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I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Lebonyolító címe:

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 12249670Fax: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

Diákhitel Központ Zártkörűen Működő RészvénytársaságAjánlatkérő 
neve:

Számlavezető rendszer továbbfejlesztés, támogatásKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás - EKR001025422021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Diákhitel Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

12657331241

Kacsa Utca 15-23.

Budapest HU110 1027

Mészáros Ildikó

meszaros.ildiko@diakhitel.hu +36 12249646

https://www.diakhitel.hu/

KözbeszGuru Projekt- és Közbeszerzési 
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

22985699241

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

Budapest HU110 1054

Costin Glad

gabriel.costin@kozbeszguru.hu

https://www.kozbeszguru.hu/



EKR001025422021

IV. szakasz: Eljárás

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

2021.09.01

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

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 98. § (2) bek. c) pontja.

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

Ajánlatkérő a keretmegállapodás alapján az általa használt BOSS számlavezető rendszereket érintő fejlesztésekkel kapcsolatos 
feladatokra igény szerint jogosult, de nem kötelezett a szerződés időtartama alatt. A fejlesztésekkel kapcsolatos feladatok részletes 
műszaki tartalmát Ajánlatkérő az üzleti igény felmerülését követően az írásbeli konzultációk során rögzít. Ajánlattevő a 
szoftverfejlesztés keretében a BOSS számlavezető szoftveralkalmazások (programok) tervezését, fejlesztését, tesztelését, hibajavítását 
és oktatását végzi a keretmegállapodásban definiáltak szerint. 
Ajánlattevő a tervezés keretében az üzleti igények és műszaki követelmények alapján részletes specifikációt készít, majd annak 
elfogadását követően a programokban végrehajtja a szükséges fejlesztéseket és elkészíti / aktualizálja a program dokumentációkat. 
Ajánlattevő az általa elvégzett sikeres fejlesztői teszteket követően a módosított szoftvert átadja Ajánlatkérő számára tesztelésre és a 
tesztelésben szakértői közreműködést nyújt. A tesztek során feltárt hibákat kijavítja, a szoftvert ezek alapján módosítja és a 
hibamentesen futó verziót Ajánlatkérő részére átadja. Ajánlatkérői oldali végső sikeres felhasználói tesztet követően a verzió éles 
üzemű betöltésében szakértői közreműködést biztosít. 
A keretmegállapodás összege: nettó 89.905.600,- Ft 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Számlavezető rendszer továbbfejlesztés, támogatás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

A 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Második. rész XV. fejezete szerinti eljárás

Uniós Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

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

A fenti ajánlattevő(k) ajánlata(i) mindenben megfelel(nek) a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban 
található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő(k) a nyilatkozatai(k) és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya 
alatt nem áll(nak), ezért érvényessé nyilvánítható. 
Nettó ajánlati ár (Fejlesztési díj egy mérnökóra): 16.600,- Ft 
Ajánlatkérő nem írt elő alkalmassági követelményt.

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:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Igen
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

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.§ (7) bekezdés e) pontja  alapján nincs moratórium. 
A Kbt. 103.§ (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő a 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
alkalmazása esetén legalább tíz nappal a szerződés megkötését megelőzően köteles a 137. § (2) bekezdésében meghatározott 
hirdetményt közzétenni.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2021.10.02Lejárata:2021.10.02Kezdete:

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:

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Ajánlattevő adószáma: 11762762-2-41 
Nettó ajánlati ár (Fejlesztési díj egy mérnökóra): 16.600,- Ft 
A fenti ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazta a legalacsonyabb árú ellenszolgáltatást

2021.10.01

2021.10.01
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

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:
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