
6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
Postai cím: Bem rkp. 47.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: KüM GFO Pályáztatási és Közbeszerzési Osztály
Telefon: 458-1982, 458-3490
E-mail: pako@mfa.gov.hu
Fax: 458-2156
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium
A felhasználói oldal címe (URL):
------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -------------------
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: ThinXoft Szolgáltató és tanácsadó Kft.
Postai cím: Logodi utca 50.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): -
Címzett: -
Telefon: -
E-mail: -
Fax: -
Az ajánlattevő általános címe (URL): -
----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható)
-------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet



Egyéb
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): külügy, külpolitika
Egészségügy
I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Konzuli Információs Rendszer továbbfejlesztése
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően



Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 7
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Külügyminisztérium telephelye, 1027 Budapest, II. bem rkp. 47.
NUTS-kód HU101
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2010/06/24 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Konzuli Információs Rendszer (KIR) továbbfejlesztése a Műszaki Leírásban
ismertetetteknek megfelelően és részhatáridőkkel az alábbi fő feladatok mentén:
KHA 2008/3.4.3 sz. projekt keretében 2010.06.30-i határidővel:
• az Európai Unió közös vízuminformációs rendszerével való kompatibilitás, ill.
interoperabilitás megteremtéséhez szükséges fejlesztések;
• utazó konzuli tevékenység támogatásához szükséges funkcionalitás(ok)
fejlesztése;
• on-line vízumkérdőív kitöltési funkció megvalósítása.
KHA 2009/3.4.5 sz. projekt keretében 2010.12.15-i határidővel:
• ún. okos-kliens (helyi adatbázisszerver nélküli) modul kifejlesztése;
• egyéb (Vízuminformációs Portál, SIRENE) interfész fejlesztés;
• VIS-finomhangolás.
EKOP 2.3.4 sz. projekt keretében 2010.11.30-i határidővel:
• útlevél-kérelem folyamatok támogatás beépítése;
• diplomata és szolgálati útlevél nyilvántartás integrálása a KIR-be;
• konzuli jogkörök nyilvántartó rendszerének kialakítása a KIR-ben;
• állampolgársági ügyek intézéséhez szükséges támogatás beépítése;
• személyi adat- és lakcímnyilvántartás ellenőrzés folyamatának fejlesztése a
KIR-ben;
• KR (Központi Rendszer) interfészek kialakítása;
• Projektmenedzsment (a konzorciumi tagok projekttel kapcsolatos
tevékenységeinek összehangolása, projekt vezetése).
A projektmenedzsmentnek ki kell terjednie az EKOP 2.3.4 számú projektben a
konzorciumi tagok (KÜM, KEK KH, BÁH) tevékenységének összehangolására, a
projektszervezet működtetésére, a szükséges igazgatási rendszertervek végleges



változatának elkészítésére, az abból eredő feladatok végrehajtására, a végrehajtás
ellenőrzésére, számon kérésére is.
A Külügyminisztérium Konzuli Főosztálya részére kifejlesztett KIR, mint egységes
integrált informatikai rendszer 2000. óta lehetővé teszi a Konzuli Szolgálat
tevékenységi körébe tartozó igazgatási folyamatok (klasszikus konzuli esetek,
vízumügyek stb.) lebonyolítását. A fejlesztések célja ezen meglévő rendszer új
igényeknek és követelményeknek való megfeleltetése.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212900-8
További
tárgyak:
II.2) A közbeszerzés értéke
Az ellenszolgáltatás összege
(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és
opciót beleértve)
Érték (arab számmal) 236.867.200
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
II.3) A szerződés időtartama
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés: (év/hó/nap)
befejezés: (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a)
a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2010/12/15
(év/hó/nap)
b)
ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2011/02/13 (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
II.4) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás
II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség
KHA 2008/3.4.3 sz. projekt keretében 2010.06.30-i határidővel:
• az Európai Unió közös vízuminformációs rendszerével való kompatibilitás, ill.
interoperabilitás megteremtéséhez szükséges fejlesztések;
• utazó konzuli tevékenység támogatásához szükséges funkcionalitás(ok)
fejlesztése;
• on-line vízumkérdőív kitöltési funkció megvalósítása.
KHA 2009/3.4.5 sz. projekt keretében 2010.12.15-i határidővel:
• ún. okos-kliens (helyi adatbázisszerver nélküli) modul kifejlesztése;
• egyéb (Vízuminformációs Portál, SIRENE) interfész fejlesztés;
• VIS-finomhangolás.
EKOP 2.3.4 sz. projekt keretében 2010.11.30-i határidővel:
• útlevél-kérelem folyamatok támogatás beépítése;



• diplomata és szolgálati útlevél nyilvántartás integrálása a KIR-be;
• konzuli jogkörök nyilvántartó rendszerének kialakítása a KIR-ben;
• állampolgársági ügyek intézéséhez szükséges támogatás beépítése;
• személyi adat- és lakcímnyilvántartás ellenőrzés folyamatának fejlesztése a
KIR-ben;
• KR (Központi Rendszer) interfészek kialakítása;
• Projektmenedzsment (a konzorciumi tagok projekttel kapcsolatos
tevékenységeinek összehangolása, projekt vezetése).
A projektmenedzsmentnek ki kell terjednie az EKOP 2.3.4 számú projektben a
konzorciumi tagok (KÜM, KEK KH, BÁH) tevékenységének összehangolására, a
projektszervezet működtetésére, a szükséges igazgatási rendszertervek végleges
változatának elkészítésére, az abból eredő feladatok végrehajtására, a végrehajtás
ellenőrzésére, számon kérésére is.
A Külügyminisztérium Konzuli Főosztálya részére kifejlesztett KIR, mint egységes
integrált informatikai rendszer 2000. óta lehetővé teszi a Konzuli Szolgálat
tevékenységi körébe tartozó igazgatási folyamatok (klasszikus konzuli esetek,
vízumügyek stb.) lebonyolítását. A fejlesztések célja ezen meglévő rendszer új
igényeknek és követelményeknek való megfeleltetése.
II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni]
Érték (arab számmal) 236.867.200
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) ,
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben
ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]
xNyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos eljárás
III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos



III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű
eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos [Kbt. 252.§, 261.§ (4)]
Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli
Közvetlen felhívással induló tárgyalásos
III.2) Bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat x
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi
közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: 2010/04/21 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2010 /S 77 - 115180
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/04/26 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 1658 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre
A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: 2010/08/31 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a HL-ben: 2010 /S 168 - 257093
ÉS / VAGY
A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/07/14 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 16753 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
IV.1) Szerződésszerű teljesítés
IV.1.1)
A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? igen
IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka:
IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
IV.2) Szerződésszerű részteljesítés
IV.2.1)
A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e?
IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása,
indoka:
IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:
IV.3) Szerződés módosítása
IV.3.1)
A szerződést módosították-e? nem
IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó
hirdetményre



A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
A teljesítés szerződésben foglaltaknak megfelelően befejezeődött. Benyújtott számla
alapján a kifizetés megtörtént.
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/06/28 (év/hó/nap)


