14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Intézményműködtető Központ
Postai cím: Kálvin tér 2/A.
Város:
Debrecen
Postai irányítószám: 4026
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya:
Integrált Gazdálkodási és Ügyviteli rendszer biztosítása szoftver szolgáltatás keretében.
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Legfeljebb 200 fő felhasználót és legalább 45 darab költségvetési szervet kiszolgáló, Integrált
Gazdálkodási és Ügyviteli rendszer biztosítása alkalmazás szolgáltatás keretében. Ennek
megfelelőn az alábbiakra kell ajánlatot tenni:
a. Az Integrált Gazdálkodási és Ügyviteli rendszer teljes körű, minden
szoftverkomponensre kiterjedő szállítása, testre szabása, bevezetése, üzembe
helyezése.
b. Az Integrált Gazdálkodási és Ügyviteli rendszer üzemeltetése minden
szoftverkomponenssel együtt és szolgáltatásként (SaaS) történő biztosítása.
c. A szolgáltatás keretében biztosított rendszernek a mindenkor érvényes
jogszabályi előírások szerint kell működnie. A jogszabálykövető karbantartás
Ajánlattevő feladata, külön díjazás a feladatra nem vehető igénybe.
d. A bevezetett ügyviteli rendszer üzemeltetése, támogatása
e. Incidenskezelés és teljeskörű felhasználó támogatás biztosítása
f. A gazdálkodást és ügyviteli szolgáltatásokat teljes körűen lefedő, bevezetendő
informatikai rendszer moduljai/szakterületei azonos technológiai alapokon,
szorosan, adatbázis szinten integráltak. Az egyes modulok/szakterületek közös
jelölő és leíró adatokkal dolgoznak, tárolásuk, karbantartásuk központi helyen
valósul meg. A több modul/szakterület által közösen használt adatokat,
adatduplikáció (többszöri rögzítés) nélkül kezelik.
A szolgáltatás keretében biztosított rendszerek
a. Gazdálkodási rendszer
b. Gondozási rendszer
c. Munkaügyi rendszer
d. Készletnyilvántartó rendszer
e. Ügyiratkezelés iktatás rendszer
A bevezetési tevékenységgel kapcsolatos követelmények:
a. A gazdálkodási rendszer üzemszerű indulásának ideje a szerződéskötéstől
számított 90 nap. Erre az időpontra kell a rendszert éles üzemű használatra
alkalmas állapotban átadni felhasználó részére. Ajánlatkérő szándéka, hogy a
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2018-as költségvetési év adatainak teljes feldolgozását az új rendszerben
kívánja végezni. Ezért kiemelten fontos az elvárt funkcionalitás maradéktan
teljesítése. Ezek hiánya az Ajánlatkérő számára visszalépést illetve az
elvégzendő feladatainak akadályozását eredményezné.
b. A rendszerbe az éles indulás időpontjára migrálni szükséges a korábbi ügyviteli
rendszerben tárolt adatokat – tételesen, azaz analitikus szinten minden
információt a beszerzés tárgya szerinti modulban elérhetővé kell tenni. A
migrációs tevékenység számszakilag helyes egyenleg állapotot kell, hogy
eredményezzen az éles indulás napjára.
c. A rendszer felhasználói számára az és indulás napjára szükséges a betanítás
megtartása, a megszerzett felhasználói tudás visszaellenőrzésével együtt
(vizsga).
A további információkat, a részletes műszaki leírást, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb háttérinformációkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Harmadik rész, XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: a Kbt. 117. §-a szerinti 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 A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 19434/2017.
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító
felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett
intézkedések ismertetése: nem releváns
IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:
Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre
bocsátásának indoka: nem releváns
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: [1] Rész száma: [-] Elnevezés: Integrált Gazdálkodási és Ügyviteli
rendszer biztosítása szoftver szolgáltatás keretében.
Az eljárás eredményes volt X igen o nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ V.1.1) A befejezetlen eljárás oka o A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
o A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás o igen o nem
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők -
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Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont
szerinti tartalmi eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 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:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1 db
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési
szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve: Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt.
Székhelye: 1022 Budapest, Fillér u. 60.
Adószám: 12905115-2-41.
Értékelési részszempont

megajánlott érték

Minőségi szempont
1. Szakmai ajánlat, fejleszteni vállalt szoftver funkciók: 1. Megrendelés
kezelés folyamatának támogatása
2. Szakmai ajánlat, fejleszteni vállalt szoftver funkciók: 2. Számfejtett
bérek automatikus könyvelése funkció
3. Szakmai ajánlat, fejleszteni vállalt szoftver funkciók: 3. Online
munkaidő és cafeteria kezelés funkció

minimális fejlesztési tartalom /
maximális fejlesztési tartalom vállalására
minimális fejlesztési tartalom /
maximális fejlesztési tartalom vállalására
minimális fejlesztési tartalom /
maximális fejlesztési tartalom vállalására

Ár szempont
1. Bevezetés egyösszegű díja

nettó 6.720.000 HUF+ÁFA

2. Szoftver szolgáltatás és támogatás havidíja, mely tartalmazza a
jogszabálykövetést és tartalmaz évi 20 mérnöknap szoftverfejlesztést
3. Szoftver fejlesztés mérnök napidíja a 2. pontban meghatározott éves
kereten felül
4. A megajánlott szoftvert is ismerő, pénzügyi-számviteli tanácsadó
szakember óradíja

nettó 1.950.000 HUF+ÁFA / hó
nettó 160.000 HUF+ÁFA / mérnöknap
nettó 20.000 HUF+ÁFA / óra

