3. A keretmegállapodásos eljárás első részét megindító hirdetményre történő 
hivatkozás: 

 
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság jelen eljárás alapját képező 
keretmegállapodást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján 
lefolytatott, az Európai Unió hivatalos lapjában TED 2016/S 239-435633; KÉ-
15044/2016 azonosító számon megjelent hirdetménnyel indított eljárás eredményeként 
kötötte.   
A keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárást megindító hirdetmény közzétételének 
napja: 2016. december 7.  
 

4. Hivatkozás a megkötött keretmegállapodásra: 
KEF azonosítószám: KM0101-05ITSZ16 
Megnevezése: 1. rész: Közigazgatási informatikai rendszerek tervezéséhez, 
megvalósításához és bevezetéshez kapcsolódó szakértői szolgáltatások ellátása 

 
5. A szerződés meghatározása: 

megbízási szerződés  
 

6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: 
 
 Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes 

közbeszerzési eljárásként indította meg, melyre tekintettel az eljárást eredménytelenné 
nyilváníthatja amennyiben a Támogatási Szerződés nem, vagy nem az általa jelenleg 
ismert feltételekkel kerül megkötésre. 

Rendszerszervező szakértő 
1x8 óra (1 nap / fő) 

szolg_rendszerszervezo 35 

Szolgáltatás megnevezése Termékazonosító Szakértői napok száma 

Szenior közigazgatási szakértő 
1x8 óra (1 nap / fő) 

szolg_kozig_szenior 184 

Junior közigazgatási szakértő 
1x8 óra (1 nap / fő) 

szolg_kozig_junior 37 

Rendszerszervező szakértő 
1x8 óra (1 nap / fő) 

szolg_rendszerszervezo 35 



 

 

 
 A tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés hatályba lépése tehát – 

a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján – felfüggesztő feltételként a Támogatási Szerződés 
hatálybalépéséhez kötött. 

 
 A szerződés időtartama a szerződés hatályba lépésétől határozott időtartamra jön létre, és 

a projekt mindenkori ütemezéséhez igazodva legkésőbb 2020. március 31-ig tart.  
 
 A szerződés hatályba lépése: Szerződéskötéssel egyidejűleg  

 
  
7. A teljesítés helye: 
 

A tanácsadási helyszínek: 
 
 szenior közigazgatási szakértő munkanapokon Ajánlatkérő székhelyén. 
 
junior közigazgatási szakértő Ajánlatkérő székhelyén és az érintett felsőoktatási 
intézmények valamely magyarországi helyszínén. 
 
rendszerszervező szakértő Ajánlatkérő székhelyén és az érintett felsőoktatási 
intézmények valamely magyarországi helyszínén. 
 
Az előbbieken túl az egyeztetéseken nyújtott tanácsadások változó budapesti vagy 
felsőoktatási intézmények helyszínen történnek. 
 
NUTS kód: HU110 
 

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele: 
 
A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg. A finanszírozás módja 
utófinanszírozás. A támogatás intenzitása: 100,0% 
 
A teljesítés ellenértéke havonta, utólag, havi időelszámolás alapján kerül megfizetésre. 
 
A szolgáltatások ellenértékének Ajánlatkérő által történő kiegyenlítése az igazolt 
teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1), (5), (6), (10)-(11) bekezdéseiben, amennyiben a 
Szolgáltató a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a Kbt. 135. § (3) bekezdésében 
meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon 
belül történik átutalással, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésében foglaltakra. 
 
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeire vonatkozó jogszabályok: 

− a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, 
− a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) 
Korm. rendelet, 

− az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
− az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Korm. rendelet. 
 



 

 

Az elszámolás és az ajánlat pénzneme: HUF. 
 
Az ajánlatkérő előleget nem fizet. A szolgáltatások elszámolása havonta történik. A havi 
fizetési ütemen kívül további részteljesítésre nincs lehetőség.  
Ajánlatkérő havonta egy számlát fogad be, amelyen Ajánlattevő köteles feltüntetni a 
projekt azonosító számát: az EFOP-3.4.6-VEKOP-17. 
 
A számla befogadása a teljesítés igazolás alapján állítható ki. A számla benyújtásakor 
mellékelni kell a teljesítés igazolás másolatát.  
 
Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 6:155. § (1) bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet 
nyertes ajánlattevőnek. 
 
A szerződéses ár tartalmazza a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos valamennyi költséget 
és kiadást, de nem tartalmazza a 27%-os általános forgalmi adót, valamint a 
közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban a 
Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% 
+ Áfa. 
 

