Szerződés tárgya

Szerződő fél

Szerződéskötés
időpontja

Szerződés összege
(nettó)

A 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a helyi
nemzetiségi önkormányzati képviselők választása pénzügyi, logisztikai
lebonyolításához, és az NVR szoftver teszteléséhez, országos próbáihoz szükséges
alkalmazások, illetve az ezek működéséhez szükséges, velük funkcionális, adatbázis
és technológiai szinten integrált, az NVI folyamatos ügyviteli és gazdálkodási
tevékenységéhez használt alkalmazások továbbfejlesztése, módosítása, forráskód
ismeretét és módosítását is igénylő támogatása, speciális szakértői tevékenység az
alábbiakban és a Dokumentációban részletezettek szerint.

Zalaszám Kft

2014.08.13

619 000 000 Ft

Szenzor Kft.

2014.08.13

433 070 000 Ft

Reál Véd Kft

2014.09.26

24 970 000 Ft

ANY Biztonsági Nyomda

2014.09.16

141 261 050 Ft

IdomSoft Zrt.

2014.12.04

113 300 000 Ft

2014.12.16

9 898 724 Ft

2015.01.14

9 952 652 Ft

Oracle Hungary Kft.

2015.01.27

32 154 896 Ft

Racionet Zrt.

2015.01.31

15 011 750 Ft

Atoll Kft.

2015.02.09

14 416 071 Ft

Kopint Datorg Kft.

2015.02.16

24 700 000 Ft

„SzeNvi rendszer fejlesztői támogatása, szükség szerinti módosítása,
továbbfejlesztése, üzemeltetése és a rendszerhez közvetlenül kapcsolódó egyéb
szolgáltatások nyújtása”
Őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása a Nemzeti Választási Iroda részére
„A 2014-2017 évek során lebonyolításra kerülő időközi választásokhoz és helyi
népszavazásokhoz szükséges nyomdai termékek és szolgáltatások”
A 2015. évben lebonyolítandó időközi választásokhoz szükséges Nemzeti Választási
Rendszer továbbfejlesztése és a közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
Takarítási feladatok ellátása a Nemzeti Választási Iroda részére-2015
„IBM szoftver licenszek meghosszabbításának beszerzése”
„Oracle vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicencekhez kapcsolódó
frissítési és terméktámogatási szolgáltatások biztosítása 3. rész”
Az 5349692 számú OVS szerződés keretében a terminál szerver parkhoz szükséges
licenszek második évének megrendelése
„Választás Ügyviteli Rendszer alkalmazásüzemeltetése és az
alkalmazásüzemeltetéshez közvetlenül kapcsolódó egyéb szolgáltatások nyújtása”
„Az időközi országgyűlési választások, az időközi önkormányzati választások,
valamint az országos népszavazások jegyzőkönyvi adatai és az eredmény adatok
ellenőrzési feladatainak elvégzése”

218/2011 (X.19) Korm. Rendelet alapján lefolytatott beszerzési eljárások

Fakultás FM Kft., Rokko Security
Hungária Kft.
WSH Kft.

