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1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Oktatási Hivatal
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
„Workflow rendszer beszerzése”
Elektronikus munkafolyamat támogató keretrendszer – WorkflowGen Enterprise v5.7.2
vagy azzal egyenértékű
Workflow rendszerhez kapcsolódó űrlap és dokumentumkezelő szoftver – EastDoc v4.7
vagy azzal egyenértékű
EastDoc Standalone v4.7 vagy azzal egyenértékű kiterjesztő opció
megnevezés
WorkflowGen
Enterprise v5.7.2
vagy
azzal
egyenértékű
elektronikus
munkafolyamat
támogató
keretrendszer
EastDoc v4.7 vagy
azzal egyenértékű
workflow
rendszerhez
kapcsolódó
űrlap
és
dokumentumkezelő
szoftver
EastDoc
Standalone
v4.7
vagy
azzal
egyenértékű
kiterjesztő opció

licenc típus

mennyiség

Production
felhasználói licenc

aktív

100 db

Developer - aktív fejlesztői
felhasználói licenc

10 db

Production
felhasználói licenc

100 db

aktív

Developer - aktív fejlesztői
felhasználói licenc

Kiterjesztő opció korlátlan
számú külső felhasználóhoz

10 db

1 db

átadási mód
1 db licenc fájl 2 db
CD/DVD
adathordozón
1 db licenc fájl 2 db
CD/DVD
adathordozón

1 db licenc fájl 2 db
CD/DVD
adathordozón
1 db licenc fájl 2 db
CD/DVD
adathordozón
Az
Ajánlatkérő
nevére
kiállított
licenc
igazolás
2
példányban

A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket a közbeszerzési műszaki
leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét jelen eljárásban nem biztosítja.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
Fő tárgy:
48482000-0 Üzletiintelligencia-szoftvercsomag
3. A választott eljárás fajtája:
Kbt. harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárt elérő hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján
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4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását
megalapozó körülmények ismertetése:
A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás,
tekintettel arra, hogy az árubeszerzés becsült értéke nem éri el a huszonöt millió
forintot.
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos
előzetes tájékoztatóra és közzétételének napja:
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra)
és közzétételének/megküldésének napja:
Ajánlatkérő 2015. július 14. napján küldte meg ajánlattételi felhívását az ajánlattételre
felkért gazdasági szereplők részére.
7. a) Eredményes volt-e az eljárás:
igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76.
§ (1) bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre
tervezett anyagi fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen
okból került elvonásra, átcsoportosításra:
c) Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás:
8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
3 (három) db
9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és
ajánlatuknak az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat
kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg
elemei (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i)
Önálló Ajánlattevő neve

EASTRON Kft.

Címe (székhelye)

1134 Budapest, Váci út 49.

Ajánlati ár (bruttó HUF)

29 994 288,50 Ft

Ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát és a kizáró okok hatálya alá nem tartozását
megfelelően igazolta.
Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i)
Önálló Ajánlattevő neve

FLEXUS Consulting Tanácsadó Kft.

Címe (székhelye)

1047 Budapest, Baross u. 79-89.

Ajánlati ár (bruttó HUF)

31 551 657,75 Ft
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Ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban
meghatározott feltételeknek, alkalmasságát és a kizáró okok hatálya alá nem tartozását
megfelelően igazolta.
b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva
(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként):
c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés
során adható pontszám alsó és felső határának megadása:
d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a
módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
ponthatárok közötti pontszámot:
10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
A DMS One Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.) ajánlattevő ajánlata a Kbt. 74. §
(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.
A hiánypótlási felhívás értelmében:
„1. Az ajánlattételi felhívás 25.16. pontjában ajánlatkérő – egyebek mellett – előírta:


Az ajánlat részeként csatolni kell a megajánlott termékek gyártójának
nyilatkozatát annak alátámasztására, hogy az Ajánlattevő a megajánlott
termékek forgalmazására jogosult.

Az ajánlat hiányos, mert nem tartalmazza Workflowgen gyártójának (Advantys Ltd)
nyilatkozatát, csak a viszonteladóét, ez azonban nem elégséges a forgalmazási
jogosultság igazolásához.
Kérjük, szíveskedjen hiánypótlás keretében
gyártójának (Advantys Ltd) nyilatkozatát.”

csatolni

a

Workflowgen

Ajánlattevő részéről hiánypótlás nem került benyújtásra. Az ajánlat nem felel meg
a felhívás idézett 25.16. pontjában foglaltaknak ezért a Kbt. 74. § (1) bekezdés e)
pontja alapján érvénytelen.
11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő(k) neve(i), székhelye(i)
Önálló Ajánlattevő neve

EASTRON Kft.

Címe (székhelye)

1134 Budapest, Váci út 49.

Ajánlati ár (bruttó HUF)

29 994 288,50 Ft

A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot ajánlattevő nyújtotta
be.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -

3/5

WORKFLOW RENDSZER BESZERZÉSE

12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i),
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

amely(ek)nek

teljesítéséhez

az

a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
nincs ilyen
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz
százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a
közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
nincs ilyen
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:
nincs ilyen
b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: 15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:
2015. augusztus 28.
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:
2015. szeptember 7.
16. Az összegezés elkészítésének időpontja:
2015. augusztus 27.
17. Az összegezés megküldésének időpontja:
2015. augusztus 27.
18.* Az összegezés módosításának indoka:
19.* Az összegezés módosításának időpontja:
20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja:
21. * Az összegezés javításának indoka:
22. * Az összegezés javításának időpontja:
23. * A javított összegezés megküldésének időpontja:
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24.* Egyéb információk:
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.
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