
 
A szerződő felek 

megnevezése
A közbeszerzés tárgya Az eljárás típusa

Hivatkozás a közbeszerzést 

megindító hirdetményre 

(KÉ iktatószám)

A szerződéskötés  

időpontja

A szerződés 

teljesítése 

szerződés-szerű 

volt-e?

A szerződés 

teljesítésének 

ajánlatkérő által 

elismert időpontja 

(teljesítési igazolás 

kiállításának 

napja)

A kifizetett 

ellenszolgáltatás értéke 

(nettó), kifizetés 

időpontja

Egyéb megjegyzés

1.

Nemzeti 

Erőforrás 

Minisztérium -

Nemzeti Család- 

és Szociálpolitikai 

Intézet 

Progress esélyegyenlőségi projektek megvalósítása 

2011-2012: Nemzeti esélyegyenlőségi adatbázis 

továbbfejlesztése az Amszterdami Szerződésben 

meghatározott hat esélyegyenlőségi célcsoport 

vonatkozásában (fogyatékosság, nem, faji-, vagy 

etnikai származás, kor, vallás vagy hitbéli 

meggyőződés, szexuális orientáció) – VS/2010/0519 

Action 1.” elnevezésű része 

2003. évi CXXIX. törvény 

VI. fejezete szerinti 

hirdetménnyel induló 

tárgyalásos egyszerű 

eljárás

KÉ-1694/2011; 2011/12 2011.04.11 Igen 2011.11.30

20.300.000,- Ft; a 

kifizetés időpontja: 

2011.12.21.

Tájékoztató hirdetmény a 

szerződés odaítéléséről: KÉ 

2011/52. lapszám

2.

Nemzeti 

Erőforrás 

Minisztérium -

Veled-Érted 

Egyesület

Progress esélyegyenlőségi projektek megvalósítása 

2011-2012: Esélyegyenlőség Napja (május 5.) 

alkalmából országszerte 20 helyszínen megvalósítandó 

szabadtéri, egynapos rendezvény megvalósítása –  

VS/2010/0519 Action 2. elnevezésű része

2003. évi CXXIX. törvény 

VI. fejezete szerinti 

hirdetménnyel induló 

tárgyalásos egyszerű 

eljárás

KÉ-1694/2011; 2011/12 2011.04.11 Igen 2011.08.22

46.895.000,- Ft; a 

kifizetés időpontja: 

2011.09.05.

Tájékoztató hirdetmény a 

szerződés odaítéléséről: KÉ 

2011/52. lapszám

3.

Nemzeti 

Erőforrás 

Minisztérium -

Nemzeti Család- 

és Szociálpolitikai 

Intézet 

Progress esélyegyenlőségi projektek megvalósítása 

2011-2012: „Ütközések” címmel esélyegyenlőségi 

szakmai konferencia megvalósítása – VS/2010/0519 

Action 3.” elnevezésű része

2003. évi CXXIX. törvény 

VI. fejezete szerinti 

hirdetménnyel induló 

tárgyalásos egyszerű 

eljárás

KÉ-1694/2011; 2011/12 2011.04.11 Igen 2011.11.30

22.455.000,- Ft; a 

kifizetés időpontja: 

2011.12.19.

Tájékoztató hirdetmény a 

szerződés odaítéléséről: KÉ 

2011/52. lapszám

4.

Nemzeti 

Erőforrás 

Minisztérium -

Scholz & Friends 

Budapest Kft.

„Progress esélyegyenlőségi projektek megvalósítása 

2011-2012: Médiakampány megvalósítása a nők és 

férfiak társadalmi egyenlősége témában –  

VS/2010/0805 Action A.” elnevezésű része 

2003. évi CXXIX. törvény 

VI. fejezete szerinti 

hirdetménnyel induló 

tárgyalásos egyszerű 

eljárás

KÉ-1694/2011; 2011/12 2011.04.11 Igen 2011.08.22

39.000.000,- Ft; a 

kifizetés időpontja: 

2011.09.26.

Tájékoztató hirdetmény a 

szerződés odaítéléséről: KÉ 

2011/52. lapszám

5.

