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Ajánlattevő neve: Chrome-Soft Informatikai, Kiadói és Grafikai Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 8226 Alsóörs Rege Köz 9. 
email-cím: semsei@chrome.hu adószám: 13306612-2-19 Nettó ajánlati ár (HUF): 22 470 000 Ft Áfa : 6 066 900 Összesen bruttó ár: 28 
536 900 Előteljesítési idő (összesen nap) (minimum 0-maximum 20 nap): 20 Az árban vállalt üzemeltetési idő ( min 36 hónap, max 60 

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

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

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

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

Az eljárás eredményes volt:

T/46-14/2019.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:

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

2019.01.31

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A 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

1 darab központi adatbázis-kezelő és tartalomszolgáltató keretrendszer (CMS) kifejlesztése a) „Guide2Visit” projekt A kifejlesztett 
CMS rendszer testreszabása valamint 1 darab online web-alapú tájékoztatási rendszer (térképes idegenvezető portál), 1 darab 
idegenvezetési mobil applikáció integrált audioguide-dal, 1 darab applikációs interface, mely képes az Iron Curtain Cycling projekt 
keretében megvalósításra kerülő applikáció tartalmait megjeleníteni. b) „IronCurtainCycling” projekt A kifejlesztett CMS rendszer 
testreszabása valamint1 darab API fejlesztése, 1 darab mobil applikáció, 1 darab applikációs interface, mely képes az Guide2Visit 
projekt keretében megvalósításra kerülő portállal kommunikálni. c)„INSiGHTS” projekt A kifejlesztett CMS rendszer testreszabása 
valamint 1 darab idegenvezetői mobil applikáció integrált audioguide-dal,, közösségi megosztást támogató és ösztönző rendszerrel.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

III. rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

Igen
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Ajánlati ár 22 470 000 Ft Ft (nettó) Előteljesítés ideje (összesen nap) (minimum 0, maximum 20) 20 nap Az 
árban vállalt üzemeltetési idő (legalább 36 hónap, maximum 60) 60 hónap Ajánlati ár értékelése: P = Alegjobb 
x [(Pmax – Pmin) + Pmin] x 70 Avizsgált forint max. pont értékelési pontszám súlyszám bírálati pont 22 470 
000 Ft x (100-1) +1 = 100 x 60 = 6000 70 Az előírtnál hosszabb jótállás vállalása (hónap) P = Avizsgált x [(
Pmax – Pmin) + Pmin] x 1 Alegjobb hónap max. pont értékelési pontszám súlyszám bírálati pont 20 x (100-1) +
1 = 100 x 30 = 3000 20 Az árban vállalt üzemeltetési idő, (min. 36 hónap, max. 60 hónap) P = Avizsgált x [(

Szöveges értékelés:

