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Ö S S Z E G E Z É S  

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL  

I. szakasz: Ajánlatkérő 

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

Hivatalos név: 

Oktatási Hivatal 

Cím: 

Szalay u. 10-14. 

Város: 

Budapest 

Postai irányítószám: 

1055 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  

„Iktató- és iratkezelőrendszer-támogatás 2022. évre” 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Iktató- és iratkezelőrendszer-támogatás 2022. évre  

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 Rendszer; 

- Az Ajánlatkérő számára kifejlesztett – a Rendszerre épülő – ticketing rendszer; 

- Az Ajánlatkérő számára kifejlesztett – a Rendszerre épülő – hallgatói szerződéstár rendszer. 

- Az Ajánlatkérő által a DMS modul- és szerverlicensz-bővítés beszerzése keretében vásárolt új 

modulok – összefoglaló néven OHTAN modulok 

-  Az Ajánlatkérő megrendeli, az Ajánlattevő pedig elvállalja a kapcsolódó felhasználói támogatási, 

üzemeltetés támogatási feladatok (összefoglalva: support feladatok) ellátását, a szoftverek 

hibamentes üzemeltetésének biztosítását. 

 

Az Ajánlattevő feladatai különösen: 

- a rendszerek és a hozzá kapcsolódó adatbázisok szoftveres karbantartása, 

- a rendszerek futtató környezetének (hardveres és szoftveres környezet) távoli felügyelete és 

karbantartása, incidenskezelés esetén távoli v. helyszíni beavatkozás végzése, 

- általános, futtató környezethez kapcsolódó hibadetektálás, hibajavítás, 
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- szoftvertámogatás (jogszabályi változások átvezetése, verziófrissítés, keresési algoritmusok 

frissítése, egyéb iratkezeléshez kapcsolódó, Ajánlatkérő által jelzett javítások elvégzése), 

- szükség szerinti jogosultság menedzsment, 

- az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. 

törvényt (a továbbiakban: Ibt.) előírásainak történő megfelelés támogatása, harmadik fél által 

történő biztonsági audit vagy sérülékenységi vizsgálat során feltárt sérülékenységek javítása az 

Ajánlatkérő írásbeli kérésére és az Ajánlatkérővel egyeztetett módon. A biztonsági javítás kizárólag 

olyan javítások, fejlesztések elvégzésére vonatkozhatnak, amelyek a szoftver biztonságos 

használatát befolyásolják. 

 

A támogatást 2022. január 1 - 2022. december 31. közötti időszakban kell biztosítani. 

Részajánlatételre nincs lehetőség tekintettel arra, hogy az Ajánlatkérő meglévő iratkezelő rendszere egy, 

megbonthatatlan informatikai egységet alkot, függetlenül attól, hogy a részmodulok megnevezésre 

kerültek. A részmodulok nem alkalmasak arra, hogy külön-külön szerezze be hozzájuk Ajánlatkérő a 

support szolgáltatást, és a felhasználók licenszelése sem modulonként zajlik, ezért a beszerzés tárgya nem 

bontható részekre.  

A fentiek miatt az alábbi support szolgáltatások (a továbbiakban: support szolgáltatások vagy termékek) 

beszerzése szükséges: 

Cikkszám Név Mennyiség 

DMS-SUP-STD-1-

1 
DMS One Ultimate Server licenc standard support szolgáltatás /hónap 48 

DMS-SUP-STD-1-

2 

DMS One Ultimate User licenc standard support szolgáltatás 

/user/hónap 
7224 

DMS-SUP-STD-1-

7 

DMS One Ultimate MS Office Plugin Modul licenc standard support 

szolgáltatás /hónap 
24 

DMS-SUP-STD-1-

17 

DMS One Ultimate SZEÜSZ, KEÜSZ Integrációs Modul licenc 

standard support szolgáltatás /ÜSZ/hónap 
84 

DMS-SUP-STD-1-

16 

DMS One Ultimate Integration Modul licenc standard support 

szolgáltatás /integráció /hónap 
12 

DMS-SUP-STD-1-

12 

DMS One Ultimate E-Sign Modul licenc standard support szolgáltatás 

/processzor mag/hónap 
36 

DMS-SUP-STD-1-

31 

DMS One Ultimate Barcode (100k oldal/év) licenc standard support 

szolgáltatás /hónap 
12 

DMS-SUP-STD-1-

4 

DMS One Ultimate DocFlow Modul (51 user-től) licenc standard 

support szolgáltatás /hónap 
36 

DMS-SUP-STD-1-

8 

DMS One Ultimate Dokumentumtár Modul licenc standard support 

szolgáltatás /dokumentumtípus /hónap 
48 

DMS-SUP-KS-46 Fejlesztő / nap 30 

DMS-SUP-KS-95 
E-learning Kurzus - DMS One Iratkezelési alapismeretek 100 usertől 

