TÁER - IKSZR üzemeltetési, karbantartási feladatai
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:

2019/159
Szolgáltatásmegrendelés
Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL

CPV Kód:
Ajánlatkérő:

72250000-2
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság

Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

HU11

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Közrend és biztonság

2019.08.16.
15277/2019

GVSX Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Regionális vagy helyi hatóság

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85122565
Postai cím: Akadémia Utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mohácsi Ildikó
Telefon: +36 302892331
E-mail: imohacsidr@gmail.com
Fax: +36 12010184
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kozterulet-felugyelet.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
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I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
x Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: IKSZR szoftvermodulok üzemeltetése, karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000525952019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

72250000-2

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ajánlatkérő érdekkörében, illetve kezelésében működő IKSZR szoftver rendszerelemek 12 hónapos
üzemeltetése, amely üzemeltetési és karbantartási feladatok teljes köre kizárólag a forráskód
birtokában, és kizárólag a GVSX Szolgáltató Kft., mint az alapszoftver és mint a FÖRI IKSZR szoftver
rendszerelemek tekintetében is kizárólagos joggal rendelkező Vállalkozó által végezhetők el.
(Üzemeltetési feladatok)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
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A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 64680000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: IKSZR szoftvermodulok üzemeltetése, karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:

Fő szójegyzék
72250000-2

További tárgyak:

