ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás
(hirdetménnyel induló) - EKR001303102020
E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

„Honlap akadálymentesítése”

Ajánlatkérő
neve:

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

I. szakasz: Ajánlatkérő
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Lajterné Hudák

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Nemzeti azonosítószám

EKRSZ_2364690
6

Falk Miksa Utca 9-11.

Postai cím:
Város:

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Hudak.Magdolna@ajbh.hu

Telefon:

1055

Ország:

Magyarország

Magdolna

+36 301541433

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.ajbh.hu
www.ajbh.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

ONMERIT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű
Társaság

Postai cím:

Szillágyi Dezső Tér 1. 2. emelet 1.

Város:

Budapest

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

NUTS-kód:

HU110

Dr.

Vancsura

ajbh@onmerit.hu

Telefon:

Nemzeti azonosítószám

Postai irányítószám:

1011

Ország:

EKRSZ_8967350
6

Magyarország

Magdolna
+36 302555237

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.ajbh.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.ajbh.hu
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2021.03.24 17:42:13

II.szakasz: Tárgy
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
„Honlap akadálymentesítése”

II.2) A beszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
1. rész
Az AJBH a 2021.03.31-én lejáró Liferay licenc előfizetésének meghosszabbítása érdekében 2 éves licenc előfizetés beszerzésére
Ajánlattevőtől ajánlatot kér (a beszerzendő licenc érvényességének vége: 2024-03-31) az alábbiak szerint:
Liferay DXP PROD
1 db
Liferay DXP Non-Prod
1 db
Összesen:
2 db
2. rész:
Az AJBH jelenlegi a Liferay Enterprise Edition Limited 6.2 verziójának lecserélése új verziójú Liferay DXP 7.3 verzióra úgy, hogy
minden a portálon futó site és az azokon publikált tartalom és szolgáltatás migrálását követően a portál a továbbiakban is elérhető
legyen.
1.2.
A portálmotor verzióváltásának feladatai
A Liferay Enterprise Edition Limited 6.2 portálmotor verzióváltási (upgrade) feladata az alábbiakat foglalja magában:
•
El kell végezni a portálmotor új verziójának telepítését és konfigurálását az AJBH informatikai környezetébe.
•
A jelenlegi Liferay Enterprise Edition Limited 6.2 portálmotor adatbázisának migrálása Liferay DXP 7.3 portálmotor
adatbázisába gyári adatbázis-migrálást biztosító eszközökkel:
•
Egyéb fejlesztési feladatok:
•
Az AJBH LifeRay portálján futó site-ok, portletek, interfész kapcsolatok, űrlapok, grafikai elemek stb., melyek tartalmazzák az
egyedileg fejlesztett portál alkalmazásokat és komponenseket kompatibilitásának biztosítása és szükség szerinti módosítása és/vagy
konfigurálása az új verziószámú (Liferay DXP 7.3) portálmotorhoz.
•
Az új verziójú portálmotor által minden az AJBH jelenlegi portál rendszerén elérhető vagy működő webtartalom (alsite-ok is),
funkció, megjelenítés (design), alkalmazás, interface kapcsolat működését, funkcióit és elérhetőségét a verzióváltást követően a
jelenlegi Liferay Enterprise Edition Limited 6.2-es verzión futó komponensekkel megegyezően kell biztosítani.

IV. szakasz: Eljárás
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Harmadik rész XV. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

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:
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IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

251

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

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

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V.szakasz: Az eljárás eredménye
V. szakasz: Az eljárás eredménye
Rész száma, elnevezése:

1 - 1. Licensz
1

A szerződés száma:

Igen

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
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, székhelye

Adószáma

Webtown-Informatika Számítástechnikai Kft, Magyarország 1117 Budapest, Hauszmann Alajos
Utca 3/b.

13644387243

Ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlat - a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerint az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
benyújtott igazolások és nyilatkozatok vizsgálata alapján - megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek, továbbá az ajánlattevő vonatkozásában kizáró ok nem áll
fenn.
Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):
27340690

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Webtown-Informatika Számítástechnikai Kft
Szöveges értékelés:

Ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlat - a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerint az alkalmassági követelményekre
vonatkozóan benyújtott igazolások és nyilatkozatok vizsgálata alapján - megfelel az ajánlattételi felhívásban, a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek, továbbá az ajánlattevő
vonatkozásában kizáró ok nem áll fenn.

