
Megnevezés: 
Parkolóhely üzemeltetéssel kapcsolatos rendszertámogatásra irányuló szoftver- és egyéb 
szolgáltatás 
 
A közbeszerzés tárgya, mennyisége: 
 
Vállalkozói Szerződés Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (JGK Zrt.) részére Egységes 
Integrált Parkolási Rendszer biztosítására, rendszertámogatásra, és kapcsolódó 
szolgáltatásokra. 
  
Nyertes ajánlattevő feladata közterületi díjfizető várakozóhely (jelenleg 10 322 db) 
üzemeltetésére/támogatására és pótdíj kiszabására (Kb. évi 60 000) irányuló 
szoftverszolgáltatás biztosítása. 
 
Nyertes Ajánlattevő feladata körében köteles: 
- Parkolási üzemeltetést támogató ügyviteli rendszer biztosítása, üzemeltetése. 
- Elvárás: parkolás üzemeltetési szolgáltatás legalább a műszaki leírásban meghatározott 
minimális szintű támogatását (átlátható és folyamatos nyilvántartás az egyes eseményekkel 
kapcsolatos adatokról, fényképekről, befizetésekről, határidőkről, levelezésekről, 
panaszkezelésekről, behajtásokról, követelésállományról, továbbá fizetési meghagyások, peres 
eljárások, végrehajtások adatairól) biztosító ügyviteli rendszer rendelkezésre bocsátása: 1 db. 
- Feladat: a futamidő alatt az ügyviteli rendszer működésének, üzemvitelének folyamatos 
fenntartása, az üzemvitelhez szükséges – műszaki leírásnak megfelelő - háttérkapacitások 
folyamatos biztosítása, az adatok tárolása mentése, adathozzáférésnek, háttér 
ügyfélszolgálatnak és jogszabályi változásból eredő módosítások átvezetésének biztosítása. 
- Az ügyviteli rendszer által támogatandó egyidejű felhasználók száma az ajánlatkérő részéről 
minimum 45 fő. 
- A háttér-ügyfélszolgálat keretében a panaszkezelési esetek várható mértéke eléri az évi 25 
000 db-t. 
- Az ügyfélszolgálat részére call-center biztosítása hangrögzítéssel és a hanganyag alapügyhöz 
történő csatolásával. 
- Elvárt a rendszer használatára vonatkozó oktatás biztosítása: legfeljebb havonta két 
alkalommal és alkalmanként maximálisan 15 fő részére. A helyszíni, illetve telephelyi oktatás 
havi szintje maximum 10 óra/hó. 
- a PDA-kban működő SIM kártya biztosítása zárt APN hálózatban 4G hálózati sebességgel, 
amennyiben erre a mobil szolgáltató képes az adott a működési területen biztosítani; 
- Elvárt – az ajánlatkérő vonatkozó felhatalmazása alapján - a külső szervezetekkel történő 
folyamatos, szükséges és elégséges szintű kapcsolattartás, a parkolás üzemeltetési 
szolgáltatással kapcsolatos ügyek bonyolítása: 
- OTP Bank NYrt. – Elektronikus terminálja; 
- Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság, jármű- 
személy és lakcím nyilvántartás, a parkolási igazolvány nyilvántartás lekérdezés, illetve az 
ideiglenes rendszámok lekérdezése vonatkozásában (KKSZB) 
- MOKK – FMH és végrehajtások kezelése; 
- Magyar Posta Zrt. – hivatalos levelezésekkel kapcsolatos szabályozás, PEK állományok 
kezelése; 
- Nemzeti Mobilfizetési Zrt. mobil parkolás ellenőrzés; 



- Budapest Főváros Önkormányzata városházi várakozási engedélyek kiadása/visszavonásának 
nyilvántartása; 
- EPC / Ungarische Autobahn Inkasso Gmbh - külföldi rendszámú járművekre vonatkozó 
pótdíjak behajtására szakosodott szolgáltatóknak történő adatátadás/adatátvétel; 
- Banki tranzakciós tételek beolvasása 
- NAV – a kiállított számlák jogszabályi előírás szerinti továbbítása 
- megbízott ügyvédi iroda/ák – fizetési meghagyások, perek végrehajtások kezelése. 
A parkolási üzemeltetést támogató ügyviteli rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az 
AK alábbi, már működő hardware és szoftver környezetében működjön: 
- További elvárás, hogy a meglévő hardver alapinfrastruktúra szükséges szoftverliszenszeit is a 
nyertes Ajánlattevő biztosítsa a műszaki kiírásnak megfelelően. 
 
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 
 
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015.(X. 30.) Kr.II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes 
Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen 
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 
követelményeknek, melyet Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus 
formában rendelkezésre bocsát. 
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény 
előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az EEKD-ba 
foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e 
tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe, ill. nem tudja figyelembe venni és nem értékeli 
az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt 
alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015.(X.30.) Kr.5.§ (1) 
bek. megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot. 
Az ajánlattétel során ajánlattevőnek az EEKD IV. rész alfa szakaszában kell nyilatkoznia, hogy 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. 
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges 
benyújtani, a Kbt. 69.§. (4)-(6) bek. foglaltak alapján, az alábbiak szerint: 
P.1.) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján benyújtandó az 
alkalmassági feltételt igazoló gazdasági szereplő nyilatkozata a teljes – ÁFA nélküli– 
árbevételéről az előző legfeljebb három mérleg fordulónappal lezárt üzleti évre visszamenőleg, 
attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok 
rendelkezésre állnak. 
Elegendő azon évek adatainak (HUF/év) megadása, amelyekkel az alkalmassági feltételt igazoló 
gazdasági szereplő(k) az alkalmassági feltételnek való megfelelést igazolni kívánja(k) (Kbt. 65. 
§ (1) a)). Ha P.1.) pontban előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi 
formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem 
lehetséges, a Kormányrendelet 19. § (3) szerint járhat el. A Kormányrendelet 19. § (7)-nek 
megfelelőn, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való 
szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek 
ajánlatkérő a jegyzék szerinti igazolást elfogadja a 19. § (1) szerinti igazolás helyett. 