10000Chrome-Soft Informatikai, Kiadói és Grafikai Korlátolt Felelősségű Társaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő neve: Chrome-Soft Informatikai, Kiadói és Grafikai Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 8226 Alsóörs Rege Köz
9. email-cím: semsei@chrome.hu adószám: 13306612-2-19 Nettó ajánlati ár (HUF): 22 470 000 Ft Áfa : 6 066 900 Összesen 
bruttó ár: 28 536 900 Előteljesítési idő (összesen nap) (minimum 0-maximum 20 nap): 20 Az árban vállalt üzemeltetési idő ( min 
36 hónap, max 60 hónap): 60 A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a felhívás és dokumentáció tartalmának, valamint 
a műszaki leírásban található előírásoknak. Ajánlattevő, 2019. február 25. (hétfő) 14.00 órai határidővel, a Kbt. 69.§ (4) 
értelmében felkérésre került, hogy az ajánlati felhívás III.1.3 pontjában foglaltak teljesülésének alátámasztásául szíveskedjenek 
benyújtani az alátámasztó dokumentumokat valamint a a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontjában meghatározottak szerinti 
nyilatkozatot, amelyeket határidőre Ajánlattevő benyújtott: Az M/1.) illetve az M/3.) alkalmasság igazolására benyújtott 
igazolásokat a BB tagok elfogadottnak értékelték, viszont az ajánlattételi felhívás III.1.3 pont M/2) alkalmassági feltétel 
alátámasztására Ajánlattevő Semsei Sándor önéletrajzát nyújtotta be. Az alkalmassági feltétel minimum követelménye legalább 1
db turisztikai TDM és nemzetközi hálózatépítésben szakmai tapasztalattal rendelkező szakember. Az önéletrajzból nem derült ki 
egyértelműen a nemzetközi hálózatépítési gyakorlat, ezért felkérték Ajánlattevőt annak alátámasztására hogy a beadott 
szakember önéletrajzában melyik rész feleltethető meg a nemzetközi hálózatépítésben szerzett szakmai tapasztalattal. 
Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai alapján mindenben megfelel a felhívás és dokumentáció tartalmának, a műszaki leírásban 
található, valamint a jogszabályok előírásainak, kizáró okok hatálya alatt nem áll, megfelel az előírt alkalmassági követelmények 
mindegyikének, ezért ajánlatuk érvényes és értékelhető. M/1: az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 
megelőző három évben a közbeszerzés tárgyában összesen nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől 
visszafelé számított megelőző három évben, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített összesen 
legalább egy darab olyan, offline üzemmódban is elérhető, GPS-alapú, hangos (integrált audio guide-dal rendelkező) turisztikai 
idegenvezető mobil alkalmazás kifejlesztésével, amely Android és iOS platformon is elérhető, és amelynek letöltésszáma eléri a 
10.000-et. Referencia igazolás benyújtása, melyet kapacitás nyújtó szervezettel igazolt. A szervezet neve: "INFOTEC" 
Informatikai és Információtechnikai Kft (6720 Szeged, Arany János u. 7. 1 em.) M/2: legalább 1 db turisztikai TDM és nemzetközi
hálózatépítésben szakmai tapasztalattal rendelkező szakember Sándor szakember önéletrajza M/3: legalább 1 db a szlovén 
határmenti térségben turisztikai szakmai tapasztalattal rendelkező szakember Kapacitás nyújtó szervezettel igazolta, Inzsöl 
Renáta Orsolya önéletrajza

13306612219Chrome-Soft Informatikai, Kiadói és Grafikai Korlátolt Felelősségű Társaság, 8226 Alsóörs, Rege 
Köz 9

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

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

hónap): 60 A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a felhívás és dokumentáció tartalmának, valamint a műszaki leírásban 
található előírásoknak. Ajánlattevő, 2019. február 25. (hétfő) 14.00 órai határidővel, a Kbt. 69.§ (4) értelmében felkérésre került, hogy 
az ajánlati felhívás III.1.3 pontjában foglaltak teljesülésének alátámasztásául szíveskedjenek benyújtani az alátámasztó 
dokumentumokat valamint a a Kbt. 62. § (1) bekezdés kc) pontjában meghatározottak szerinti nyilatkozatot, amelyeket határidőre 
Ajánlattevő benyújtott: Az M/1.) illetve az M/3.) alkalmasság igazolására benyújtott igazolásokat a BB tagok elfogadottnak értékelték, 
viszont az ajánlattételi felhívás III.1.3 pont M/2) alkalmassági feltétel alátámasztására Ajánlattevő Semsei Sándor önéletrajzát 
nyújtotta be. Az alkalmassági feltétel minimum követelménye legalább 1 db turisztikai TDM és nemzetközi hálózatépítésben szakmai 
tapasztalattal rendelkező szakember. Az önéletrajzból nem derült ki egyértelműen a nemzetközi hálózatépítési gyakorlat, ezért 
felkérték Ajánlattevőt annak alátámasztására hogy a beadott szakember önéletrajzában melyik rész feleltethető meg a nemzetközi 
hálózatépítésben szerzett szakmai tapasztalattal. Ajánlattevő a benyújtott nyilatkozatai alapján mindenben megfelel a felhívás és 
dokumentáció tartalmának, a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, kizáró okok hatálya alatt nem áll, 
megfelel az előírt alkalmassági követelmények mindegyikének, ezért ajánlatuk érvényes és értékelhető.
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V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

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

Infotec Kft (6720 Szeged, Arany J. u.7. II. em. adószám: 10224193-2-06 illetve Borostyánkő tanácsadó és Marketing Kft. (9700 
Szombathely, Fürdő u. 4. ) adószám: 14881806-2-18