9. Értékelési szempontok: 
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb ár szempontja alapján értékeli. 
 
Ajánlatkérő az opcióval növelt ellenszolgáltatás összegét értékeli. 
 
Ajánlatkérő a közbeszerzési díj és általános forgalmi adó nélküli nettó ellenszolgáltatás 
összegét értékeli.  
Az ajánlati ár a műszaki leírásban meghatározott szolgáltatások ajánlattevő által 
megajánlott mindösszesen nettó ára. Az ajánlati árak összehasonlítása ennek 
figyelembevételével történik. 
Az ajánlattevő köteles az egyes szolgáltatások árát olyan formában (részletezettséggel és 
tartalommal) megadni, hogy a KM0101ITSZ16-KM0105ITSZ16 azonosító számú keret-
megállapodás szerinti szolgáltatások áraival való egyértelmű összevetést biztosítsa, 
illetve, hogy annak alapján megállapítható legyen, hogy a keretmegállapodásban 
foglaltakhoz képest azonos vagy kedvezőbb vállalást tett-e. Az árakat magyar forintban 
(HUF) szükséges megadni, amelyek a szerződés időtartama alatt kötöttek. 
 

10. Ajánlattételi határidő: 
2018. július 2. 12:00 óra 

 
11. Az ajánlatok benyújtásának helye: 

OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.  
1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet titkárság 

 
12. Az ajánlatok bontásának helye, ideje, jelenlétre jogosultak: 

OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.  
1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet titkárság 
2018. július 2. 12:00 óra 
 



 

 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti 
személyek. 

 
13. Az ajánlati kötöttség időtartama: 

Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap. 
 
14. Az ajánlattétel nyelve: 

Az ajánlattétel nyelve magyar. 
 

15. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott 
ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el: 
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül értékeli. 

 
16. Az ajánlattevő részajánlati lehetőséget biztosít-e: 

Nem.  
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag 
ésszerűnek, a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony 
felhasználását eredményezné. 

 
17.  Többváltozatú, alternatív ajánlat tehető-e: 

Ajánlatkérő alternatív ajánlattételi lehetőséget nem biztosít, az ajánlattevők kizárólag 
egyváltozatú ajánlatot tehetnek. 
 

18. Nyilatkozat kizáró okokról: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében rögzített 
kizáró okok hatálya alá tartozik.  
 
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az 
ajánlattevő/közös ajánlattevők, valamint az alvállalkozók és a kapacitást rendelkezésre 
bocsátó szervezetek vonatkozásában a keretmegállapodásos eljárás első részében rögzített 
kizáró okok továbbra sem állnak fenn. 

 
19. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési 

helye és pénzügyi feltételei: 
 
 Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot a jelen Ajánlattételi felhívással együtt az 

Ajánlattevőknek közvetlenül, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen, elektronikusan 
(az Ajánlattevő által a www.kozbeszerzes.gov.hu honlapon megadott elérhetőségeken, a 
vevőszolgálatok részére) bocsátja rendelkezésre, a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján. 

 
20. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
 

Ajánlatkérő a szerződést biztosító mellékkötelezettségek alapját és mértékét a 
keretmegállapodásban foglalt feltételekkel összhangban, az alábbiak szerint rögzíti. 

 
A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített szolgáltatás 
nettó díja. 
 

 Ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható. 

http://www.kozbeszerzes.gov.hu/


 

 

 
20.1. Késedelmi kötbér: A kötbér alapja a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó 
díja. Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 
11. napjától napi 1% mértékű. A késedelemi kötbér maximális mértéke 20%. 
 
20.2. Hibás teljesítési kötbér: A kötbér alapja a hibásan teljesített szolgáltatás nettó díja. 
Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. 
napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. 

 
20.3. Meghiúsulási kötbér: A meghiúsulási kötbér mértéke a Szerződés felmondása 
illetve attól való elállás esetén a Szerződés hatályára tekintettel a Szerződés teljes 
időtartamára járó nettó szerződéses megbízási díj 30 %-a. 

 
21. További információk a következő címen szerezhetők be: 

Kiegészítő tájékoztatás: 
a) Ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a felhívásban és a 

dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) 
tájékoztatást kérhet az ajánlattételi határidő lejárta előtt, a Kbt. vonatkozó 
rendelkezései alapján. A kiegészítő tájékoztatáskéréseket az Ajánlatkérő nevében 
eljáró szervezet ajánlattételi felhívás 1.2. pontjában rögzített elérhetőségeire 
szíveskedjenek megküldeni. 

b) Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket 
szerkeszthető MS Word (.doc) formátumban is szíveskedjenek továbbítani, az 
elektronikus levél tárgyában feltüntetve az eljárás megnevezését. 