Amennyiben az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására 
támaszkodva kíván megfelelni, az előzőek szerint előírt igazolási módon túl, a Kbt. 65. § (7) – 
(8) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. 
Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott – általa igazolandó –alkalmassági feltételnek való 
megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni (Kbt. 67. § (3)).] 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
Alkalmasnak minősül az ajánlattevő, ha: 
P.1.) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás 
feladásának időpontját megelőző három mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évben az általános 
forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétele összesen elérte a 
250.000.000 forintot. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bek. alapján ha az ajánlattevő az (1) bekezdés c) 
pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely 
tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, 
az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, 
az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal 
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre 
jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi 
formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat 
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt 
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő 
által elfogadott módjáról. 
A P.1.) pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6)). A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a 
vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltételt igazolja. 
Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is 
megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. 
 
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 
 
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015.(X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes 
Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen 
igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági 
követelményeknek, melyet Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus 
formában rendelkezésre bocsát. 
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény 
előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az EEKD-ba 
foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e 
tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe, ill. nem tudja figyelembe venni és nem értékeli 
az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt 
alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015.(X.30.) Kr.5.§ (1) 
bek. megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot. 
Az ajánlattétel során ajánlattevőnek az EEKD IV. rész alfa szakaszában kell nyilatkoznia, hogy 
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. 



Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges 
benyújtani, a Kbt. 69.§.(4)-(6) bek. foglaltak alapján, az alábbiak szerint: 
M.1.) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell az 
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de 
legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb (parkolás üzemeltetési 
szoftverszolgáltatás) szolgáltatásainak ismertetése, mely tartalmazza a jogszabályban 
előírtakon túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges további adatokat is 
(Kbt.65. § (1) b), és Kormányrendelet 21. § (3) a), 22. § (1)–(2)) Az ismertetésnek 
(ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább 
- a szerződést kötő másik fél megnevezését 
- a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát 
- a referenciamunka tárgyát 
- a szolgáltatás mennyiségét (olyan részletezettséggel, amelyből az alkalmassági 
követelménynek való megfelelés megállapítható) 
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap bontásban) valamint 
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-
e. 
M.2.) a teljesítéshez rendelkezésre álló eszköz (ügyviteli szoftverrendszer) leírása 
(bemutatása), és az alkalmassági feltételnek megfelelés igazolására a Magyar Postától 
származó igazolás (tanúsítvány/bizonyítvány) benyújtása. (Kbt. 65.§ (1) b), és Kormányrendelet 
21. § (3) i)). A Kormányrendelet 24. § (1)-nek megfelelően, ha az érintett gazdasági szereplő 
minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel az előírt 
követelményeknek, a jegyzék szerinti igazoláselfogadott a 21. § (1) igazolás helyett. 
Ha ajánlattevő az alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván 
megfelelni, csatolandók a Kbt. 65. § (7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is. Továbbá 
a gazdasági szereplőköteles az általa igazolandó alkalmassági feltételnek való megfelelést a 
fentiekben előírtak szerint igazolni (Kbt.67. § (3)). 
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
 
Alkalmasnak minősül az ajánlattevő, ha: 
M.1.) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján nem rendelkezik 
az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb hat éven 
belül megkezdett, az alábbi elvárásoknak megfelelő referenciával: 
M.1.) a) Legalább 1 db lezárt vagy 1 db folyamatban lévő, de legalább 6 egymást követő hónap 
megszakítás nélküli időtartamban igazoltan teljesített parkolás-üzemeltetési feladatok 
támogatására biztosított ügyviteli szoftver rendszer biztosításával és üzemvitelével igazolt 
szerződésszerű teljesítéssel, melyek során üzemnapokon legalább 10 fő felhasználó használta 
a rendszert. 
M.1.) b) A referencia körében bemutatott rendszer zárt szerver-szerver kapcsolaton keresztül 
képes kezelni a Belügyminisztérium által kiajánlott interfészkapcsolaton történő adatcserét a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, melynek során a referencia 
igazolásban/igazolásokban egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy a referencia 
körében bemutatott rendszer képes járműadatok lekérdezésére rendszám és időpont alapján, 
Nemzeti Személyiadat- és Lakcím nyilvántartás (NSZL) lekérdezésére 4T (a személyazonosító jel 
helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. 
törvény 4. § (4) bekezdése szerinti természetes személyazonosító adatok) alapján, parkolási 



igazolvány adatainak lekérdezésére okmányszám alapján és ideiglenes rendszám adatok (IREN) 
lekérdezésére nem természetes személy neve vagy azonosító okmány alapján. 
Az M.1.) a) elvárás legfeljebb egy referenciával teljesíthető. Az M.1.) b) elvárás egy vagy több 
referenciával is teljesíthető. A referenciák között (M.1.) a) és/vagy M.1.) b) elvárások 
tekintetében) átfedés lehetséges. 
M.2.) a szolgáltatás teljesítéséhez nem rendelkezik olyan, jelen beszerzés keretében 
biztosítandó ügyviteli szoftver rendszerrel, amely a ragszámos címzésre vonatkozóan a Magyar 
Posta által kiállított – a Magyar Posta által kiadott „Műszaki útmutató a könyvelt levélpostai 
küldemények vonalkódos egyedi azonosítóinak feladó általi előállításához” című előírásaira 
vonatkozó – megfelelőségi bizonyítvánnyal rendelkezik. 
Az M.1.-M.2.) pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is 
megfelelhetnek (Kbt.65. § (6) bekezdés). 
A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott 
alkalmassági feltételt igazolja. 
Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is 
megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65. § (7)–(8) és (11) 
bekezdés). 
 
 
 
Bírálati szempontrendszer 
Az ajánlatok bírálati szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdése c) pontja alapján a legjobb ár-
érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztása. 
Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározott értékelési 
szempont, a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli. 
 
