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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

GabrielDr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

https://www.diakhitel.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12782107Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

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

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

BOSS rendszer KM. 2. írásbeli konzultációKözbeszerzés 
tárgya:

Diákhitel Központ Zártkörűen Működő RészvénytársaságAjánlatkérő 
neve:

Uniós, Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció - 
EKR001169782020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Diákhitel Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

EKRSZ_3861675
4

Kacsa Utca 15-23.

Budapest HU110 1027

Mészáros Ildikó

meszaros.ildiko@diakhitel.hu +36 305635167

https://www.diakhitel.hu/

KözbeszGuru Projekt- és Közbeszerzési 
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

EKRSZ_5206419
3

Aulich Utca 7. 2. em. 4/a.

Budapest HU110 1054

Costin Glad

gabriel.costin@kozbeszguru.hu

https://www.kozbeszguru.hu/
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IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2020.11.05

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

A 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

A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet és a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 
7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 389/2020. (VIII. 8.) Korm. rendelet értelmében 2021. április 1-jétől a Diákhitel Központ Zrt. két 
új, a szak- és felnőttképzéshez kapcsolódó hitelterméket – Képzési hitelek – vezet be. 
 
A Képzési hitelek új termékként kerülnek bevezetésre a jelenlegi diákhitel termékektől több tekintetben eltérő feltételekkel. Az 
igénybe vevők köre új szegmenst érint: ezek a termékek kizárólag a szak- és felnőttképzésben tanulók részére érhetőek el és – a már 
bevezetett Diákhitel1 (DH1) és Diákhitel2 (DH2) termékhez hasonlóan – a Képzési hitel 1 (KH1) jelenti a szabadfelhasználású, a 
Képzési hitel 2 (KH2) pedig a kizárólag a képzés díjára fordítható kötött felhasználású hitelt. 
 
Az új hiteltermékek (KH1 és KH2) igénylését az érintetteknek 2021. április 1-én meg kell tudnia kezdeni, mivel a vonatkozó 
kormányrendelet (389/2020. (VIII. 8.) Korm. rendelet) ezen a napon lép hatályba. Ebből kifolyólag a fent említett fejlesztések élesítési 
határideje 2021. március 31. napja. 
 
Részletesen a műszaki leírásban. 
 
Fejlesztői óraszám: 1520 óra 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

BOSS rendszer KM. 2. írásbeli konzultáció

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://www.kozbeszguru.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) XVI. fejezete szerinti eljárás

Uniós Keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció
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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:

Ellenszolgáltatás összege: Ellenszolgáltatás összege: 22.040.000, - Ft 
A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb árú ellenszolgáltatást.

11762762241Online Üzleti Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1032 Budapest, Vályog 
Utca 3.

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)

A Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár.

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:

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

Szöveges értékelés:

Online Üzleti Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Összesített nettó ajánlati ár: 22.040.000, - Ft 
A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, 
valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll, ezért 
érvényessé nyilvánítható.

11762762241Online Üzleti Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1032 Budapest, 
Vályog Utca 3.

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:

Igen
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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:

A Kbt. 131. § (8) bek. d) pontjában foglaltakra tekintettel nincs szerződéskötési moratórium.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

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:

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:

2020.11.13

2020.11.13
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