
8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez15  
A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ 

INFORMÁCIÓK 
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 
I. 1.) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe 

Hivatalos név: MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.  
Postai cím: Váci út 83. 
Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1139 Ország: 
Kapcsolattartási pont(ok):  Telefon: +36 302892331  HU 
Címzett: Dr. Mohácsi Ildikó     
E-mail: imohacsidr@gmail.com Fax: +36 12010184 
Internetcím(ek) (adott esetben)Az ajánlatkérő általános címe (URL):      
A felhasználói oldal címe (URL):     

I. 2.) A NYERTES AJÁNLATTEVŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME 
Hivatalos név: DocuScan Dokumentumkezelő Kft. (konzorciumvezető), Docu Depo Kft., Bravogroup 
rendszerház Kft.     

Postai cím: Raktár u. 8.     

Város/Község: Dunaharaszti Postai irányítószám: 
2330 

Ország: 
HU 

Kapcsolattartási pont(ok): Telefon:   
Címzett:     
E-mail: Fax:   
Internetcím(ek) (adott esetben)Az ajánlattevő általános címe (URL):     
(Az 1.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
II. 1.) Meghatározás 

II.1.1.) A szerződéshez rendelt elnevezés: Vállalkozási szerződés „A 2007-2013 programozási időszak operatív programjainak végrehajtása 
során keletkezett dokumentumok digitalizálása és kezelése” elnevezésű VOP-1.1.1-11-2012-0001 azonosító számú projekt keretében 
dokumentum elektronizálási feladatok elvégzésére 
  
II.1.2.) A szerződés típusa és a teljesítés helye(Csak azt a kategóriát válassza - építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés 
amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) 
□ Építési beruházás □ Árubeszerzés XSzolgáltatás megrendelés 
Kivitelezés □Tervezés és kivitelezés □Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott 
követelményeknek megfelelően □ 

Adásvétel □Lízing □Bérlet 
□Részletvétel □Ezek 
kombinációja □ 

Szolgáltatási kategória száma: 26 (az 1-27. 
szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. 
mellékletében) 

□ Építési koncesszió □ Szolgáltatási koncesszió 
A teljesítés helye:   
NUTS-kód □□□□□ NUTS-kód □□□□□ 
NUTS-kód □□□□□ NUTS-kód □□□□□ 
II.1.3.) A szerződéskötés időpontjaDátum: 2013/11/26 (év/hó/nap) 
II.1.4.) A szerződés tárgya és mennyisége 
 „A 2007-2013 programozási időszak operatív programjainak végrehajtása során keletkezett dokumentumok digitalizálása és kezelése” 
elnevezésű VOP-1.1.1-11-2012-0001 azonosító számú projekt keretében dokumentum elektronizálási feladatok elvégzése a műszaki 
leírásban részletezettek szerint. A feldolgozandó dokumentum mennyiség a felmérés számításai alapján 25 millió oldal + 40 
% mennyiségi eltéréssel, többségében A4-es méretben 
  
  
II.1.5.) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 
  Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 
Fő tárgy   79995100-6 
      

További tárgy(ak) 
  79999100-4 
  72322000-8 
  □□□□-□ □□□□-□ 

II. 2.) A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE 
Az ellenszolgáltatás összege(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt 
és opciót beleértve) 

Áfa 
nélkül 

Áfával Áfa 
(%) 

Érték: 350.000.000,- Pénznem:HUF X □ □□,□ 
II. 3.) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 



Az időtartam hónapban: vagy napban: 108 (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(év/hó/nap) □ □□□/□□/□□ 
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje:(év/hó/nap) □ □□□/□□/□□ 
A szerződés határozatlan időtartamra szól? □ igen X nem 
ÉS 
A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja: 2014/ 
07/14 (év/hó/nap)   
Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2014/12/13 (év/hó/nap) 

II. 4.) A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE (RÉSZTELJESÍTÉSE) SZERINTI MENNYISÉG ÉS 
ELLENSZOLGÁLTATÁS 
II.4.1.) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség: 
 A 2007-2013 programozási időszak operatív programjainak végrehajtása során keletkezett dokumentumok digitalizálása és kezelése” 
elnevezésű VOP-1.1.1-11-2012-0001 azonosító számú projekt keretében dokumentum elektronizálási feladatok elvégzése 
A3 méretben: 322 404 db, A4 méretben: 13 716 668 db, összesen 14 039 072 db 
  