Értékelési szempontok 
 

Értékelési módszer 
szempontonként 

Súlyszám 

1. rendszertámogatásra irányuló 
szoftverszolgáltatás díja (nettó 
Ft/hó) 

relatív, fordított arányosítás 80 

2. A megváltoztatás elleni védelem 
módja 

abszolút, pontozás 20 

 
A módszereket az ajánlatkérő „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő 
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról" (KÉ 2019. évi 106. szám; 
2019. június 4.) alapján határozta meg. 
A 2. szempont szerinti értékelést a jelen dokumentumban rögzített, a megajánlások 
értékelésének, összevetésének alapját képező szakmailag megítélhető jellemzők, preferenciák, 
szempontok szerint. A pontok kiosztására az előre meghatározott értékelési rendszer szerint 
kerül sor. 
Ajánlatkérő akkor tudja az adott vállalás bemutatását az adott pontszám szempontjából 
figyelembe venni, ha a bemutatás tartalmazza az ajánlatkérő által előírt, valamennyi szakmai 
tartalmi elemet. Amennyiben a vonatkozó ajánlati elem – adott esetben a Kbt. 67. § 
alkalmazását követően sem – feleltethető meg a legkedvezőtlenebb besorolási szintnek sem, 
úgy az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 
 



A pontszámok meghatározására vonatkozó értékelési módszerek részletes ismertetése: 
1. értékelési szempontok   
A módszer meghatározása: 
A relatív módszer, a "fordított arányosítás" módszere. 
A fordított arányosítás alkalmazásában a legkedvezőbb (az ajánlatkérő számára 
legelőnyösebb) megajánlás kapja a maximális 10 pontot, a további ajánlatok arányosan 
kevesebb pontot kapnak. Az ajánlati egységár esetében a legalacsonyabb érték a 
legkedvezőbb. Az ajánlati paraméter nagysága és a hozzá tartozó pontszám között fordított 
arányosság áll fenn. 
A pontszámítás módszere: 

P = 
ahol 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa (10) 
Pmin: a pontskála alsó határa (1) 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb egységár) 
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme (egységára) 
A pont számítása két tizedesjegyre történő kerekítéssel kerül kiszámításra a matematikai 
kerekítés általános szabályai szerint (1-4-ig lefelé, 5-9-ig felfelé történik a kerekítés).   

 
Az 1. értékelési szempontokra vonatkozó egységárakat (nettó Ft/hó) a Felolvasólapon kell 
megjelenítenie. 

 
Az ár megadásánál, képzésénél figyelembe veendő szempontok 

a) az ellenérték megfizetése havonta, a teljesítés ajánlatkérő általi elismeréseként 
kiállított teljesítés igazolás kézhezvételét követően – a Kbt. 135.§ (1), (6) bekezdés szerint 
– számla ellenében, banki átutalással történik.    
b) ajánlattevőnek - saját szakmai kompetenciája és vizsgálata alapján - kötelessége 
megbizonyosodni ajánlatának benyújtásáig arról, hogy a megvalósítandó feladatokhoz 
szükséges minden információ rendelkezésére áll, és ajánlatának nyertessége esetén képes 
a feladat teljes körű megvalósítására a megkötött szerződésben szereplő feltételek mellett; 
c) ajánlattevő ajánlata benyújtásával elismeri, hogy minden – a megvalósításhoz 
szükséges – információ rendelkezésére állt, a dokumentációt szakmai kompetenciája 
birtokában megvizsgálta és benne megfogalmazott feladatokat megvalósításra 
alkalmasnak találta; 
d) az ajánlatban rögzített egységárak (nettó Ft/hó) az adott tevékenység teljes körű 
elvégzését kell, hogy tartalmazzák, a kapcsolódó tevékenységekkel együtt; 
e) az ajánlattevő által benyújtott egységáraknak (nettó Ft/hó) tartalmazniuk kell minden 
adót (az ÁFA kivételével) és egyéb járulékot, és valamennyi költséget, melyet az 
ajánlattevőnek a szerződéssel, és a vonatkozó hatályos jogszabályokkal összhangban 
fizetnie kell; 
f) az ajánlattevő által megajánlott egységárak (nettó Ft/hó) tartalmazzák a szerződésszerű 
teljesítés valamennyi költségét és ellenértéket, és a nyújtott szolgáltatások díját; azaz 
minden olyan költséget, mely a szerződésszerű teljesítéshez, a komplettséghez szükséges, 
így például, de nem kizárólag az esetlegesen felmerülő hatósági díjakat, illetékeket; 
továbbá a megvalósításra vonatkozó valamennyi járulékos munkát és annak díjait, az egyéb 



járulékos költségeket, a megvalósítással kapcsolatos valamennyi adót, díjat, felvonulás, 
kiszállás költségeit; 
g) az egységárak (nettó Ft/hó) meghatározásánál figyelembe veendő feltételeket a 
műszaki leírás és a szerződéses feltételek tartalmazzák; 
h) a fentiek szerint megajánlott egységárakon (nettó Ft/hó) felül, az ajánlatkérő – a 
szerződés teljesítésével összhangban – egyéb költséget, díjat semmilyen jogcímen nem 
fizet. 

Ajánlattevőnek - saját szakmai kompetenciája és vizsgálata alapján - kötelessége 
megbizonyosodni ajánlatának benyújtásáig arról, hogy a megvalósítandó feladatokhoz 
szükséges minden információ rendelkezésére áll, és ajánlatának nyertessége esetén képes a 
feladat teljes körű megvalósítására a megkötött szerződésben szereplő feltételek mellett. 
 
