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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: Oktatási Hivatal 

Postai cím: Szalay u. 10-14 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1055 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Iratkezelő rendszer üzemeltetése – 2017 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

A közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötendő szerződés tárgya a Hivatal DMSONE Ultimate PE 
Irat- és Dokumentumkezelő rendszer és alábbi kapcsolódó licenszeinek üzemeltetése az alábbiakban 
(valamint a jelen ajánlattételi felhívás mellékleteként csatolt szerződéstervezetben) részletezett módon: 

A közbeszerzés tárgya részletesen – az alábbi rendszerek üzemeltetési feladatainak ellátása:  

- DMSone Ultimate PE irat- és dokumentumkezelő rendszerhez (a továbbiakban: Rendszer); 
- Az Ajánlatkérő Nyilvántartó Irodája részére telepített – a Rendszerre épülő egyedi 

fejlesztésekkel a minősített iratkezelési igényekre átalakított – Iktató, Ügyiratkezelő 
Rendszerhez; 

- Az Ajánlatkérő számára kifejlesztett – a Rendszerre épülő – ticketing rendszerhez; 
- Az Ajánlatkérő számára kifejlesztett – a Rendszerre épülő – hallgatói szerződéstár 

rendszerhez (a továbbiakban a felsorolt rendszerek együttesen: rendszerek)  
kapcsolódó felhasználói támogatási, üzemeltetés támogatási feladatok (összefoglalva: support feladatok) 
ellátása, a szoftverek hibamentes üzemeltetésének biztosítása. 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: III. rész 
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IV.1.2) Az eljárás fajtája: hirdetmény nélküli tárgyalásos [Kbt. 115. § (1) bek] 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 

Kbt. 115. § (1) bekezdése 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: 

A Kbt. 115. § (1) bekezdés alapján, ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a tizennyolcmillió forintot vagy az 
építési beruházás becsült értéke nem éri el a százmillió forintot, az ajánlatkérő – választása szerint – a közbeszerzési eljárást 
lefolytathatja a nyílt vagy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. §-ban foglalt 
eltérésekkel történő alkalmazásával is, kivéve ha a beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán 
átnyúló projekttel kapcsolatos. Az eljárás becsült értéke alapján ajánlatkérő jogosult jelen eljárási fajtát alkalmazni. A beszerzés 
Magyarország országhatárán átnyúló projekttel nem kapcsolatos, illetve nem európai uniós alapokból finanszírozott.  

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2  

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerződés száma: [ 1] Rész száma: 2 [ 1] Elnevezés: Iratkezelő rendszer üzemeltetése – 2017 

Az eljárás eredményes volt X igen � nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

� A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. 

Az eredménytelenség indoka:  

� A szerződés megkötését megtagadták 

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás � igen � nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
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V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 

V.2 Az eljárás eredménye 2 

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 3 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. 13927606-2-43 

Ajánlati ár (nettó Ft/hó): 

800.000 (Ft/hó) 

Késedelmi kötbér súlyosnak minősülő hiba esetén (Ft/óra) (minimum 20.000 Ft/óra, maximum 50.000 Ft/óra)  

20.000 Ft/óra 

 

CompuTREND 2000 Kft. 25809772-2-43 

Ajánlati ár (nettó Ft/hó):  

1.290.000 (Ft/hó) 

Késedelmi kötbér súlyosnak minősülő hiba esetén (Ft/óra) (minimum 20.000 Ft/óra, maximum 50.000 Ft/óra): 20,000 

Ft/óra 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2 

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott 
részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal 
kialakított szorzatát kell beírni.) 

     Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

Az értékelés 
A 

részszempontok 
DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zrt.  CompuTREND 2000 Kft.  

részszempontjai súlyszámai 

Értékelési pontszám 

Értékelési 
pontszám és 

Értékelési pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

(adott esetben az 
alszempontok 
súlyszámai is)  

súlyszám súlyszám 

    szorzata szorzata 
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1.  Ajánlati ár 
(nettó Ft/hó) 

90 100 9 000,00 62,02 5 581,80 

2.  Késedelmi 
kötbér súlyosnak 
minősülő hiba 
esetén (Ft/óra) 
(minimum 
20.000 Ft/óra, 
maximum 50.000 
Ft/óra) 

10 100 1 000,00 100,00 1 000,00 

A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

100 

  

10 000,00   6 581,80 

 

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100  

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 2 

Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont tekintetében az ajánlattételi felhívás 5. pontjában és a műszaki 
specifikációban meghatározott szolgáltatások díjára történő havi megajánlást értékeli.  

A 2. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére tekintettel meghatározza, hogy 
ajánlattevők a 20.000 Ft/óra késedelmi kötbér (súlyos hiba esetén) mértéknél kedvezőtlenebb, azaz ennél kevesebb 
vállalást nem tehetnek, mivel a 20.000 Ft/óranál kevesebb mértékű késedelmi kötbér vállalás esetén az ajánlatkérő az 
ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. Az 50.000 Ft/óra késedelmi kötbért (súlyos hiba esetén) az ajánlatkérő 
a 2. értékelési részszempont legkedvezőbb szintjének minősíti. Az ennél kedvezőbb vállalásokra ajánlattevő 
többletpontra nem jogosult, és a ponthatár felső határával azonos számú pontot kap.  

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési 
szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható 
módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról (K.É. 2012. évi 61. szám; 2012. június 01.) alapján: az ajánlatok értékelési 
szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) 
alsó határa: 1, felső határa: 100. 

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) 
ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja fenti ponthatárok közötti pontszámot: 

Az 1. értékelési szempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató III.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítás szerint 
történik az ajánlatok értékelése. 

A 2. értékelési szempont esetén a fentebb hivatkozott útmutató III.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítás szerint 
történik az ajánlatok értékelése. 
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V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. 13927606-2-43 

Ajánlati ár (nettó Ft/hó): 

800.000 (Ft/hó) 

Késedelmi kötbér súlyosnak minősülő hiba esetén (Ft/óra) (minimum 20.000 Ft/óra, maximum 50.000 Ft/óra)  

20.000 Ft/óra 

Az értékelési szempontokra tekintettel a legjobb ár-érték arányú ajánlatot tett. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 
kiválasztásának indokai: 2 

CompuTREND 2000 Kft. 25809772-2-43 

Ajánlati ár (nettó Ft/hó):  

1.290.000 (Ft/hó) 

Késedelmi kötbér súlyosnak minősülő hiba esetén (Ft/óra) (minimum 20.000 Ft/óra, maximum 50.000 Ft/óra): 20,000 

Ft/óra 

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2 � igen X nem 

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: - 

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez 
az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: - 2  

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: - 2 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: - 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: - 

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 

Eastron Kft. 

10989634-2-41 

Ajánlata elkésett 

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: 2 
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VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: 2017/03/01/ Lejárata: 2017/03/10 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2017/02/28 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2017/02/28 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2 

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.10) További információk: 2 

______________________________________________________________________________ 

1    szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 

 


