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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Oktatási HivatalAjánlatkérő 
neve:

Irat- és dokumentumkezelési rendszer fejl. (1457)Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000501532021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI
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IV. szakasz: Eljárás

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

93A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

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

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

IV.1.2) Az eljárás fajtája

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

II.szakasz: Tárgy

1 db iratkezelő rendszer 5 alrendszerének specifikációja, 6 alrendszerének fejlesztése, tesztelése, az Ajánlatkérői oldal fejlesztőinek 
támogatása. 
Az állampolgári igényeket kiszolgáló elektronikus ügyintézés támogatása érdekében az Oktatási Hivatal szakrendszereit fel kell 
készíteni a belső ügyintézési folyamatok hatékony és papírmentes kiszolgálására. Ennek szükségszerű eleme a már meglévő irat-és 
dokumentumkezelő rendszer továbbfejlesztése és a jelen projekt keretében érintett szakrendszerek integrációs folyamatainak 
támogatása. A specifikus fejlesztések és iratkezelési integrációk eredményeként a szakrendszerek képesek lesznek a gyors, hatékony 
és tisztán elektronikus úton megvalósított ügykezelésre. 
 
Fentiekhez az iratkezelő rendszer és a támogató folyamatok alábbi irányelvek mentén történő fejlesztése szükséges: 
1. E-Űrlap KEÜSZ integráció: a feladat pontos leírását a műszaki specifikáció 1.3.1 pontja tartalmazza. 
2. Elektronikus kérelem feldolgozás támogatása a magyar állami ösztöndíj kapcsán: a feladat pontos leírását a műszaki 
specifikáció 1.3.2 pontja tartalmazza. 
3. Általános szakrendszeri kapcsolódási protokoll: a feladat pontos leírását a műszaki specifikáció 1.3.3 pontja tartalmazza. 
4. Partnertörzskezelés: a feladat pontos leírását a műszaki specifikáció 1.3.4 pontja tartalmazza. 
5. Anonimizálás: a feladat pontos leírását a műszaki specifikáció 1.3.5 pontja tartalmazza. 
6. Posta SZEÜSZ EFJ finomítása: a feladat pontos leírását a műszaki specifikáció 1.3.6 pontja tartalmazza. 
 
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki specifikáció tartalmazza. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Irat- és dokumentumkezelési rendszer fejl. (1457)

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Kbt. Harmadik rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az 

100

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

1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 
44 724 000 / súlyszám: 95/ pont: 10,00 / pont*súlyszám: 950,00 
 
2. M.2.a) alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő szakember (M.2.a.) többlettapasztalata egész 
hónapokban (min. 0 hó, max. 36 hó): 
0 / súlyszám: 2,5 / pont: 0,00 /pont*súlyszám: 0,00 
 
3. M.2.b) alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő szakember (M.2.b.) többlettapasztalata egész 
hónapokban (min. 0 hó, max. 36 hó):  
4 / súlyszám: 2,5 / pont: 1,11 /pont*súlyszám: 2,78 
 
Összesen: 952,78

Szöveges értékelés:

952.78DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. ajánlattevő benyújtott ajánlata mindenben megfelel a vonatkozó jogszabályokban, az 
ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak az igazolási szakaszban is. A benyújtott igazolások 
alapján az ajánlattevő alkalmasságát megfelelően igazolta. Ajánlata érvényes. 
 
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 44 724 000 
2. M.2.a) alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő szakember (M.2.a.) többlettapasztalata egész hónapokban (min. 0 hó, 
max. 36 hó): 0 
3. M.2.b) alkalmassági minimumkövetelmény szerinti 1 fő szakember (M.2.b.) többlettapasztalata egész hónapokban (min. 0 hó, 
max. 36 hó): 4

13927606243DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1117 
Budapest, Infopark Sétány 1. I. ép.

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

1A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

Igen
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AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és 
ajánlata kiválasztásának indokai:

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:

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

A DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az ajánlati 
felhívásban és a dokumentációban előírtaknak, alkalmasságát megfelelően igazolta, nem áll kizáró ok hatálya alatt, ezért 
ajánlata érvényes, továbbá az értékelés alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempontnak megfelelően ajánlata a 
legkedvezőbb. 
 
1. Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 44 724 000 
 
A szükséges fedezet rendelkezésre áll.

13927606243DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1117 
Budapest, Infopark Sétány 1. I. ép.

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.7) A nyertes ajánlattevő

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa (valamennyi értékelési szempont esetén) és a pontszámok kiosztásának 
módszere: 
 
A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 
2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) alapján: az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során 
adható pontszám (amely minden szempont esetében azonos) valamennyi értékelési szempont esetében 0 pont, a felső határ 10 pont. 
 
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 1. sz. mellékletének A.1. a) pont aa) alpontja szerinti fordított 
arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. A 2. és a 3. értékelési szempont esetén a fent hivatkozott útmutató 1. számú 
melléklet A. 1. a) pont ab) pontja szerinti egyenes arányosítás szerint történik az ajánlatok értékelése. Ajánlatkérő a számítás során 
valamennyi értékelési részszempont vonatkozásában kettő tizedes jegyig határozza meg a kapott pontszámokat. 
 
Ajánlatkérő a kiszámított pontértéket megszorozza a részszempontnál megadott súlyszámmal, amely alapján kialakulnak a 
részszempontra adott súlyozott pontszámok. A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az lesz, amely a részszempontokra 
kiszámított pontszámok és azok súlyszámainak szorzatai alapján a legmagasabb összpontszámot éri el. 
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatott tette és az ajánlata érvényes. 
(Kbt. 77. § (4) bekezdés).

ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Figyelemmel arra, hogy a tárgyi eljárásban kizárólag egy ajánlat került benyújtásra, a Kbt. 131. § (8) bekezdés a) pontja 
alapján a moratórium lejárta előtt is megköthető a szerződés.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2021.09.02Lejárata:2021.08.24Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Érvénytelenség indoka:

Érvénytelenítés jogcíme:

2021.08.23

2021.08.23
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