2. értékelési szempont 
A módszer meghatározása: 
Az abszolút módszer, a pontozás módszere szerint történik. 
Az ajánlatkérő számára nagyon fontos, hogy a teljes pótdíj-ellenőrzési, pótdíjazási folyamat és 
a hozzá kapcsolódó feladatok végrehajthatók legyenek, a pótdíjazás és az ebből származó 
bevétel a lehető leghatékonyabb módon történjen. Ennek fontos feltétele, hogy a teljes 
folyamat ellenőrizhető, átlátható és minden részfolyamata bizonyítható legyen a vonatkozó 
eljárások alatt, illetve az egyes események lezárása után is a törvényes határidőn belül. 
A folyamat eredményeként az ügyfelek és a folyamatba bevont szervezetek számára biztosítani 
kell a teljes mértékű átláthatóságot. 
Ezért az ajánlattevőtől elvárt, hogy biztosított legyen: az adatok az adat-felvételezés során 
„akkor” és „ott” keletkeztek, ahogy azt az ajánlattevő által biztosított ügyviteli rendszer 
tartalmazza, továbbá, a rendszerbe került adatok tudatos és naplózás nélküli megváltoztatása 
hitelt érdemlően meggátolt legyen. Továbbá elvárt, hogy a folyamat során az ajánlattevő által 
biztosított ügyviteli rendszerben a rendszer egyéb felhasználói (önkormányzati alkalmazottak, 
külső ügyvédek, egyéb szereplők) hozzáférések alkalmával is biztosított legyen a teljes körű 
naplózás, illetve az adatok megváltozás elleni védelme (csak naplózottan lehessen adatokat 
változtatni, amely tartalmazza az adott felhasználó paramétereit és azt is, hogy miről mire 
változott az adat, továbbá a megváltozott adat is elérhető legyen „régi” vagy inaktív adatként 
az alkalmazott rendszerben). 
Az ajánlattevő által jelen szolgáltatás teljesítéséhez biztosított ügyviteli rendszernek tehát 
biztosítania kell annak kétséget kizáró igazoltságát, hogy az adott fotó – pl.: parkolási esemény, 
tájékoztató táblák meglétének igazolása – bizonyíthatóan ott készült a helyszínen, és akkor, 
amikor azt az ellenőr elkészítette, abban/azon későbbiekben változtatás – naplózatlanul – nem 
történt. Ajánlatkérő előnyösnek értékel minden olyan biztonsági megoldás megajánlását, 
amelyek kizárják a képek megváltoztatását és garantálják, hogy adott ügyhöz rendelt képet a 
későbbiek során nem lehet kicserélni, illetve, biztosítják, hogy a képek elkészítésének 
időpontja igazolható. 
E körben minimális elvárás: a mobil eszközökkel készített képek el vannak látva biztonsági 
megoldással és az tartalmaz legalább MD5-ös hash kulcsot vagy ezzel egyenértékű biztonsági 
megoldást. A minimum elvárás nem teljesítése az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonja 
maga után. A Felolvasólap 2. értékelési részszempont a) pontja. 
Ajánlatkérő egyenértékű biztonsági megoldásnak tekinti: Kriptográfiai hash függvények: 
SHA(SHA-256, SHA-384 és SHA-512), Message Digest (MD5), RIPEMD  (RIPEMD-160). 
 



Az értékelés módszere: 
a) 
Ha az ajánlattevő által jelen szolgáltatás teljesítéséhez biztosított ügyviteli rendszerben a mobil 
eszközökkel készített képek el vannak látva biztonsági megoldással és az tartalmaz legalább 
MD5-ös hash kulcsot vagy ezzel egyenértékű biztonsági megoldást, de más biztonsági 
megoldást nélkülöz (minimum elvárás), 
akkor 1 pont 
 
b) 
Ha az ajánlattevő által jelen szolgáltatás teljesítéséhez biztosított ügyviteli rendszerben a mobil 
eszközökkel készített képek el vannak látva legalább MD5-ös hash kulccsal vagy ezzel 
egyenértékű biztonsági megoldással és a képek el vannak látva időbélyeggel is, 
akkor 4 pont. 
 
c) 
Ha az ajánlattevő által jelen szolgáltatás teljesítéséhez biztosított ügyviteli rendszerben a mobil 
eszközökkel készített képek el vannak látva legalább MD5-ös hash kulccsal vagy ezzel 
egyenértékű biztonsági megoldással és időbélyeget is tartalmaznak, továbbá bármilyen egyéb 
biztonsági jeggyel látja el a képet, 
akkor 7 pont 
 
d) 
Ha az ajánlattevő által jelen szolgáltatás teljesítéséhez biztosított ügyviteli rendszerben a mobil 
eszközökkel készített képek el vannak látva legalább MD5-ös hash kulccsal vagy ezzel 
egyenértékű biztonsági megoldással és időbélyeget, továbbá bármilyen egyéb biztonsági 
jegyet is tartalmaznak és a file rendszerben tárolt képek elérése direkt módon nem lehetséges, 
akkor 10 pont. 
 
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy csak és kizárólag az a) –
d) pontok szerinti megajánlások adhatóak meg az értékelés körében. Amennyiben az 
Ajánlattevő az a) - d) pontokban foglalt megoldásoktól eltérőt ajánlja meg, az az ajánlat 
érvénytelenségét vonja maga után. 
 
 Összesítés: 
Az ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok/alszempontok szerinti tartalmi 
elemeit a megadott ponthatárok között és módszerrel értékeli, majd az egyes tartalmi 
elemekre adott pontszámokat megszorozza a súlyszámmal, majd pedig ajánlatonként 
összeadja. 
 
Azaz a szempontonként/alszempontonként elért pontszámok (t) a 
szemponthoz/alszemponthoz tartozó súlyszámmal (s) való szorzás után ajánlattevőnként 
kerülnek összegezésre. 

(p) = (t) * (s) 
P = Σ (p) = Σ [(t) * (s)] 

A pontszámok (t) meghatározása két tizedes jegyre, míg a súlyozott pontszámok (p) 
meghatározása pozitív, egész számokban történik, a matematikai kerekítés általános szabályai 
szerint (1-4-ig lefelé, 5-9-ig felfelé történik a kerekítés).  A legmagasabb pontszámot (max P) 



elérő ajánlattevő lesz az eljárás nyertese, mivel ő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányt 
megjelenítő ajánlatot. 
 