72267000-4

Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 1054
Budapest, Akadémia u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen beszerzés tárgya kizárólagosan a FÖRI érdekkörében és üzemeltetésében lévő FÖRI IKSZR
(kizárólag forráskód birtokában elvégezhető) szoftvermodulok üzemeltetési, karbantartási
feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében 12 hónap + opcionálisan további 12 hónap
időtartamra. Ezen belül:
Műszaki-technológiai rendszerfelügyelet keretében elvégzendő feladatok
-az IKSZR tehergépjármű ellenőrző rendszer, az esemény Proxy, illetve a FÖRI IKSZR Data Center,
valamint a Web-es alkalmazások és tároló – adatfeldolgozó - továbbító szoftvermodulok
üzemeltetése, esetleges meghibásodásainak elhárítása;
-TOBI online interfész működésének FÖRI oldali biztosítása, esetleges meghibásodásainak
elhárítása;
-KEKKH havonta frissülő tehergépjárműveket tartalmazó interfészének biztosítása, adatok
betöltése, és az esemény Proxy esetleges meghibásodásainak elhárítása;
-alkalmazás- és adatbázisszerverek szoftverkörnyezet optimalizálása;
-a FÖRI IKSZR modul folyamatos üzemének biztosítása és az azzal összefüggő tevékenységek
végrehajtása, dokumentálása;
-a média konverterek, switchek és egyéb hálózati eszközök ellenőrzése a szoftverek működésének
(elérhetőségének) ellenőrzése, különösen az IKSZR közúti modul, a kamerarendszer központi
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szoftvere, és a monitorozó rendszer ellenőrzése;
-alkalmazás biztonsági frissítések telepítése, tesztelése (ha ez a rendszer folyamatos üzemszerű
működését lényegesen befolyásolná, akkor csökkent forgalmú időszakban);
-a kapcsolódó hibabejelentések fogadása, a hibabejelentő rendszer üzemeltetetése;
-a rendszer szoftvereit – központi és kliens – érintő verziókövetés biztosítása, különös tekintettel a
jogszabályváltozásokra és a külső interfészek módosulására (éves szinten max. 30 munkaóra
felhasználással);
-új szoftververziók telepítése, tesztelése, és - amennyiben azt a módosított rendszerszoftver teszi
szükségessé - a Megrendelő által biztosított alapszoftver frissítés, scriptek készítése;
-alkatrész igénnyel járó meghibásodások, bővítések esetén a Megrendelő által beépíttetett
alkatrészek, berendezések rendszertesztje, minősítése;
-a tehergépjármű-behajtás ellenőrzést végző IKSZR modul egységek szoftver üzemeltetése,
adatkapcsolat biztosítása a FÖRI IKSZR modullal;
-IKSZR kliensek (max. 50) központra kapcsolása és üzemelésének biztosítása (licence költség,
hardverbővítés nem értendő bele, csak a működtetés).
Az IKSZR tehergépjármű ellenőrző végpontokkal kapcsolatos feladatok:
-végponti eszközök kliens szoftverének jogszabálykövetése (csak a jogszabályváltozásból eredő
szoftvermódosítás, a felhasználói igényekből fakadó fejlesztések, módosítások eseti fejlesztési
szerződés alapján történhetnek);
-kliens szoftver hibaelhárítása
-hardver hibákat követően szükségessé váló optimalizálás, és szoftvertesztelés (a javítás a
megrendelő által biztosított alkatrészekkel történik);
Az üzemeltetéssel érintett végponti hardver eszközök:
Mobil kliens:
4 db Sunit autóba szerelhető ipari PC kliens szoftvere
4 db 3M ANPR szoftver
A FÖRI IKSZR Data Center és a tehergépjármű ellenőrző modul megbízható működése tekintetében a
rendelkezésre állási ráta Megrendelő által megkövetelt mértéke az on-line központi modulok,
alkalmazások és a központból a Budapest Közút számára adatot továbbító alrendszer esetében
94%, más adatszolgáltatásokra a 90% is elfogadható.
Továbbá a szerződés része a Megrendelő üzemeltetői, ill. felhasználói tevékenységének
támogatása, amelynek során Vállalkozó kompetens képviselőjének havonta 1 munkanap
időtartamban személyesen rendelkezésre kell állnia üzemeltetői és/vagy felhasználói
tanácsadásra. A tanácsadási időkeretet Megrendelő minimum 4 órás csomagokban hívhatja le, a
Vállalkozó előzetes értesítése alapján.
A további részletes feladatmeghatározást, feltételeket az ajánlattételi dokumentáció Műszaki
leírása tartalmazza
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
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Opciók ismertetése: A II.1.5 valamint II.2.7. pontban meghatározott 24 hónap akként értendő,
hogy Ajánlatkérő 12 hónap határozott időre köti a szerződést, amelynek leteltét megelőzően különös tekintettel az Ajánlatkérő költségvetési szerv jellegére, és annak éves költségvetési
gazdálkodására - adott esetben a szolgáltatás további 12 hónap opcionális időszakra
Megrendelő döntése alapján lehívható a szükséges költségvetési forrás rendelkezésre állása
esetén.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ért.-i szempont: a Kbt. 100. § (5) bek. alapján a Kbt. 76. § (2) bek. a) pont szerinti legalacsonyabb ár,
mivel AK kizárólag egy ATt kér fel ajánlattételre, és az AK-i igénynek a műszaki leírásban konkrétan
meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár
szolgálja.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül
odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
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A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 135 - 333634
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató;
Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési
rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: IKSZR szoftvermodulok üzemeltetése, karbantartása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak
szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: GVSX Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88071642
Postai cím: Fáy Utca 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
E-mail: info@gvsx.hu
Telefon: +36 17840796
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
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A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 64724400
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 64680000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem
szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma (az V.2.3. pontban megadottakkal megegyezően): 14755617-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
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Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §
szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján
történő indokolása
Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
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nyílt eljárás
meghívásos eljárás
A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az
irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági
szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
verseny hiánya technikai okokból
a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az
irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás
megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők
valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló
nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele
nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi
következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a
szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése:
(maximum 500 szóban)
Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos
közbeszerzési eljárást folytatott le, tekintettel arra, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme
miatt kizálrólag egy meghatorozott gazdasági szereplővel, az ajánllattételre felhivott GVSX
Szolgáltató Kft.- vel köthető meg, mivel az IKSZR szerzői joga, forráskódja az ajánlattevő kizárólagos
tulajdonát képezi és az ellátandó feladatok a forráskód hiányában nem végezhetők el más
gazdasági szereplő által.
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