Nemzeti 

Erőforrás 

Minisztérium - 

HBF Hungaricum 

Kft., Hotel Panda 

Kft. és a Victum 

Bt Konzorciuma

„Progress esélyegyenlőségi projektek megvalósítása 

2011-2012: a Nők és férfiak társadalmi egyenlősége a 

gyakorlatban képzés megvalósítása – VS/2010/0805 

Action B.” elnevezésű része

2003. évi CXXIX. törvény 

VI. fejezete szerinti 

hirdetménnyel induló 

tárgyalásos egyszerű 

eljárás

KÉ-1694/2011; 2011/12 2011.04.11 Igen 2011.12.19
13.000.000,- Ft; kifizetés 

időpontja: 2012.01.12.

Tájékoztató hirdetmény a 

szerződés odaítéléséről: KÉ 

2011/52. lapszám.                          

A VS2010/0805 számú uniós 

támogatási szerződés EB általi 

felmondására tekintettel a 

közbeszerzési szerződést a 

Minisztérium a szerződés 

időbeli hatályának eltelte előtt, 

2011.11.15.  napján felmondta.

                   Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közbeszerzési szerződéseinek teljesítésével (részteljesítésével) kapcsolatos adatszolgáltatás a Kbt. 31. § (1) bek. e) pontja alapján



 
A szerződő felek 

megnevezése
A közbeszerzés tárgya Az eljárás típusa

Hivatkozás a közbeszerzést 

megindító hirdetményre 

(KÉ iktatószám)

A szerződéskötés  

időpontja

A szerződés 

teljesítése 

szerződés-szerű 

volt-e?

A szerződés 

teljesítésének 

ajánlatkérő által 

elismert időpontja 

(teljesítési igazolás 

kiállításának 

napja)

A kifizetett 

ellenszolgáltatás értéke 

(nettó), kifizetés 

időpontja

Egyéb megjegyzés

6.

Nemzeti 

Erőforrás 

Minisztérium -

Griffsoft Zrt.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatási és 

kulturális ágazata meghatározott intézményei számára 

gazdálkodást támogató, integrált pénzügyi információs 

rendszer biztosítása, üzemeltetése és teljes körű 

informatikai támogatása

2003. évi CXXIX. törvény 

125. § (2) bek. b) pontja 

szerinti hirdetmény 

nélküli tárgyalásos eljárás

- 2011.05.13 Igen 2011.12.31
40.000.000,- Ft; kifizetés 

időpontja: 2012.01.25.

Tájékoztató hirdetmény a 

szerződés odaítéléséről: KÉ 

2011/52. lapszám

7.

Nemzeti 

Erőforrás 

Minisztérium - 

Edenred 

Magyarország 

Kft.

Cafetéria szolgáltatás keretében adható utalványok 

beszerzése 12 hónapra a Nemzeti Erőforrás 

Minisztériuma részére

2003. évi CXXIX. törvény 

IV. fejezete szerinti  

gyorsított meghívásos 

eljárás (136. §)

TED- 2011/S 67-108916 

(2011.04.06.) és KÉ-8097; 

2011/41

2011.05.18 Igen 2012.05.17

50.851.000,- Ft*; 

kifizetés időpontja 

2012.01.03.

Szerződés odaítéléséről 

tájékoztató hirdetmény: TED 

2011/S 100-163162 és KÉ-

12481; 2011/61 lapszám                             

*a nettó 80 millió Ft értékű 

keretösszeg a szerződés 

időtartama alatt nem került 

kimerítésre.

8.

Nemzeti 

Erőforrás 

Minisztérium - 

MÚLT-KOR 

Kulturális 

Alapítvány

A kultúra.hu portálra történő tartalomszolgáltatás 

biztosítása, 1. rész: az új és archivált anyagok 

elérésének illetve letöltésének engedélyezése, az 

adatbázisok folyamatos frissítése képzőművészet, 

történelem, művészettörténet, műemlékvédelem, 

néprajz, hagyományőrzés, egyházak, régészet 

témakörben.

2003. évi CXXIX. törvény 

IV. fejezete szerinti  

gyorsított meghívásos 

eljárás (136. §)

TED 2011/S 68-111101 és 

KÉ-7731/2011; 2011/42
2011.06.14 Igen 2012.08.31*

9.193.225,- Ft **; 

kifizetés időpontja 

2012.10.19.

szerződés odaítéléséről 

tájékoztató hirdetmény: TED 

2011/S 118-194368 és KÉ-

15136, KÉ lapszám: 2011/72                  

*Az eredetileg 24 hónapra 

szóló közbeszerzési szerződést 

2012. 08.31. napjával a Felek 

közös megegyezéssel 

megszüntették  ** az összeg 

bruttó

9.

