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KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. 

Postai cím: Rákóczi Ferenc utca 19. 

Város: Szombathely Postai irányítószám: 9700 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: FusionR integrált vállalatirányítási szoftver-karbantartás, jogszabálykövetés, üzemeltetés és 

felhasználó támogatás, valamint fejlesztés 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

A VASIVÍZ ZRt. (Megrendelő) által biztosított infrastruktúrán futó FusionR integrált vállalatirányítási rendszerhez kapcsolódó 

szolgáltatások:  

• Szoftver üzemeltetés és kulcsfelhasználó támogatás 

o Üzemeltetés támogatási szolgáltatások biztosítása  

o Tanácsadási tevékenység biztosítása  

o Oktatás 

o Hot line support 

o Bejelentés kezelő szolgáltatás biztosítása (WIBE) 

• Szoftver-karbantartás és jogszabálykövetés 

o FusionR szoftver verziókövetés biztosítása 

o Jogszabálykövetés biztosítása 

o Hibajavítások biztosítása, szoftvergarancia 

o FusionR kézikönyv karbantartása, frissítése 

• Műszaki igények, fejlesztések megvalósítása 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Harmadik Rész 117. §  

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

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

Kbt. 114. § (5) bekezdés 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][3][8][6][7]/[2][0][1][8] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) A közvetlen részvételi felhívás megküldésének napja: 2 (éééé/hh/nn) 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=191877.333351#foot30


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, illetve részvételi szakasz eredménye 1 

Rész száma: 2 [1] Elnevezés: 

A részvételi szakasz 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:  

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

V.1.3) Az érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 2 

Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi 

eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 2 

Az érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében a részvételre jelentkező(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 A részvételi szakasz eredménye 2 

V.2.1) Részvételi jelentkezésekre vonatkozó információk 

A beérkezett jelentkezések száma: [1] 

V.2.2) Az alkalmas és érvényes részvételi jelentkezést benyújtók 

Részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma, alkalmasságuk és minősítésük indoka: 

Részvételre jelentkező  

neve: R&R Software Fejlesztő és Tanácsadó Zrt. 

székhelye: 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 7. 

adószáma: 11504890-2-41 

cégjegyzékszáma: 01-10-044255 

kapcsolattartó neve: Fehér Zoltán 

telefonszáma: +36 20 377 0433 

e-mail címe: zoltan_feher@rsoftware.hu 

Részvételre jelentkező alkalmasságát megfelelően igazolta, kizáró ok nem merült fel vele szemben. 

V.2.3) Az alkalmatlan és érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtók 

Alkalmatlan és egyéb okból érvénytelen részvételre jelentkezők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka: - 

V.2.4) Ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők neve, címe és adószáma: 

Részvételre jelentkező  

neve: R&R Software Fejlesztő és Tanácsadó Zrt. 

székhelye: 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 7. 

adószáma: 11504890-2-41 

cégjegyzékszáma: 01-10-044255 

kapcsolattartó neve: Fehér Zoltán 

telefonszáma: +36 20 377 0433 

e-mail címe: zoltan_feher@rsoftware.hu 



 

V.2.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlatételre felhívni kívánt jelentkező(k) által tett 

intézkedések ismertetése: 2 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2018/03/26) 

VI.1.2) Az összegezés megküldésének időpontja: (2018/03/26) 

VI.1.3) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.4) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.5) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.7) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.8) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) További információk: 2 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 
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