 
 



11. Szakmai ajánlat 
 
Ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatban teljes körű szakmai 
(tartalmi vállalásokat tartalmazó) ajánlatot kell adnia az alábbiak szerint: 
- a tervezett szolgáltatást bemutató, a teljesítés megalapozottságát alátámasztó bemutatást – 
szakmai ajánlatot – kell adnia; 
- a 2. értékelési szempontra vonatkozó megajánlást tartalmazó szakmai ajánlatot kell adnia. 
Elvárás az előírt – a szolgáltatás nyújtására vonatkozóan tett vállalás előírásoknak való 
megfelelősége megítéléséhez, illetve az értékelési szempontok szerinti értékeléséhez 
szükséges és elégséges, az alábbi előírásoknak megfelelő tartalmú – szakmai ajánlat 
benyújtása. 
 
Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdésére és 
a Közbeszerzési Hatóság hiánypótlás szabályairól szóló útmutatójára (KÉ 2020. évi 180. 
szám). 
 
1) Szakmai ajánlat 
Az ajánlatkérő a budapesti kerületi parkolás-üzemeltetők üzemeltetési folyamatait, 
rendszereit, tapasztalatait és saját maga által végzett parkolásüzemeltetési feladatokat alapul 
véve alakította ki jelen eljárás alkalmassági és az alábbi, szakmai ajánlat részeként igazolandó 
érvényességi feltételrendszerét.  Az egyes budapesti kerületek és az Ajánlatkérő is több éve 
végzik ezt a tevékenységet, ennek megfelelően rengeteg tapasztalatra tettek szert, 
kialakították saját folyamataikat, belső ügymenetüket, kialakultak alkalmazott 
nyomtatványaik, ügyfélkezelési megoldásaik. Továbbá a korábbi években lefolytatott peres 
eljárások alapján kialakították és megkövetelték a parkolás üzemeletetési szolgáltatásra, 
ennek ügyvitelére, így az ügyviteli rendszerre vonatkozó, biztonsági és egyéb megfelelő 
metódusokat is. Ajánlatkérő ezen begyűjtött tapasztalatok alapján alakította ki jelen eljárás 
alkalmassági és az alábbi, szakmai ajánlat részeként igazolandó érvényességi 
feltételrendszerét. 
Az ajánlattevőnek szakmai ajánlatában az alábbi felsorolásban kiemelt elvárásoknak való 
megfelelést az itt előírt módon, kell kifejezetten igazolnia. Természetesen az e körben 
kiemelésre kerülő előírások, illetve erre adott ajánlattevői vállalás-bemutatás, nem mentesíti 
a nyertes ajánlattevőt a műszaki leírásban definiált valamennyi tevékenység szerződésszerű 
kötelezettség vállalása és teljesítése alól, figyelemmel arra, hogy az ajánlattevő ajánlati 
kötöttsége az előírt feladatok vállalási átalányár (egységár) ellenében történő, teljes körű 
teljesítésére áll be 
Az ajánlattevőnek a szakmai ajánlatában az alább felsorolt elvárások teljesítésének vállalt 
módjára kell, legalább az itt előírtaknak megfelelő módon kitérnie: 
 
A. Elvárás, az ajánlatkérő számára nagyon fontos, hogy a teljes pótdíj-ellenőrzési, pótdíjazási, 

behajtási és nyilvántartási folyamat és a hozzá kapcsolódó feladatok végrehajtása során az 
adatvédelmi folyamatok, különös tekintettel a személyes adatokkal kapcsolatos funkciók 
ellátása során végzett műveletek az érvényes jogszabályok szerint – zárt rendszerben – 
történjenek, figyelembe véve az adatvédelmi és a „GDPR” jogszabályi környezetet. A 
folyamat eredményeként az ügyfelek és a folyamatba bevont szervezetek számára 
biztosítani kell a teljes mértékű átláthatóságot. Az információvédelmi eljárások általános 
szigorításán túl nagyon fontos az ajánlatkérő számára a betekintés joga: minden 



adatkezelőnek meg kell tudnia mutatni az adott személynek (lehetőleg géppel olvasható 
formában), hogy milyen adatokat tárol róla. 
A személyes adatok kezelése teljesen zárt és egységes rendszerben történjen, továbbá 
teljeskörűen kimutatható legyen, hogy az adott információhoz/adathoz ki, mikor, milyen 
jogcímen fért hozzá, nézte meg, módosította, törölte és biztosított a „felejtés joga” is. 
(mindenki kérheti, hogy a róla tárolt adatokat a cég törölje, sőt, erre a lehetőségre fel is 
kell hívni a figyelmet. Ez komoly követelményeket támaszt az informatikával 
szemben: minden adatról tudni kell, hogy milyen alkalmazásokban és milyen fizikai 
tárolókon kerül tárolásra, majd kérés esetén ezeket minden helyről ki is kell tudni törölni. 
Minimális elvárás: ha az ajánlattevő által jelen szolgáltatás teljesítéséhez biztosított 
ügyviteli rendszerben a személyes adatok kezelése teljesen zárt és egységes rendszerben 
történik, továbbá teljeskörűen kimutatható, hogy a személyes adatok kezelése során ki, 
mikor és milyen jogcímen fért hozzá az adatokhoz és az adott személyre vonatkozóan 
géppel olvasható formában listát tud készíteni arról, hogy milyen adatokat tárol róla és 
eközben biztosított, hogy az illető csak a saját adatait láthassa, továbbá biztosított, hogy 
az adott személyre vonatkozóan kérése alapján a róla tárolt adatokat az ajánlatkérő 
törölje, figyelembe véve azt is, hogy adott informatikai rendszert használó munkatárs, 
adott esetben ugyanazt az adatot akár több alkalommal is megnézhette, módosította, 
akkor ebben az esetben mindegyik tranzakcióról külön – külön adatsort kell tartalmaznia 
a kimutatásnak. 