Nemzeti 

Erőforrás 

Minisztérium - 

FIDELIO Média 

Kft. 

A kultúra.hu portálra történő tartalomszolgáltatás 

biztosítása, 2. rész: minimum 85%-ban exkluzív 

tartalomszolgáltatás biztosítása, megadott hálózati 

kapcsolaton keresztül, illusztrált egyedi cikkek ajánló, 

hír, riport, interjú, kritika műfajokban – film, színház, 

táncművészet, opera, irodalom, zene, folk, design, 

építészet, nyelvészet, fesztivál és gyerekkultúra 

témakörökben, kizárólagos felhasználásra

2003. évi CXXIX. törvény 

IV. fejezete szerinti  

gyorsított meghívásos 

eljárás

TED 2011/S 68-111101 és 

KÉ-7731/2011; 2011/42
2011.06.14 Igen 2012.08.31*

70.787.839,- Ft **; 

kifizetés időpontja 

2012.10.31.

szerződés odaítéléséről 

tájékoztató hirdetmény: TED 

2011/S 118-194368 és KÉ-

15136, KÉ lapszám: 2011/72                  

*Az eredetileg 24 hónapra 

szóló közbeszerzési szerződést 

2012. 08.31. napjával a Felek 

közös megegyezéssel 

megszüntették  ** az összeg 

bruttó



 
A szerződő felek 

megnevezése
A közbeszerzés tárgya Az eljárás típusa

Hivatkozás a közbeszerzést 

megindító hirdetményre 

(KÉ iktatószám)

A szerződéskötés  

időpontja

A szerződés 

teljesítése 

szerződés-szerű 

volt-e?

A szerződés 

teljesítésének 

ajánlatkérő által 

elismert időpontja 

(teljesítési igazolás 

kiállításának 

napja)

A kifizetett 

ellenszolgáltatás értéke 

(nettó), kifizetés 

időpontja

Egyéb megjegyzés

10.

Nemzeti 

Erőforrás 

Minisztérium - 

PORT-DATA 

Kft. 

A kultúra.hu portálra történő tartalomszolgáltatás 

biztosítása, 3. rész: az új és archivált anyagok 

elérésének illetve letöltésének engedélyezése, az 

adatbázisok folyamatos frissítése mozi-, színház-, 

koncert-, fesztivál-, múzeum- témakörben

2003. évi CXXIX. törvény 

IV. fejezete szerinti  

gyorsított meghívásos 

eljárás

TED 2011/S 68-111101 és 

KÉ-7731/2011; 2011/42
2011.06.14 Igen 2012.08.31*

10.970.419,- Ft **; 

kifizetés időpontja: 

2012.11.30.

szerződés odaítéléséről 

tájékoztató hirdetmény: TED 

2011/S 118-194368 és KÉ-

15136, KÉ lapszám: 2011/72                  

*Az eredetileg 24 hónapra 

szóló közbeszerzési szerződést 

2012. 08.31. napjával a Felek 

közös megegyezéssel 

megszüntették  ** az összeg 

bruttó

11.

Nemzeti 

Erőforrás 

Minisztérium - 

APOSZTROF-Z 

Bt. 

A kultúra.hu portálra történő tartalomszolgáltatás 

biztosítása, 4. rész: idegen nyelvű szerkesztés

2003. évi CXXIX. törvény 

IV. fejezete szerinti  

gyorsított meghívásos 

eljárás

TED 2011/S 68-111101 és 

KÉ-7731/2011;   2011/42
2011.06.14 Igen 2012.08.31*

9.928.683,- Ft**; 

kifizetés időpontja: 

2012.10.19.

szerződés odaítéléséről 

tájékoztató hirdetmény: TED 

2011/S 118-194368 és KÉ-

15136, KÉ lapszám: 2011/72                  

*Az eredetileg 24 hónapra 

szóló közbeszerzési szerződést 

2012. 08.31. napjával a Felek 

közös megegyezéssel 

megszüntették  ** az összeg 

bruttó

12.

