
 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 

 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek  

Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. 

Postai cím: Kacsa utca 15-23 

Város: Budapest Postai irányítószám: 1027 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Portál és kapcsolódó rendszerek üzemeltetés támogatás 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

 

 „Portál és kapcsolódó rendszerek üzemeltetés támogatás” 

 

 

Mennyiség: 

 

Összesített keretmennyiség: 

Megnevezés 
Mennyiség 

(óra/hó) 
Cikkszám 

Alkalmazás teljes körű támogatás-

óradíjas-munkanapokon, 

munkaidőben (1 ó) 

244 SWF02-SZOLG33 

TOTAL (12 hónapra) 2928 

 

 

Részletesen a műszaki leírásban. 

 
CPV-kód:  

72260000-5 - Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 

 

Részajánlattétel kizárása 

Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét és azt nem tartja sem gazdaságilag, sem szakmailag 

ésszerűnek, a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását 

eredményezné. Ellentétes a gazdasági észszerűséggel, hogy a beszerzés tárgyát képező üzemeltetés 

támogatást különböző szervezetek végezzék 
 

 



 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

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

XVI. fejezet 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont szerinti versenyújranyitás 

IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 

körülmények ismertetése:- 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel  

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

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

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás 

megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:  2022. június 3. 

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

intézkedések ismertetése:  

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye
 
 

A szerződés száma: [1] Rész száma: [-] Elnevezés: Portál és kapcsolódó rendszerek üzemeltetés 

támogatás 

Az eljárás eredményes volt: Igen 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 
 

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  

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont 

szerinti tartalmi eleme(i): 

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők- 

 

V.2 Az eljárás eredménye 



V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 

A beérkezett ajánlatok száma: 4 db 

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők 

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési 

szempont szerinti tartalmi eleme(i):  

 

4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) 

Adószám: 12011069-2-44 

Szoftverház Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.) 

Adószám: 11350385-2-20 

EN-CO Software Zrt. (1118 Budapest, Schweidel utca 5.) 

Adószám: 28759999-2-43 

i-Cell Mobilsoft Zrt. (1143 Budapest, Hungária köz 5.) 

Adószám: 24132402-2-44 

IMG Solution Zrt. (1023 Budapest, Lajos utca 26.) 

Adószám: 28771315-2-44 

Sagemcom Magyarország Kft. (1037 Budapest, Montevideó u. 16/A) 

Adószám: 10568723-2-41 

 

Ellenszolgáltatás összege: 51.825.600,- Ft 

 

A fenti közös ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, 

a műszaki leírásban található, valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai 

alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll, ezért érvényessé nyilvánítható. 

A fenti közös ajánlattevők ajánlata a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az 

Ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tartalmaznak. 

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 
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(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.) 

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

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

kiválasztásának indokai: 

4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.); ASH Szoftverház Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 

97.); EN-CO Software Zrt. (1118 Budapest, Schweidel utca 5.); i-Cell Mobilsoft Zrt. (1143 

Budapest, Hungária köz 5.); IMG Solution Zrt. (1023 Budapest, Lajos utca 26.); Sagemcom 

Magyarország Kft. (1037 Budapest, Montevideó u. 16/A). 

Ellenszolgáltatás összege: nettó 51.825.600,- Ft, 

A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár. 



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

ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:-
  

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele  Ajánlatkérő nem írta elő a Kbt. 66.§ (6) bekezdés szerinti 

nyilatkozat megtételét. 

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: 
-
 

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: - 

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek  

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek) 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) 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:- 

 

VI.1.10) További információk: - 

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 
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VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 

Kezdete: (2022.06.16) / Lejárata: (2022.06.27) 

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2022.06.15.) 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2022.06.15.) 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:  

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:  

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:  

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 
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VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:  

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
 
 

VI.1.10) További információk: 

Az eljárást megindító felhívás 20.19 pontja alapján az alábbi ajánlattevők ajánlata nem került 

elbírálásra: 

- ULYSSYS Kft. (1024 Budapest, Lövőház utca 39.); Sonrisa Kft. (1022 Budapest, Bég utca 

3-5. I.108.); Training360 Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 56. A. ép. III. em.); 

CLARMONT Kft. (1051 Budapest, Szent István tér 11B.); VFT Zrt. (1119 Budapest, 

Petzvál József utca 23/A); ANSWARE Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 74-76.) közös 



ajánlattevők 

 

- Tigra Kft. (1118 Budapest, Budaörsi út 64.); ATOS Magyarország Kft. (1138 Budapest, 

Váci út 121-127. Váci Greens D. ép. 4. em.); BIS Kft. (1147 Budapest, Telepes u 76. B. ép. 

fszt. 1.); FORNAX ICT Kft. (1123 Budapest, Táltos utca 1.); Virgo Systems Kft. (1055 

Budapest, Szent István körút 17. I. em. 6.); ZALASZÁM Informatika Kft. (8900 

Zalaegerszeg, Mártírok útja 53.) 

 

- T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.); Grepton 

Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves Kálmán 

krt. 48-52.); Kermann Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (1149 Budapest, Angol utca 32. 4. ép. 2. em.); SBP Systems Korlátolt 

Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Montevideo u. 6. III/1.); MOLARIS Informatikai 

Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Váci út 135-139. 

B. ép. 5. em); GVSX Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1139 Budapest, Fáy 

utca 20. 

 