A szakmai ajánlat: a megajánlott szolgáltatás jelen pontban kiemelt ajánlatkérői 
elvárásoknak való megfelelésének igazolására az, ajánlattevő által alkalmazott megoldás 
leírása és/vagy képernyőképek, listák, igazolások (megtekintési lista, nem tart nyilván 
adott személlyel kapcsolatban személyes adatot), jogcímek kezelése (felvétele, 
karbantartása, adott személyes adat megtekintéséhez történő bekérése) benyújtásával; 

B. Elvárás: a parkolási díj mobiltelefonos fizetéssel történő igénybe vétele esetén a parkolás 
ellenőrzését végző szakembernek a nála lévő eszközön – az ügyviteli rendszer útján – 
közvetlenül és egyidejűleg ellenőriznie kell díjfizetés fennállását a Nemzeti Mobilfizetési 
Rendszer adatbázisában. 
A szakmai ajánlat: a megajánlott szolgáltatás jelen pontba kiemelt ajánlatkérői 
elvárásnak való megfelelése igazolására az ajánlattevő által alkalmazott megoldás 
leírása és/vagy képernyőképek, benyújtása; 

C. Elvárás: a parkoló hely várakozási engedély birtokában/alapján történő igénybe vétele 
esetén a parkolást végző ellenőr, a számára biztosított eszközön az Ajánlattevő által 
biztosított informatikai rendszer keretében biztosított funkció által a várakozási 
hozzájárulás nyilvántartó adatai alapján kell, hogy ellenőrizze, van-e érvényes várakozási 
hozzájárulás az érintett járműre vonatkozóan: 
A szakmai ajánlat: a megajánlott szolgáltatás jelen pontba kiemelt ajánlatkérői 
elvárásnak való megfelelése igazolására az ajánlattevő által alkalmazott megoldás 
leírása és/vagy képernyőképek, benyújtása; 

D. Jogszerűtlen igénybe vétel esetén a parkolás ellenőrzését az Ajánlatkérő által biztosított  
szakember a parkolás tényét köteles rögzíteni – a műszakai leírásban előírt módon és 
tartalommal – a számára biztosított eszközzel. Elvárás: az ajánlattevő által jelen 
szolgáltatás teljesítéséhez alkalmazandó eszközöknek biztosítania kell annak kétséget 
kizáró igazoltságát, hogy az adott fotó bizonyíthatóan ott készült a helyszínen, és akkor, 
amikor azt az ellenőr elkészítette. 



A szakmai ajánlat: a megajánlott szolgáltatás jelen feladat ajánlatkérői előírásoknak való 
megfelelése igazolására a „pótdíj eseményt” rögzítésére készítendő fénykép (1 db) 
rendszerben tárolt mintáját kell, hogy tartalmazza. Továbbá ajánlattevő részletesen írja 
le a képek tárolása során alkalmazott biztonsági megoldását, mutassa be 
képernyőképekkel a biztonságosság vonatkozásában tett vállalásának megvalósítását, 
az adat- és megváltoztatás elleni védelem körében tett intézkedéseit, illetve – adott 
esetben – az erre vonatkozó igazolás is benyújtandó; 

E. A parkoló-ellenőrnek az ajánlatkérő által biztosított mobil eszközön keresztül, az előírtak 
szerint befizetésre vonatkozó pótdíjértesítőt kell előállítania a helyszínen és azt az érintett 
gépjárművön elhelyezni. Elvárás: az ajánlattevő által megajánlott szolgáltatás keretében 
elkészítésre kerülő pótdíjértesítő legalább a műszaki leírásban előírt tartalommal kell, 
hogy készüljön. 
A szakmai ajánlat: a megajánlott szolgáltatás jelen feladat ajánlatkérői előírásoknak való 
megfelelése igazolására a „pótdíjértesítő” (3 db) mintáját kell, hogy tartalmazza; 

F. Az ajánlatkérő, szintén a későbbi jogviták elkerülése érdekében előírja, hogy előzőeken túl, 
a napi parkolás-ellenőrzés kezdetekor (reggel) és az ellenőrzési időszak végén (este) a 
parkoló ellenőr köteles a számára kijelölt útvonal szerinti parkolási zóna kezdetét határoló 
tábla meglétének ellenőrzésére és annak elektronikus adatrögzítésére (1-1 db fényképpel 
és előírt adattartalommal). Elvárás, hogy az ajánlattevő által jelen szolgáltatás 
teljesítéséhez alkalmazandó eszközöknek biztosítania kell a műszaki leírásban előírt 
tartalmak rögzíthetőségét, továbbá hogy az adatfelvételezésnek és a képeknek bizonyító 
erejűnek kell lennie, amely a későbbi eljárások során felhasználható arra, hogy 
bizonyítható legyen az, hogy a kép és az adatfelvételezés ott készült a helyszínen, és akkor, 
amikor azt az ellenőr elkészítette. 
A szakmai ajánlat: a megajánlott szolgáltatás jelen feladat ajánlatkérői előírásoknak való 
megfelelése igazolására a „határoló tábla meglétének” rögzítésére vonatkozó 
leírást/képernyőképet, valamint a készítendő fénykép (1 db) mintáját kell, hogy 
tartalmazza. Továbbá ajánlattevő részletesen írja le a képek tárolása során alkalmazott 
biztonsági megoldását, mutassa be képernyőképekkel a biztonságosság vonatkozásában 
tett vállalásának megvalósítását, az adat- és megváltoztatás elleni védelem körében tett 
intézkedéseit, illetve – adott esetben – az erre vonatkozó igazolás is benyújtandó; 

G. Az ajánlatkérő egyidőben több helyszínen és több pénztárat használ, valamint számlákat 
és bizonylatokat kell előállítania a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az ajánlattevő 
által jelen szolgáltatás keretében biztosított ügyviteli rendszer támogatásával. 
Előírás, hogy az ajánlattevő által jelen szolgáltatás teljesítéséhez biztosított ügyviteli 
rendszer részeként biztosított számlázó rendszere feleljen meg a NAV előírásainak, mind a 
számlakép és adattartalom, mind a jogszabályban előírt adatexport, illetve on-line 
számlázási interfész tekintetében. 
A szakmai ajánlat: a megajánlott szolgáltatás jelen pontban kiemelt ajánlatkérői 
előírásoknak való megfelelése igazolására kifejezetten az e pontban kiemelt előírás 
biztosítottságára vonatkozó nyilatkozat benyújtása; 