 
22. Egyéb információk: 
 

22.1. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően 
biztosítja. 

 
22.2. Ajánlattevő az ajánlatában – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben – 
közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, az ajánlattevő nevének, 
székhelyének (lakóhelyének), az általa kért ellenszolgáltatásnak a nyilvánosságra 
hozatalát azonban nem tilthatja meg. 
 
22.3. Az ajánlatot egy példányban kell benyújtani, cégszerűen aláírva, zárt, sérülésmentes 
csomagolásban, kötött vagy fűzött formában, valamint optikai adathordozóra (CD, DVD), 
vagy pendrive-ra másolva. Eltérés esetén a papír alapon benyújtott példány az irányadó. 

 
22.4. A csomagolásra jól olvashatóan kérjük felírni: 
 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 
- 

AJÁNLAT 
- 

„Az EFOP-3.4.6-VEKOP-17 kódszámú „Intézményirányítást támogató rendszerek 
fejlesztése a felsőoktatásban” nevű projekthez informatikai projektvezetési, projekt 

koordinációs közigazgatási szakértelmi támogatás megvalósítása” 
- 
 



 

 

Nem bontható fel az ajánlattételi határidő (dátumszerűen megjelölve) lejárta előtt!" 
 
A csomagoláson továbbá az Ajánlattevő nevét és címét is fel kell tüntetni.  

 
22.5. Az ajánlattevő nem igényelhet térítést az ajánlatkérőtől az ajánlat kidolgozásáért, és 
az ajánlattétellel kapcsolatban más jogcímen sem terjeszthet elő követelést, abban az 
esetben sem, ha az ajánlatkérő bármilyen okból eredménytelennek nyilvánította az 
eljárást. 
Az ajánlatnak minden a teljesítéssel kapcsolatban felmerült járulékos költséget magába 
kell foglalnia. 
 
22.6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró 
cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd/kamarai 
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem a 
cégkivonatban szereplő képviselő írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat 
aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a cégjegyzésre 
jogosult képviselő általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges 
csatolni. 

 
22.7. A jelen eljárás lefolytatására a keretmegállapodásos eljárás első része indításának, 
azaz a keretmegállapodásos eljárás ajánlati felhívás feladásának időpontjában hatályos 
Kbt. rendelkezései az irányadóak. 
 

22.8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi 
felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozóan. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy vele szemben a 
keretmegállapodásos eljárás első részben előírt kizáró okok továbbra sem következtek be. 
Az ajánlatban továbbá a (közös) Ajánlattevő(k)nek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e, illetőleg nem tartozik a törvény hatálya alá. 
 
22.9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés 
alapján. 
 
22.10. Az ajánlatba csatolandó dokumentumok köre 
1) A közbeszerzési dokumentum 1. számú melléklete szerinti Felolvasólap kitöltve, 

cégszerűen aláírva. 
2) Aláírási címpéldány vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta 

(az ajánlatban szereplő dokumentumokat az ajánlattevő képviseletében aláíró 
cégjegyzésre jogosult képviselőtől) - meghatalmazott aláírása esetén meghatalmazás 
becsatolása.  

3) A közbeszerzési dokumentum 2. számú melléklete szerinti kereskedelmi ajánlat 
kitöltve, cégszerű aláírással ellátva. 

4) A közbeszerzési dokumentum 3. számú melléklete szerinti Ajánlati nyilatkozat. A 
Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján 
eredetiben kell benyújtani. 

5) A közbeszerzési dokumentum 4. számú melléklete szerinti ajánlattevői nyilatkozat. 
6) A közbeszerzési dokumentum 5. számú melléklete szerint Ajánlattevő nyilatkozata a 

kizáró okok fenn nem állásáról.  



 

 

7) A közbeszerzési dokumentum 6. számú melléklete szerinti nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) 
bekezdés alapján. 

 
22.11. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (FAKSZ): Kerekes Anita (1139 
Budapest, Gömb u. 33., kerekes.anita@okfon.hu , Lajstromszám: 00181) és Buzsáki 
Attila (1139 Budapest, Gömb u. 33., buzsaki.attila@okfon.hu , Lajstromszám: 00284) 

 
23.  Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2018. június 25.  
 
 

 ………………………………………. 
Buzsáki Attila 
Vezérigazgató 
OKFON ZRt. 

 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint 

Ajánlatkérő képviseletében 
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