Nemzeti 

Erőforrás 

Minisztérium - 

MÚLT-KOR 

Kulturális 

Alapítvány

A kultúra.hu portálra történő tartalomszolgáltatás 

biztosítása, 5. rész: mozgóképes tartalomszolgáltatás 

témakörben, kizárólagos felhasználásra

2003. évi CXXIX. törvény 

IV. fejezete szerinti  

gyorsított meghívásos 

eljárás

TED 2011/S 68-111101 és 

KÉ-7731/2011;  2011/42
2011.06.14 Igen 2012.08.31*

27.579.676,- Ft **;    

kifizetés időpontja: 

2012.10.19.

szerződés odaítéléséről 

tájékoztató hirdetmény: TED 

2011/S 118-194368 és KÉ-

15136, KÉ lapszám: 2011/72   

*Az eredetileg 24 hónapra 

szóló közbeszerzési szerződést 

2012. 08.31. napjával a Felek 

közös megegyezéssel 

megszüntették  ** az összeg 

bruttó

13.

Nemzeti 

Erőforrás 

Minisztérium - 

Healthcare 

Information and 

Management 

Systems Society 

(HIMSS)

Az „e-Egészségügyi Hét 2011” („e-Health Week 2011”) 

átfogó program részeként miniszteri konferencia 

lebonyolítása

2003. évi CXXIX. törvény   

125. § (2) bek. b) pontja 

szerinti hirdetmény 

nélküli tárgyalásos eljárás

- 2011.05.06 Igen 2011. május 15.

242.457,38 EUR 

(65.720.973,- Ft ); 

kifizetés időpontja: 

2011.08.18.

Tájékoztató hirdetmény a 

szerződés teljesítéséről: KÉ- 

2011/132. szám, megjelent: 

2011.11.14-én (KÉ-

28291/2011)



 
A szerződő felek 

megnevezése
A közbeszerzés tárgya Az eljárás típusa

Hivatkozás a közbeszerzést 

megindító hirdetményre 

(KÉ iktatószám)

A szerződéskötés  

időpontja

A szerződés 

teljesítése 

szerződés-szerű 

volt-e?

A szerződés 

teljesítésének 

ajánlatkérő által 

elismert időpontja 

(teljesítési igazolás 

kiállításának 

napja)

A kifizetett 

ellenszolgáltatás értéke 

(nettó), kifizetés 

időpontja

Egyéb megjegyzés

14.

Nemzeti 

Erőforrás 

Minisztérium - 

Young and 

Partners Kft.

Az Új Nemzedék Jövőjéért Program 

rendezvényszervezési feladatinak ellátása, valamint a 

Program médiastratégiájának kialakítása, 

kommunikációs feladatainak ellátása

2003. évi CXXIX. törvény 

VI. fejezete szerinti  

hirdetménnyel induló 

tárgyalásos egyszerű 

eljárás

KÉ-15446/2011, 2011/72. 

szám
2011.09.16 Részben*

2012.06.20. 

(médiastratégia, 

kommunikáció) és 

2012.06.25. 

(rendezvényszerve

zés)

25.886.590,- Ft; kifizetés 

időpontja: 2012.06.28.

* A Megrendelő érdekkörében 

bekövetkezett lehetetlenülés 

folytán a közbeszerzési 

szerződésben előírt feladatok 

egy része (zárórendezvény) 

nem valósult meg, a Felek 

közötti elszámolás 2012. 06. 25-

én zárult le. 

15.

Nemzeti 

Erőforrás 

Minisztérium - 

Kiállítás Tervező 

Kivitelező és 

Szolgáltató 

Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság (KIÁLL 

Kft.)

Magyarország EU elnökségi feladataihoz kapcsolódó, 

2011. március 1-4. között megrendezésre kerülő 

Európai Ifjúsági Konferencia és Főigazgatói Értekezlet 

megszervezésében való részfeladatok ellátása

2003. évi CXXIX. törvény 

VI. fejezete szerinti   

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárás a 252. 

§ (1) bek. c) pontja 

alapján

- 2011.02.25 Igen 2011.03.01-04.

nettó 8.141.750,- Ft; 

kifizetés időpontja: 

2011.06.30.

KÉ-17676/2011, 2011/84 

lapszám (tájékoztatás az eljárás 

eredményéről)

16.

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma- 

Salva Vita 

Alapítvány és 

Boldog Ceferino 

Alapítvány

„PROGRESS – Határtalan egyenlőség”, 

Esélyegyenlőségi óra általános- és középiskolások 

számára – JUST/2011/PROG/AG/1888” 

2011. évi CVIII. törvény 

(Kbt.) Harmadik Része 

szerinti hirdetmény 

közzétételével induló 

tárgyalásos közbeszerzési 

eljárás

KÉ-9662/2012,  2012/75. 

szám
2012.09.19 Igen 2012.12.15

nettó 79.250.000,- Ft, 

kifizetés időpontja: 

2012.12.20.*

Tájékoztató hirdetmény az 

eljárás eredményéről: 

2012/117. lapszám, *az utolsó 

részszámla kiegyenlítésének 

időpontja

17.