II.4.2.) Az ellenszolgáltatás összege[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni 
számokkal] 

Áfa 
nélkül 

Áfával Áfa 
(%) 

Érték: 143.614.760,-Pénznem: HUF X □ □□,□ 
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS 
III. 1.) Az eljárás fajtája 

III.1.1.) Az eljárás fajtája   III.1.1.1.) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén 
□ Nyílt □ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 
□ Meghívásos □ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 
□ Gyorsított meghívásos □ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 

tárgyalásos □ Versenypárbeszéd 

□ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos □ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

□ Gyorsított tárgyalásos   
□ Hirdetmény nélküli tárgyalásos   
III.1.1.2.) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén 
□ Nyílt □ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 
□ Meghívásos □ Hirdetmény nélküli tárgyalásos 
□ Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 

□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos □ Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos □ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 

tárgyalásos □ Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos □ Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

III.1.1.3.) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén   
Klasszikus ajánlatkérők Közszolgáltató ajánlatkérők 
ö A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás □ A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint: 

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint: 

□ Nyílt □ Nyílt 
□ Meghívásos □ Meghívásos 
□ Gyorsított meghívásos □ Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos □ Versenypárbeszéd 
X Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos □ Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 
□ Gyorsított tárgyalásos □ Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

□ Hirdetmény nélküli tárgyalásos □ Hirdetmény nélküli tárgyalásos 
□ Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos □ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt 
□ Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos □ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos 
□ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt □ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 



tárgyalásos □ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos □ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos □ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló 

tárgyalásos 
□ Kbt. 122/A. § szerinti eljárás □ Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli 

tárgyalásos 
  □ Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

III. 2.) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 
III.2.1.) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 
□ A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
VAGY 
X Az összességében legelőnyösebb ajánlat 
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) 
□ Egyéb: 
  

III. 3.) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra 
III.3.1.) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben) 
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: □□□□/S □□□-□□□□□□□ 
A hirdetmény közzétételének időpontja: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap) 
ÉS / VAGY 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 13326/2013(KÉ-szám/évszám) 
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/08/02 (év/hó/nap) 
III.3.2.) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság 
tájékoztatásának napja (adott esetben) 
Dátum: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap) 
III.3.3.) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: □□□□/S □□□-□□□□□□□ 
A hirdetmény közzétételének időpontja: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap) 
ÉS / VAGY 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 22057/2013 (KÉ-szám/évszám) 
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/12/11 (év/hó/nap) 

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 
IV. 1.) Szerződésszerű teljesítés 

IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? X igen □ nem 
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. 3.) Szerződés módosítása 
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT Ő INFORMÁCIÓK 

IV.2.1.) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e? □ igen □ nem 
IV.2.2.) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: 
  
  
IV.2.3.) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: 
  
  
IV.3.1.) A szerződést módosították-e? X igen □ nem 
IV.3.2.) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 2364/2014 (KÉ-szám/évszám) 
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2014/02/07 (év/hó/nap) 
V.1.) Egyéb információk: 2014.07.31-én az 1. sz. módosítás kiegészítésre került a KFF észrevételek alapján, az alábbiak szerint: 
 A Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. 2014. április 15-től - tekintettel a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. 
(I.28.) Korm. rendelet 121/A §-nak 2014. április 15-től hatályos módosítására és a 2007-2013-as közötti európai uniós programok 
lebonyolítását támogató intézményrendszer – átalakítás végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1225/2014 (IV.10.) Korm. határozat 
2.b) pontjában foglaltakra – a MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (MAG Zrt.) helyébe lépett a VOP-1.1.1-11-2012-0001. 
azonosítószámú projektben kedvezményezetti jogutódlással.  
 



Fentiekre tekintettel, Vállalkozó hozzájáruló nyilatkozata értelmében, jelen Szerződésbe a Megrendelőként a Lechner Lajos Tudásközpont 
Nonprofit Kft. 2014. május 8. napján lépett be. 
A szerződés indokolása kiegészítésre került további részletező résszel. 
  
V.2.) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A teljesítési információkkal egyetért.  
  
V.3.) E TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2014/12/16 (év/hó/nap) 
 