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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni:

IgenV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nettó ajánlati ár (HUF): 22 470 000 Ft Áfa : 6 066 900 Összesen bruttó ár: 28 536 900 Előteljesítési idő (összesen nap) (
minimum 0-maximum 20 nap): 20 Az árban vállalt üzemeltetési idő ( min 36 hónap, max 60 hónap): 60 Az értékelés alapján az 
eljárás érvényesnek minősíthető, a legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot 10 000 ponttal Chrome-Soft 
Informatikai, Kiadói és Grafikai Kft. nyújtotta be.

13306612219Chrome-Soft Informatikai, Kiadói és Grafikai Korlátolt Felelősségű Társaság, 8226 Alsóörs, Rege Köz 9

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Részszempont Súlyszám 1. Nettó ajánlati ár (HUF, pozitív egész számban) 60 2. Előteljesítés ideje (összesen nap) (minimum 0, 
maximum 20) 30 3. Az árban vállalt üzemeltetési idő (legalább 36 hónap, maximum 60) 10 Az ajánlatok értékelését Ajánlatkérő az 
alábbiak szerint végzi: Alkalmazott pontszámok 1-100-ig terjednek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, 
úgy egész számra kerekítve kerül meghatározásra a pontszám. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása az alábbi 
számítási módszerekkel történik. 1. részszempont – Ajánlati ár Fordított arányosítás: ha legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor 
az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a 
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. P = Alegjobb (Pmax – Pmin) + Pmin 
Avizsgált 2. részszempont – Előteljesítés ideje (összesen nap) (minimum 0, maximum 20) A legjobb ajánlat a maximális pontszámot 
kapja. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő egyenes arányosítással kerülnek kiszámításra. A 20 napot 
tartalmazó és azt meghaladó vállalás a maximális 100 pontot kapja, a 0 napot tartalmazó ajánlat is értékelésre kerül. Egyenes 
arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső 
ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a 
pontszámokat. P = Avizsgált (Pmax – Pmin) + Pmin Alegjobb ahol: P - a vizsgált tartalmi 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 3. részszempont Az árban vállalt üzemeltetési idő, 
(min. 36 hónap, max. 60 hónap) A legjobb ajánlat a maximális pontszámot kapja. Ajánlatkérő az érvényességi küszöb feletti 
többletvállalást értékeli. A következő ajánlatok pontszámai a legjobb ajánlathoz történő egyenes arányosítással kerülnek kiszámításra 
A 36 hónapot el nem érő vállalást tartalmazó ajánlat érvénytelen, a legkedvezőbb szintet elérő (60 hónap), vagy annál kedvezőbb 
értéket tartalmazó ajánlat az értékelés során adható pontszám felső határával megegyező (100 pont) pontszámot kap. Egyenes 
arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső 
ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a 
pontszámokat. P = Avizsgált (Pmax – Pmin) + Pmin Alegjobb ahol: P - a vizsgált tartalmi 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

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:

1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

Pmax – Pmin) + Pmin] x 1 Alegjobb hónap max. pont értékelési pontszám súlyszám bírálati pont 60 x (100-1) +
1 = 100 x 10 = 1000 60 Összesen: 10 000 pont Az értékelés alapján az eljárás érvényesnek minősíthető, a 
legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot 10 000 ponttal Chrome-Soft Informatikai, Kiadói és 
Grafikai Kft. nyújtotta be.

Adatbázis - és applikáció fejlesztés illetve turisztikai tanácsadás és tartalomfejlesztés

Infotec Kft (6720 Szeged, Arany J. u.7. II. em. adószám: 10224193-2-06 illetve Borostyánkő tanácsadó és Marketing Kft. (9700 
Szombathely, Fürdő u. 4. ) adószám: 14881806-2-18
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.03.08 13:20:57 gyorvaria

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

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:

Ajánlatkérő figyelembe véve a Kbt. 131.§ (8) a) bekezdését nem alkalmazza a szerződés kötési moratóriumot jelen eljárásban, mivel 
csak egy ajánlatot nyújtottak be;

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

2019.03.08

2019.03.08