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma-

Printnet Kft.  

FIR-STAT 2012/2013 fejlesztés - a 2011. évben 

működő Felsőoktatási Statisztikai Adatgyűjtő Program 

2012. évi aktualizálása 

2011. évi CVIII. törvény 

(Kbt.) Harmadik rész 122. 

§ (7) bekezdés a) pontja 

szerinti hirdetmény 

nélküli tárgyalásos eljárás

- 2012.12.13 Igen 2013.01.07

nettó 5.100.000,- Ft, a 

kifizetés időpontja: 

2013.01.24.

Tájékoztató hirdetmény az 

eljárás eredményéről: 

2012/151. lapszám (KÉ - 

20035/2012)

18.

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma - 

Fody Event and 

Party Service Kft. 

és Lion and Libra 

Kft. 

„Az ÁROP-1.1.9-2011-2011-0001 projekt országos 

konferenciáinak megrendezése” 

2011. évi CVIII. törvény 

(Kbt.) Harmadik rész 122. 

§ (7) bekezdés a) pontja 

szerinti hirdetmény 

nélküli tárgyalásos eljárás

- 2012.11.26 Igen 2013.02.27.*

nettó 15.994.500,- Ft, 

kifizetés időpontja: 

2013.03.28.**

Tájékoztató hirdetmény az 

eljárás eredményéről: 

2012/143. lapszám (KÉ - 

18972/2012)                            

*az utolsó teljesítési igazolás 

kiállításának napja                         

**az utolsó részszámla 

kiegyenlítésének időpontja            



 
A szerződő felek 

megnevezése
A közbeszerzés tárgya Az eljárás típusa

Hivatkozás a közbeszerzést 

megindító hirdetményre 

(KÉ iktatószám)

A szerződéskötés  

időpontja

A szerződés 

teljesítése 

szerződés-szerű 

volt-e?

A szerződés 

teljesítésének 

ajánlatkérő által 

elismert időpontja 

(teljesítési igazolás 

kiállításának 

napja)

A kifizetett 

ellenszolgáltatás értéke 

(nettó), kifizetés 

időpontja

Egyéb megjegyzés

19.

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma - 

euroscript 

MAGYARORSZ

ÁG Fordító 

Szolgáltató 

Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság

„Fordítási és lektorálási feladatok ellátása az EMMI 

részére vállalkozási keretszerződés keretében” 

2011. évi CVIII. törvény 

(Kbt.) Harmadik rész 122. 

§ (7) bekezdés a) pontja 

szerinti hirdetmény 

nélküli tárgyalásos eljárás

- 2012.12.28 Igen

A vállalkozási 

szerződés 

keretjellegére (a 

szerződés aláírását 

követő naptól 

számított 12 

hónap, vagy a 

keretösszeg 

kimerüléséig) 

tekintettel a 

teljesítés 

folyamatos*

A keretösszeg nettó 

24.940.000,- Ft, a 

pénzügyi kifizetések 

folyamatosak

Tájékoztató hirdetmény az 

eljárás eredményéről: 2013/6. 

lapszám (KÉ - 0230/2013)                             

*A keretszerződés időbeli 

hatálya 2013.12.20-án 

meghosszabbításra került, 

2014.12.28-án jár le. (keret 

mértéke nem változott)

20.
Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma

 „Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint 

meghatározott intézményei számára gazdálkodást 

támogató, integrált pénzügyi információs rendszer 

biztosítása, üzemeltetése és teljes körű informatikai 

támogatása, kapcsolódó szolgáltatások beszerzése” 

2011. évi CVIII. törvény 

(Kbt.) Második rész, uniós 

értékhatár feletti, a Kbt. 

94. § (2) bekezdés c) 

pontja szerinti hirdetmény 

közzététele nélkül indított 

tárgyalásos közbeszerzési 

eljárás

-

Az ajánlattevő 

ajánlatát 

valamennyi rész 

tekintetében 

visszavonta, erre 

tekintettel a 

közbeszerzési 

eljárás a Kbt. 76. 

§ (1) bekedzés a) 

pontja alapján 

eredménytelen 

lett.

- - -

Tájékoztató hirdetmény az 

eljárás eredményéről: 2013/3. 

lapszám (KÉ - 19521/2012)

21.