H. Az ajánlattevő biztosítson a hét minden napján a nap 24 órájában műszaki ügyeletet az 
általa jelen szolgáltatás keretében biztosított ügyviteli rendszer esetleges hibáinak 
elhárításában. Szükség esetén biztosítson helyszíni kiszállást az ügyeleti idő alatt. Előírás: 
az ajánlattevőnek a műszaki ügyelet keretében az alábbi reakció idők szerinti teljesítést 
kell biztosítania: 
 teljes rendszer elérhetetlensége esetén azonnal meg kell kezdeni a hibaelhárítást; 



 egyes rendszer elemek hibája esetén 4 órán belül meg kell kezdeni a hibaelhárítást; 
(a kliens gépek, helyi nyomtatók, scannerek egyéb irodai eszközök az Ajánlatkérő 
hatáskörébe tartoznak) 
A szakmai ajánlat: a megajánlott szolgáltatás jelen pontban kiemelt ajánlatkérői 
előírásoknak való megfelelése igazolására kifejezetten az e pontban kiemelt előírás 
vállalására vonatkozó nyilatkozat benyújtása; 

I. Előírás: az ajánlattevőnek üzemidő alatt állandó helpdesk-et kell fenntartania, illetve igény 
esetén felhasználói oktatást is köteles tartani kisebb csoportokban a feladatnak megfelelő 
szegmentálással. A helyszíni illetve telephelyi oktatás havi szintje legfeljebb 10 óra/hó. (Az 
ajánlatkérő nem köteles ezt minden hónapban kihasználni, de az ajánlattevőnek 
rendelkezésre kell állnia az oktatás tekintetében szükség esetén.) 
A szakmai ajánlat: a megajánlott szolgáltatás jelen pontban kiemelt ajánlatkérői 
előírásoknak való megfelelése igazolására kifejezetten az e pontban kiemelt előírás 
vállalására vonatkozó nyilatkozat benyújtása; 

J. Az ajánlattevő feladata, hogy a Magyar Posta a jelen feladat kapcsán az Ajánlatkérő által 
igénybe vett szolgáltatásaira vonatkozó egyeztetéseket, kódrendszereket, illetve 
nyomtatványokat egyeztesse, engedélyeztesse és használatra átadja az ajánlatkérőnek. Az 
e körben előírt feladatok: 
 elsősorban a pótdíjazás során alkalmazott csekk azonosítói, úgymint 31/54 TC/OC 

kódok megléte, a befizető azonosító ellenőrző számmal való ellátása és a csekk 
nyomdai úton történő előállítása során tanácsadási feladat, majd a gyártás utáni 
ellenőrzés. 

 a fizetési felszólítással kapcsolatos előkészítő munkák, mint csekkes A4-es papír és a 
rajta lévő 31/54 TC/OC kódok, befizető azonosítókkal kapcsolatos előkészítő és 
tanácsadási feladat, majd a gyártás utáni ellenőrzés. 

 az ablakos borítékkal kapcsolatos előkészítő és tanácsadási feladatok ellátása, majd a 
gyártás utáni ellenőrzés. 

 a rendszerből történő ragszám nyomtatásának előkészítése, mintadarabok elkészítése, 
engedélyeztetése, majd rendszerbe állítása a vonatkozó jogszabályok és postai 
szabályzat, valamint a vonatkozó szabványoknak megfelelően. 

 az elektronikus postai feladás támogatása a rendszerből, ill. a Postától elektronikusan 
kapott átvételi és kézhezvételi igazolások beolvasása a rendszerbe. 

Előírás: a szolgáltatás keretében rendelkezésre bocsátásra kerülő ügyviteli rendszer a 
csekkek kitöltésére és az elektronikus postai feladás támogatására vonatkozó, e pontban 
felsorolt, feltételeknek megfelel. 
A szakmai ajánlat: a megajánlott szolgáltatás jelen pontban kiemelt ajánlatkérői 
előírásoknak való megfelelése igazolására kifejezetten az e pontban kiemelt előírás 
biztosítottságára vonatkozó nyilatkozat benyújtása; 

K. Az ajánlatkérő a WEB-es elektronikus ügyintézési felület működtetése során olyan 
megoldást kíván használni, ahol az ügyfelek lakossági engedély kérelmeire a rendszer 
automatikusan elvégzi a megfelelő ellenőrzéseket és lebonyolítja a VPOS befizetést, majd 
kiadja és megküldi elektronikusan az engedélyt, és a befizetésről szóló számlát emberi 
beavatkozás nélkül. Ezzel csökkentve az ügyfélszolgálat terheltségét az engedélykiadás 
időszakában. 
Előírás, hogy az ajánlattevő által jelen szolgáltatás teljesítéséhez biztosított ügyviteli 
rendszer részeként biztosított WEB-es elektronikus ügyintézési felület az ügyfelek 
lakossági engedély kérelmeire a rendszer automatikusan elvégzi a megfelelő 



ellenőrzéseket és lebonyolítja a VPOS befizetést, majd kiadja és megküldi elektronikusan 
az engedélyt, és a befizetésről szóló számlát emberi beavatkozás nélkül funkcióval 
rendelkezzen. 
A szakmai ajánlat: a megajánlott szolgáltatás jelen pontba kiemelt ajánlatkérői 
elvárásnak való megfelelése igazolására az ajánlattevő által alkalmazott megoldás 
leírása és/vagy képernyőképek, benyújtása; 
 