/10 fő 
11 

DMS-SUP-KS-99 
E-learning Kurzus - Digitalizálás + hiteles másolat, zárt rendszer 100 

usertől /10 fő 
11 

DMS-SUP-KS-103 E-learning Kurzus - BKSZ - HKP 100 usertől /10 fő 11 

Produktum(ok) leírás: 
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1. Beszámoló: olyan, a szállító által kiállított dokumentum, amely tartalmazza az adott negyedévben 

elvégzett feladatok leírását 
 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

Kbt. Második rész XVI. Fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: 

2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. § (2) bekezdés b) pontja alapján verseny újra 

nyitásával lefolytatott közbeszerzési eljárás. 

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

körülmények ismertetése: --- 

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

körülmények ismertetése: --- 

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  

2022.02.01. 

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 [-] Elnevezés: 

„Iktató- és iratkezelőrendszer-támogatás 2022. évre” 

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:  
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 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: 

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 2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 

tartalmi eleme(i): 

1. Ajánlattevő: 

neve: Bluefield Szolgáltató és Kereskedelmi  

 Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhelye: 1062 Budapest, Aradi utca 8. 

Ajánlat: 

Összesített nettó ajánlati ár: 17 827 695,- Ft 

A Bluefield Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő által 

benyújtott ajánlat a fentiek alapján mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban, az 

ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak, ezért az érvényes. 

2. Ajánlattevő: 

neve: DMS One Zrt. 

székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 

Ajánlat: 

Összesített nettó ajánlati ár: 11 874 240,- Ft 

A DMS One Zrt. ajánlattevő által benyújtott ajánlat a fentiek alapján mindenben megfelelt a 

vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 

előírtaknak, ezért az érvényes. 

3. Ajánlattevő: 

neve: Govern-Soft Kft. 
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székhelye: 7030 Paks, Váci M. u. 3. fszt. 2. 

Ajánlat: 

Összesített nettó ajánlati ár: 15 915 740,- Ft 

A Govern-Soft Kft. ajánlattevő által benyújtott ajánlat a fentiek alapján mindenben megfelelt a 

vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 

előírtaknak, ezért az érvényes. 

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.) 

  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat a nyertes ajánlat a Kbt. 76. § (2) 

bekezdés a) pontja és a Kbt. 76. § (5) bekezdése szerint. 

  

  

Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: Az ajánlattevő neve: 

 

Az értékelés A részszempontok 

      

 

részszempontjai 

(adott esetben 

alszempontjai is) 

súlyszámai 

(adott esetben az 

alszempontok 

súlyszámai is)  

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

Értékelési 

pontszám 

Értékelési 

pontszám 

és  

súlyszám  

szorzata 

 

A súlyszámmal 

szorzott 

értékelési 

pontszámok 

összegei 

ajánlattevőnként: 

 

  

     

  Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:--- 2 

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 

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata 

kiválasztásának indokai: 

1. Ajánlattevő: 

neve: DMS One Zrt. 

székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 

adószáma: 13927606-2-43 
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Ajánlat: 

Összesített nettó ajánlati ár: 11 874 240,- Ft 

A DMS One Zrt. ajánlattevő által benyújtott ajánlat a fentiek alapján mindenben megfelelt a 

vonatkozó jogszabályokban, az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban 

előírtaknak, ezért az érvényes. 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat a DMS One Zrt. 

ajánlattevő ajánlata. 

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az 

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:- 

2. Ajánlattevő: 

neve: Govern-Soft Kft. 

székhelye: 7030 Paks, Váci M. u. 3. fszt. 2. 

adószáma:  14268339-2-17 

Ajánlat: 

Összesített nettó ajánlati ár: 15 915 740,- Ft 

A Govern-Soft Kft. ajánlattevő benyújtott ajánlata – a bírálati lapban foglaltakra figyelemmel – 

mindenben megfelelt a vonatkozó jogszabályokban az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban előírtaknak, ezért az érvényes, de nem az övé a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat.  

A Govern-Soft Kft. ajánlata a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást sorban követő második 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat. 2 

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

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az 

ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:  

Keretmegállapodásos eljárás első szakaszában meghatározottak szerint. 

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: 

Keretmegállapodásos eljárás első szakaszában meghatározottak szerint. 

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

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett 

intézkedések ismertetése:--- 2 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (2022/03/23) 

Lejárata: (2022/04/01) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2022/03/22) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2022/03/22) 

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) 

 