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

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Webtown-Informatika Számítástechnikai Kft, Magyarország 1117 Budapest, Hauszmann Alajos Utca 3/b. 13644387243
Ajánlattevő ajánlata formai és tartalmi szempontból érvényes és egyben alkalmas, mind pénzügyi-gazdasági, mind
műszakiszakmai
szempontból, a szerződés teljesítésére és a legalacsonyabb összeget tartalmazó ajánlatot adta.
A nyertes ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerint az alkalmassági követelményekre vonatkozóan benyújtott
igazolások és nyilatkozatok vizsgálata alapján - megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek, továbbá az ajánlattevő vonatkozásában kizáró ok nem áll fenn. Pótfedezet
biztosítása szükséges a rész eredményessége érdekében nettó 340 690 Ft összegben.
Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):
27340690
Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Rész száma, elnevezése:

2 - 2. Protál upgrade és akadálymentesítés

A szerződés száma:

2
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Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.2 Az eljárás eredménye
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, székhelye

Adószáma

Webtown-Informatika Számítástechnikai Kft, Magyarország 1117 Budapest, Hauszmann Alajos
Utca 3/b.

13644387243

Ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlat - a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerint az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
benyújtott igazolások és nyilatkozatok vizsgálata alapján - megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek, továbbá az ajánlattevő vonatkozásában kizáró ok nem áll
fenn.
Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):
21000000
Liferay partneri minősítéssel rendelkezik (igen/nem, előny, ha igen):
Igen
Liferay „Back-End Developer” certificate-el rendelkező fejlesztők száma (legkedvezőbb 3 fő,
legkedvezőtlenebb 1 fő):
5
Upgrade és akadálymentesítési feladatok elvégzésében szerzett referencia megléte (igen/nem, előny,
ha igen):
Igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

Webtown-Informatika Számítástechnikai Kft

1000

Szöveges értékelés:

Ajánlattevő ajánlata érvényes, az ajánlat - a Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerint az alkalmassági követelményekre
vonatkozóan
benyújtott igazolások és nyilatkozatok vizsgálata alapján - megfelel az ajánlattételi felhívásban, a
közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek, továbbá az ajánlattevő vonatkozásában
kizáró ok nem áll
fenn.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0

10

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:
Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli a beérkezett ajánlatokat.
Az értékelése módszere: az ár (1. részszempont) kritérium esetében fordított arányosítás, a minőségi kritérium esetében 2. és 4.
részszempont tekintetében a pontkiosztás módszertana szerint, 3. részszempont tekintetében az arányosítás (a legkedvezőbb,
legkedvezőtlenebb szint) szerint, a Közbeszerzési Hatóság (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.), valamint a Miniszterelnökség
http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok útmutatói alapján. Az értékelési szempontok szerinti módszerek
képletei és kifejtésük, az értékelési szempontok alatt kerülnek feltüntetésre.
V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Webtown-Informatika Számítástechnikai Kft, Magyarország 1117 Budapest, Hauszmann Alajos Utca 3/b. 13644387243
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Ajánlattevő ajánlata formai és tartalmi szempontból érvényes és egyben alkalmas, mind pénzügyi-gazdasági, mind
műszakiszakmai
szempontból, a szerződés teljesítésére és a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot adta.
A nyertes ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerint az alkalmassági követelményekre vonatkozóan benyújtott
igazolások és nyilatkozatok vizsgálata alapján - megfelel az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban,
valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek, továbbá az ajánlattevő vonatkozásában kizáró ok nem áll fenn. Ajánlattevő
ajánlata a fedezet tekintetében is megfelelő.
Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF):
21000000
Liferay partneri minősítéssel rendelkezik (igen/nem, előny, ha igen):
Igen
Liferay „Back-End Developer” certificate-el rendelkező fejlesztők száma (legkedvezőbb 3 fő,
legkedvezőtlenebb 1 fő):
5
Upgrade és akadálymentesítési feladatok elvégzésében szerzett referencia megléte (igen/nem, előny,
ha igen):
Igen
Nem

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Érvénytelenítés jogcíme:

Érvénytelenség indoka:

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI.szakasz: Kiegészítő információk
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:
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2021.03.24

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
Kbt. 131. (8) bek. a) pontja figyelembevételével.
2021.03.16

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

2021.03.24

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:
Adminisztrációs hiba.
2021.03.24

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

2021.03.24

VI.1.10) További információk:
A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18.§ szerinti kötelezően feltüntetendő adatokat, jelen hirdetményben valamennyi rész
vonatkozásában, az adott részre vonatkozóan a V.2.2) pont tartalmazza.
Pótfedezet biztosítása szükséges az 1. rész eredményessége érdekében nettó 340 690 Ft összegben.

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Indítás dátuma
2021.03.16 17:57:26

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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Indító felhasználó
mvancsura

