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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

„SzeNvi rendszer fejlesztői támogatása, szükség szerinti módosítása,
továbbfejlesztése, üzemeltetése és a rendszerhez közvetlenül kapcsolódó egyéb
szolgáltatások nyújtása”
„A 2014-2017 évek során lebonyolításra kerülő időközi választásokhoz és helyi
népszavazásokhoz szükséges nyomdai termékek és szolgáltatások”
„Az időközi országgyűlési választások, az időközi önkormányzati választások,
valamint az országos népszavazások jegyzőkönyvi adatai és az eredmény adatok
ellenőrzési feladatainak elvégzése”

Szenzor Kft.

2014.08.13

433 070 000 Ft

ANY Biztonsági Nyomda

2014.09.16

141 261 050 Ft

Kopint Datorg Kft.

2015.02.16

24 700 000 Ft

Őrzés-védelmi szolgáltatás nyújtása a Nemzeti Választási Iroda részére - 2017

Bloc Quest Kft.

2017.01.01

46 000 000 Ft

“Az időközi választásokat, a helyi, területi és országos népszavazást támogató
informatikai rendszer kialakítása a Nemzeti Választási Rendszer
továbbfejlesztésével és a hozzá közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások nyújtása”

Idomsoft Zrt.

2015.09.30

707 666 000 Ft

„A választási pénzügyi, logisztikai rendszer továbbfejlesztése, bővítése,
módosítása,népszavazást támogató funkciók kifejlesztése, üzemeltetése, speciális
szakértői tevékenység biztosítása, az NVI folyamatos ügyviteli és gazdálkodási
tevékenységéhez használt alkalmazások továbbfejlesztése, módosítása, forráskód
ismeretét és módosítását is igénylő támogatása, valamint a továbbfejlesztett NVR
funkcióinak teszteléséhez és országos próbáihoz szükséges szoftver
továbbfejlesztése, bővítése, módosítása, üzemeltetése, speciális szakértői
tevékenység biztosítása”

Zalaszám Kft

2015.11.20

529 893 000 Ft

Takarítási feladatok ellátása a Nemzeti Választási Iroda részére-2016

Fakultás FM Kft., Rokko Hungary
Kft.

2017.01.01

18 000 000 Ft

ANY Biztonsági Nyomda

2015.12.03

1 572 723 190 Ft

"Népszavazások és választások lebonyolításához szükséges nyomdai termékek és
szolgáltatások beszerzése"
"A Nemzeti Választási Iroda részére Liferay CMS licenszek és kapcsolódó
támogatások beszerzése"
A Nemzeti Választási Iroda részére kiegészítő hardver eszközök (kiegészítő hálózati
eszközök és kapcsolódó szolgáltatás) beszerzése
Oracle vagy azzal egyenértékű fejlesztői platfomrú szoftverlicencekhez kapcsolódó
frissítési és terméktámogatási szolgáltatásk biztosítása
Az NVI részére IBM szoftver licenszek megújítása és a meglévő hardver eszközökhöz
garancia kiterhesztés beszerzése 2017
218/2011 (X.19) Korm. Rendelet alapján lefolytatott beszerzési eljárások

Webtown Kft.

2016.05.31

370 500 EUR

T-System Magyarország Zrt.
(konzorcium)

2017.01.19

4 289 050 Ft

ORACLE HUNGARY KFT.

2017.02.06

54 696 186 Ft

M&S INFORMATIKAI ZRT.

2017.06.22

314 983 800 Ft