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma - 

STUDIO IN-EX 

Építészeti és 

Mérnöki Kft.

„Közszolgálatot ellátó intézmények 

akadálymentesítésének feltérképezése” elnevezésű 

TIOP 4.2.1-11/K-2011-0003. számú projekt szakmai 

megvalósítása 

2011. évi CVIII. törvény 

(Kbt.) Második rész, XII. 

fejezete szerinti uniós nyílt 

közbeszerzési eljárás

TED 2012/S 178-293146;                       

KÉ-13391/2012; 2012/106. 

lapszám

2013.02.26 Igen 2013.10.03

nettó 48.000.000,- Ft; 

utolsó részszámla 

kifizetésének időpontja:  

2013.10.15.

Tájékoztató hirdetmény az 

eljárás eredményéről: TED 

2013/S 052-084744; és KÉ-

3509/2013; 2013/32. lapszám

22.

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma - 

GriffSoft 

Informatikai Zrt. 

KGR IKM modul support szolgáltatás igénybevétele a 

KEF KM0101KGRS12 számú keretmegállapodása 

terhére (EMMI Igazgatás részére) 2014.01.31. napjáig

Keretmegállapodásos 

eljárás második része 

(egyedi szerződés verseny 

újranyitása nélkül) 

- 2013.04.17 Igen

2014.01.31. 

(teljesítés igazolás 

kiállításának 

napja: 2014.02.19.)

nettó 7.910.000,- Ft + 

közb.díj+Áfa (bruttó 

10.235.900,- Ft),  utolsó 

részszámla kifizetésének 

időpontja: 2014. 03.04.



 
A szerződő felek 

megnevezése
A közbeszerzés tárgya Az eljárás típusa

Hivatkozás a közbeszerzést 

megindító hirdetményre 

(KÉ iktatószám)

A szerződéskötés  

időpontja

A szerződés 

teljesítése 

szerződés-szerű 

volt-e?

A szerződés 

teljesítésének 

ajánlatkérő által 

elismert időpontja 

(teljesítési igazolás 

kiállításának 

napja)

A kifizetett 

ellenszolgáltatás értéke 

(nettó), kifizetés 

időpontja

Egyéb megjegyzés

23.

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma - 

ERUDITIO 

Oktatási Zrt.

"A humán területekre vonatkozó egyes kormányzati 

stratégiák és hatásvizsgálatok kidolgozása, továbbá a 

készülő stratégiák minőségbiztosítása" "Társadalmi 

felzárkózás" elnevezésű (ÁROP 1.1.19/2012-2012-0005) 

számú uniós értékhatárt meghaladó kiemelt projekt

2011. évi CVIII. törvény 

(Kbt.) Második rész, XII. 

fejezete szerinti uniós 

értékhatárt meghaladó 

nyílt közbeszerzési eljárás

TED 2013/S 067-111980  

KÉ/13883/2013. 

Közbeszerzési értesítő 

száma: 2013/98. 

2013.07.30 Részben* 2013.10.15

nettó 14.448.473,- Ft; 

kifizetés időpontja: 

2013.10.22. 

Tájékoztató hirdetmény az 

eljárás eredményéről: TED 

2013/S 161-281616 

(2013.08.21)        *Vállalkozó 

a vállalkozói szerződésben 

foglaltak egyik részfeladatát 

részben teljesítette (90%), így 

Felek megállapodása alapján 

került  sor a szerződéses díjtól 

eltérő, csökkentett összegű 

kifizetés Vállalkozó részére

24.

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma - 

Bellresearch 

Kutatási és 

Tanácsadó Kft. és 

Hétfa 

Kutatóintézet Kft.

"A humán területekre vonatkozó egyes kormányzati 

stratégiák és hatásvizsgálatok kidolgozása, továbbá a 

készülő stratégiák minőségbiztosítása" "Egészségügy" 

elnevezésű (ÁROP 1.1.19/2012-2012-0005) számú uniós 

értékhatárt meghaladó kiemelt projek

2011. évi CVIII. törvény 

(Kbt.) Második rész, XII. 

fejezete szerinti uniós 

értékhatárt meghaladó 

nyílt közbeszerzési eljárás

TED 2013/S 067-111980  

KÉ/13883/2013. 

Közbeszerzési értesítő 

száma: 2013/98. 

2013.07.30 Igen 2013.10.16

nettó 6.972.300,- Ft; 

kifizetés időpontja: 

2013.10.22.

