
International 

Innovative 

IT  

Investment 

 

4iG Nyrt. • 1037 Budapest, Montevideo u. 8. • Tel.: +36 1 371 2910 • Fax: +36 1 371 2911 • E-mail: info@4iG.hu • www.4iG.hu 
 

A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása 

a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal (KEF) kötött keretszerződésekről 

 

 

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) tájékoztatja tisztelt befektetőit, valamint a pénz- és 

tőkepiac szereplőit, hogy a 4iG Nyrt. 100%-os tulajdonú leányvállalata, a HUMANsoft Kft. (1037 

Budapest, Montevideo u. 8.) konzorciumi tagként, másik 3 konzorcium részvételével, KM01OPEN17 

számon, KM0101OPEN17 alszámon keretszerződést kötött a Közbeszerzési és Ellátási 

Főigazgatósággal (KEF) a központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó intézmények 

részére „Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést biztosító szoftverlicencek és kapcsolódó 

szolgáltatások teljesítése” beszerzési igényeinek kielégítése érdekében, nyílt közbeszerzési eljárás első 

részének eredményeként. 

A keretszerződés értéke 28.000.000.000,-Ft + ÁFA, hatálya 2022.06.04. 

 

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) tájékoztatja tisztelt befektetőit, valamint a pénz- és 

tőkepiac szereplőit, hogy a 4iG Nyrt. 100%-os tulajdonú leányvállalata, a HUMANsoft Kft. (1037 

Budapest, Montevideo u. 8.) konzorciumi tagként, másik 9 konzorcium részvételével, KM01ITBT17 

számon, KM0106ITBT17 alszámon keretszerződést kötött a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal 

(KEF) a központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó intézmények részére „IT 

biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások beszerzési igényeinek kielégítése” 

érdekében, nyílt közbeszerzési eljárás első részének eredményeként. 

A keretszerződés értéke 20.000.000.000,-Ft + ÁFA, hatálya 2021.05.02. 

 

A 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) tájékoztatja tisztelt befektetőit, valamint a pénz- és 

tőkepiac szereplőit, hogy a 4iG Nyrt. 100%-os tulajdonú leányvállalata, a HUMANsoft Kft. (1037 

Budapest, Montevideo u. 8.) konzorciumi tagként, másik 7 konzorcium részvételével, 

KM01VMWARE17 számon, KM0105VMWARE17 alszámon keretszerződést kötött a Közbeszerzési 

és Ellátási Főigazgatósággal (KEF) a központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó 

intézmények részére „VMware virtualizációs szoftverlicenszek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások 

teljesítése” érdekében, nyílt közbeszerzési eljárás első részének eredményeként. 

A keretszerződés értéke 2.500.000.000,-Ft + ÁFA, hatálya 2022.05.08 

 

Felhívjuk a tisztelt befektetők figyelmét, hogy a fentiekben bejelentett szerződések keretösszegeiből 

a HUMANsoft Kft. csak a Kbt. és egyéb jogszabályok rendelkezései szerint, közvetlen megrendeléssel, 

illetve a verseny újranyitásával megvalósuló közbeszerzés eredményeként realizálhat árbevételt. 

 

Budapest, 2018. július 5. 
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