L. Az Ajánlatkérő a jelenlegi ügyviteli gyakorlata alapján az ügyfelekkel való kapcsolattartás 
során a hivatalosan cégeknek kiküldött levelek címadatait, az aktuális cégnyilvántartásban 
szereplő székhelyre küldi ki. Az Ajánlatkérő vizsgálja az adott cég jogi helyzetét (pl.: 
felszámolás alatt áll, adószáma felfüggesztve stb.) Továbbá a fizetési meghagyások 
kibocsátásának megindításához az Ajánlatkérő az aktuális cégnyilvántartásban szereplő 
adott céghez tartozó képviselő adataival tölti ki a Fizetési Meghagyás (FMH) kibocsátása 
iránti kérelmet. 
Előírás, hogy az ajánlattevő által jelen szolgáltatás teljesítéséhez biztosított ügyviteli 
rendszer részeként biztosított céges ügyfelekkel kapcsolatos, levelezés során a 
címadatokat on-liene interfészen keresztül az aktuális cégnyilvántartó adatai alapján a 
cégek székhelyére címezze meg emberi beavatkozás nélkül. cégeknek küldött, továbbá 
vizsgálja az adott cég jogi helyzetét és annek megfelelően állítsa be az adott céges ügyfél 
státuszát (pl.: felszámolás alatt áll, adószáma felfüggesztve stb.), ezen felül a fizetési 
meghagyások kibocsátásának megindításához az aktuális cégnyilvántartásban szereplő 
adott céghez tartozó képviselő adataival tölti ki a Fizetési Meghagyás (FMH) kibocsátása 
iránti kérelmet funkcióval rendelkezzen. 
A szakmai ajánlat: a megajánlott szolgáltatás jelen pontba kiemelt ajánlatkérői 
elvárásnak való megfelelése igazolására az ajánlattevő által alkalmazott megoldás 
leírása és/vagy képernyőképek, benyújtása; 
 

M. Az Ajánlatkérő a jelenlegi ügyviteli gyakorlata alapján a jogi eljárás során keresetet kell 
benyújtania elektronikus formában a bíróságok felé (E Per). Az elkészített keresetlevélhez 
csatolnia kell a dokumentumokat, bizonyítékokat elektronikus formában. 
Előírás, hogy az ajánlattevő által jelen szolgáltatás teljesítéséhez biztosított ügyviteli 
rendszer részeként biztosított ügyvédi modul rendelkezzen olyan funkcióval, amely a jogi 
eljárás során előállítja a keresetlevelet és csatolja hozzá a szükséges dokumentumokat, 
bizonyítékokat elektronikus formában, továbbá integráltan működik a pótdíjnyilvántartó 
rendszerrel és kezeli a peres eljárás során keletkező előírásokat, költségeket, díjakat a 
pótdíjnyilvántartó pénzügyi moduljában funkcióval rendelkezzen. 
A szakmai ajánlat: a megajánlott szolgáltatás jelen pontba kiemelt ajánlatkérői 
elvárásnak való megfelelése igazolására az ajánlattevő által alkalmazott megoldás 
leírása és/vagy képernyőképek, benyújtása; 
 

N. Előírás: Az ajánlattevő jelen szolgáltatás teljesítéséhez biztosított ügyviteli rendszer 
mindenben meg kell, hogy feleljen a műszaki leírásban előírt követelményeknek, illetve 
ajánlattevő által tett szakmai vállalás szerinti leírásban foglaltaknak. (Az ajánlatkérő 
különösen és kifejezetten a nyertes ajánlattevő általi súlyos szerződésszegének minősíti, 
ha a nyertes ajánlattevő által jelen szolgáltatás teljesítéséhez biztosított ügyviteli rendszer 
nem felel meg a műszaki leírásban, előírt követelményeknek, ajánlattevői vállalásban 
foglaltaknak.) 



A szakmai ajánlat: kifejezetten az e pontban kiemelt előírás vállalására vonatkozó 
nyilatkozat benyújtása. 

 
A szakmai ajánlat érvénytelen, ha nem tartalmazza valamennyi, jelen pontban említett – 
ajánlatkérő számára különös jelentőségüknél fogva kiemelt – feltételek vállalt teljesítésére 
vonatkozóan előírt tartalmakat, vagy ha az nem felel meg a fenti felsorolásban 
előírásként/elvárásként rögzítetteknek, illetve ha oly mértékben eltér/ellentmond az 
ajánlatkérői előírásoknak, amely nem tenné lehetővé az előírtaknak megfelelő szolgáltatást, 
vagy kétségessé teszi a megajánlott ellenértéken való teljesítést. Az érvénytelenség 
megállapítására a Kbt. 67. § szerinti eljárási lépések – szükséges és lehetséges – alkalmazásával, 
illetve azt követően kerül sor. 

 
2) Értékelési szemponttal összefüggő szakmai ajánlati elemek 
Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont szerinti értékelést a benyújtott szakmai vállalás alapján 
végzi, végezheti. 
Az ajánlattevő kizárólagos kockázata, hogy 
- ajánlata megfeleljen legalább a minimális bemutatással szemben meghatározott 

érvényességi (mód, részletezettség, tartalom) feltételeknek (amennyiben ez az adott 
értékelési szempont esetében elvárás); 

- ajánlata részletezettsége, tartalma az értékelési módszertannál ismertetett előnyösségi 
feltételeknek megfeleltethető legyen. 

Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a vonatkozó, értékelés alapját képező vállalását 
tartalmazó szakmai ajánlatot az A. és a K. pontban előírtak szerint, az ott leírt előírásoknak, 
elvárásoknak megfelelően és az értékelési módszertannál leírtaknak megfeleltethető 
módon, részletezettségben és tartalommal. 
 
Érvénytelen az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlat, ha nem, vagy ha nem az előírt 
módon/részletezettséggel tartalmazza az értékelési szemponttal összefüggő megajánlás, mint 
szakmai ajánlatot, vagy, ha az abban foglaltak nem felelnek meg – adott esetben – legalább a 
minimális/induló pontszám szerinti tartalmi elvárásnak, vagy ha tartalmában ellentmond a 
kiírás szerinti vonatkozó elvárásoknak, vagy, ha a vállalás nem teszi lehetővé az értékelési 
szempont rendszer szerinti besorolhatóságot. Az érvénytelenség megállapítására a Kbt. 71. § 
szerinti eljárási lépések – szükséges és lehetséges – alkalmazásával, illetve azt követően kerül 
sor. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 71. § (8) bekezdése alapján nem 
rendelhet el hiánypótlást azon szakmai ajánlati elemek érvényességének illetve a minimális 
pontszám eléréséhez elegendő tartalmának vonatkozásában, melyek alapján a 2. értékelési 
részszempont szerinti értékelés közvetlenül megtörténik: a szakmai ajánlat A. - N. pontjában 
előírt, értékeléssel összefüggő tartalomra vonatkozóan. 