Tájékoztató hirdetmény az 

eljárás eredményéről: TED 

2013/S 161-281616 

(2013.08.21)        

25.

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma - 

ERUDITIO 

Oktatási Zrt.

"A humán területekre vonatkozó egyes kormányzati 

stratégiák és hatásvizsgálatok kidolgozása, továbbá a 

készülő stratégiák minőségbiztosítása" "Szegénység 

elleni küzdelem" elnevezésű (ÁROP 1.1.19/2012-2012-

0005) számú uniós értékhatárt meghaladó kiemelt 

projek

2011. évi CVIII. törvény 

(Kbt.) Második rész, XII. 

fejezete szerinti uniós 

értékhatárt meghaladó 

nyílt közbeszerzési eljárás

TED 2013/S 067-111980  

KÉ/13883/2013. 

Közbeszerzési értesítő 

száma: 2013/98. 

2013.07.30 Részben* 2013.10.08

nettó 2.095.500,- Ft; 

kifizetés időpontja: 

2013.10.22.

Tájékoztató hirdetmény az 

eljárás eredményéről: TED 

2013/S 161-281616 

(2013.08.21)                         * 

Nem megfelelő minőségű 

dokumentumot adott le a 

vállalkozó a végső 

teljesítésénél, ezért került sor 

75%-ban elfogadásra a 

teljesítése. Felek 

megállapodása alapján került  

szerződéses díjtól eltérő 

csökkentett összegű kifizetésre. 

26.

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma - 

Champions 

Consulting Kft.

"A humán területekre vonatkozó egyes kormányzati 

stratégiák és hatásvizsgálatok kidolgozása, továbbá a 

készülő stratégiák minőségbiztosítása" "Sport" 

elnevezésű (ÁROP 1.1.19/2012-2012-0005) számú uniós 

értékhatárt meghaladó kiemelt projek

2011. évi CVIII. törvény 

(Kbt.) Második rész, XII. 

fejezete szerinti uniós 

értékhatárt meghaladó 

nyílt közbeszerzési eljárás

TED 2013/S 067-111980  

KÉ/13883/2013. 

Közbeszerzési értesítő 

száma: 2013/98. 

2013.07.31 Igen 2013.10.15

nettó 1.206.500,- Ft; 

kifizetés időpontja: 

2013.10.22.

Tájékoztató hirdetmény az 

eljárás eredményéről: TED 

2013/S 161-281616 

(2013.08.21)  



 
A szerződő felek 

megnevezése
A közbeszerzés tárgya Az eljárás típusa

Hivatkozás a közbeszerzést 

megindító hirdetményre 

(KÉ iktatószám)

A szerződéskötés  

időpontja

A szerződés 

teljesítése 

szerződés-szerű 

volt-e?

A szerződés 

teljesítésének 

ajánlatkérő által 

elismert időpontja 

(teljesítési igazolás 

kiállításának 

napja)

A kifizetett 

ellenszolgáltatás értéke 

(nettó), kifizetés 

időpontja

Egyéb megjegyzés

27.

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma - 

StrategoPolis 

Stratégiai Elemző 

és 

Kommunikációs 

Tanácsadó Kft.

" A civil szervezetek működési környezetének javítása" 

elnevezésű ÁROP 1.1.18.-2012-2012-0002 kiemelt 

projekt megvalósítása keretében közvélemény-kutatási 

feladatok ellátása" 

2011. évi CVIII. Törvény 

(Kbt.) 122. § (7) bek.) a) 

pontja alapján hirdetmény 

közzététele nélküli 

tárgyalásos közbeszerzési 

eljárás

- 2013.10.25 Igen

2013.12.15    

(teljesítés igazolás 

kiállításának 

napja: 2013.12.19.)

nettó 8.385.000,- Ft + 

Áfa              kifizetés 

időpontja: 2014.01.28.

Tájékoztató hirdetmény az 

eljárás eredményéről: KÉ 

19887/2013 (2013/137)

28.

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma - 

Delta Systems 

Kft., Delta 

Services Kft. És 

Invitel Technocom 

Kft.

Az ÁROP 1.1.18-2012-2012-0002 kiemelt projekt 

megvalósítása keretében informatikai eszköz (szerver 

és kapcsolódó elemeinek) beszerzése" tárgyú 

közbeszerzési eljárás

Közbeszerzési és Ellátási 

Főigazgatóság KM 0101-

0120SZGR13 sz. 

keretmegállapodásos 

eljárás második része 

keretében, verseny újra 

megnyitásával 

lebonyolításra kerülő 

közbeszerzési eljárás a 

2011. évi CVIII. törvény 

(Kbt.) 110. § (4) bekezdés 

b) pontja alapján

- 2013.12.21 Igen

2013.12.30. 

(teljesítésigazolás 

kiállításának 

napja: 2014.01.09.)

nettó 4.438.944,- Ft + 1,5 

% közbeszerzési díj + 

Áfa                 kifizetés 

időpontja: 2014.02.05.

Tájékoztató hirdetmény az 

eljárás eredményéről: KÉ 

82/2014 (2014/8)

29.

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma - 

GriffSoft 

Informatikai Zrt. 

Forrás SQL/KGR IKM FI bevezetése az EMMI 

fejezetéi kezelésű előirányzatainak gazdálkodására 

történő alkalmazása céljából 

a  KEF KM0101KGRS12 sz."KGR IKM modul 

support szolgáltatás" tárgyú keretmegállapodása 

terhére                         

Keretmegállapodásos 

eljárás második része 

(egyedi szerződés verseny 

újranyitása nélkül) 

- 2013.12.31 Részben* 2014.02.17

5 nap kiegészítő 

rendszerfejlesztés 

ellenértéke: nettó 

600.000,- Ft + Áfa + 2% 

közbeszerzési díj 

(összesen bruttó 777.240,- 

Ft)  kifizetés időpontja: 

2014.03.13.

* jogszabályváltozás folytán a 

teljesítés egy része meghiúsult 

(ténylegesen 5 nap  kiegészítő 

rendszerfejlesztés valósul 

meg)

30.

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma - 

"Reneszánsz" 

Kőfaragó Zrt. 

(Székhely: 2096 

Üröm, Fő u. 1.)

„A budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) templom 

Mária kapujának műemléki helyreállítása (I. ütem) – 

tervezés és kivitelezés” - vállalkozási szerződés 

keretében

2011. évi CVIII. törvény 

(Kbt.) harmadik rész 122. 

§ (7) bek. a) pontja 

szerinti hirdetmény 

nélküli tárgyalásos eljárás

-  2014.02.21. folyamatban folyamatban folyamatban



 
A szerződő felek 

megnevezése
A közbeszerzés tárgya Az eljárás típusa

Hivatkozás a közbeszerzést 

megindító hirdetményre 

(KÉ iktatószám)

A szerződéskötés  

időpontja

A szerződés 

teljesítése 

szerződés-szerű 

volt-e?

A szerződés 

teljesítésének 

ajánlatkérő által 

elismert időpontja 

(teljesítési igazolás 

kiállításának 

napja)

A kifizetett 

ellenszolgáltatás értéke 

(nettó), kifizetés 

időpontja

Egyéb megjegyzés

31.

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma - 

GriffSoft 

Informatikai Zrt. 

"KGR IKM modul support szolgáltatás az EMMI 

részére"  tárgyú közbeszerzés 

1. ajánlati része (az EMMI Igazgatásának 

gazdálkodására történő alkalmazása céljából 13 

hónapra) a KEF KM0101KGRS13 sz. 

kertmegállapodásának terhére

írásbeli konzultáció 

lefolytatása a Kbt. 110. § 

(3) bek. b) pontja alapján

-  2014.05.13. folyamatban folyamatban folyamatban

Tájékoztató hirdetmény az 

eljárás eredményéről: 

Közbeszezrési Értesítő 

lapszám: 2014/63  (KÉ 

10149/2014)

32.

Emberi 

Erőforrások 

Minisztériuma - 

GriffSoft 

Informatikai Zrt. 

"KGR IKM modul support szolgáltatás az EMMI 

részére"  tárgyú közbeszerzés 

2. ajánlati része (a Forrás SQL KGR IKM FI program 

beszerzése az EMMI fejezeti kezelésű előirányzatainak 

gazdálkodására történő alkalmazása céljából ) a KEF 

KM0101KGRS13 sz. kertmegállapodásának terhére

írásbeli konzultáció 

lefolytatása a Kbt. 110. § 

(3) bek. b) pontja alapján

-  2014.05.13. folyamatban folyamatban folyamatban

Tájékoztató hirdetmény az 

eljárás eredményéről: 

Közbeszezrési Értesítő 

lapszám: 2014/63  (KÉ 

10149/2014)