Ajánlattevő ajánlata tartalmazza az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági
követelmények igazolásául szolgáló dokumentumokat. Ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást
követően összhangban van az eljárást megindító felhívás és a további közbeszerzési
dokumentumok feltételeivel.
V.2.3) Az ajánlatok értékelése
(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.)
Az ajánlattevő neve:
Magyar
Közigazgatásfejlesztési
Zrt.
(1022 Budapest,
Fillér u. 60.)
Az értékelés

A
részszempontok
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részszempontjai
(adott esetben alszempontjai is)

súlyszámai
Értékelési Értékelési
(adott esetben az pontszám pontszám és
alszempontok
súlyszám
súlyszámai is)
szorzata

Minőségi szempont:
1. Szakmai ajánlat, fejleszteni vállalt szoftver
funkciók: 1. Megrendelés kezelés folyamatának
támogatása

10

10

100

2. Szakmai ajánlat, fejleszteni vállalt szoftver
funkciók: 2. Számfejtett bérek automatikus
könyvelése funkció

10

10

100

3. Szakmai ajánlat, fejleszteni vállalt szoftver
funkciók: 3. Online munkaidő és cafeteria
kezelés funkció

10

10

100

1. Bevezetés egyösszegű díja (nettó HUF+ÁFA)

30

10

300

2. Szoftver szolgáltatás és támogatás havidíja,
mely tartalmazza a jogszabálykövetést és
tartalmaz évi 20 mérnöknap szoftverfejlesztést
(nettó HUF+ÁFA / hó)

30

10

300

3. Szoftver fejlesztés mérnök napidíja a 2.
pontban meghatározott éves kereten felül (nettó
HUF+ÁFA / mérnöknap)

5

10

50

4. A megajánlott szoftvert is ismerő, pénzügyiszámviteli tanácsadó szakember óradíja (nettó
HUF+ÁFA / óra)
A súlyszámmal szorzott
értékelési pontszámok
összegei
ajánlattevőnként:

5

10

50

Árszempont:

1000

Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Az adható
részpontszámok alsó határa: 1 pont, a felső határa: 10 pont
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:
Az értékelési szempont körében meghatározott minőségi részszempontok (Szakmai ajánlat fejleszteni vállalt szoftver funkciók) tekintetében az értékelés a pontozás módszerével történik
az alábbiak szerint:
1. Megrendelés kezelés folyamatának támogatása
A Megrendelés-nyilvántartás éles üzembe állítási határideje: a szerződéskötéstől számított 90.
nap. A minimális fejlesztési tartalom vállalására Ajánlatkérő 1 pontot, a maximális fejlesztési
tartalom vállalására 10 pontot ad.
Vállalt funkcionalitás /
Biztosítani kell a megrendelés-kezelés során
képződő dokumentumok elektronikus

Adott pontszám
10
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folyamatban történő továbbítását
hitelesítését. (maximum fejlesztési tartalom)
Az intézményekben biztosítani kell a
megrendelések rögzítésének lehetőségét.
(minimum fejlesztési tartalom)

1

2. Számfejtett bérek automatikus könyvelése funkció
Átadási határidő: a szerződéskötéstől számított 90. nap. A minimális fejlesztési tartalom
vállalására Ajánlatkérő 1 pontot, a maximális fejlesztési tartalom vállalására 10 pontot ad.
Vállalt funkcionalitás /
Adott pontszám
A visszaolvasott számfejtett bérekből legyen 10
képes előállítani a munkaügyi rendszer egy
listát, amelyet a könyvelési oldal
automatikusan le tud könyvelni.
(maximum fejlesztési tartalom)
Biztosítani kell az intézmények részére a
1
lekönyvelhető lista előállítását.
(minimum fejlesztési tartalom)
3. Online munkaidő és cafeteria kezelés funkció
Átadási határidő: a szerződéskötéstől számított 90. nap. A minimális fejlesztési tartalom
vállalására Ajánlatkérő 1 pontot, a maximális fejlesztési tartalom vállalására 10 pontot ad.
Vállalt funkcionalitás /
Online kapcsolat a munkaidő modullal
Szabadság lejelentés és követés online
felületen, valamint cafeteria nyilatkozat
kitöltése egyedi formában.
(maximum fejlesztési tartalom)
Online távollét jelentés lehetősége.
(minimum fejlesztési tartalom)

Adott pontszám
10

1

Az értékelési szempont körében meghatározott ár szempont (1-4. részszempont) tekintetében
a pontozás az alábbiak szerint történik:
Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre (legalacsonyabb ár) a maximális pontot (felső
ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez
viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlet
alkalmazásával:
P=[(Alegjobb / Avizsgált) x ( Pmax-Pmin) ]+ Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános
szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni.
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Részszempontonként az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat kapja a maximális 10 (tíz)
pontot.
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal megszorzásra, majd
részszempontonként összeadásra kerülnek.
A legtöbb pontot elérő ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:
Ajánlattevő neve: Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt.
Székhelye: 1022 Budapest, Fillér u. 60.
Adószám: 12905115-2-41.
Értékelési részszempont

megajánlott érték

Minőségi szempont
1. Szakmai ajánlat, fejleszteni vállalt szoftver funkciók: 1. Megrendelés
kezelés folyamatának támogatása
2. Szakmai ajánlat, fejleszteni vállalt szoftver funkciók: 2. Számfejtett
bérek automatikus könyvelése funkció
3. Szakmai ajánlat, fejleszteni vállalt szoftver funkciók: 3. Online
munkaidő és cafeteria kezelés funkció

minimális fejlesztési tartalom /
maximális fejlesztési tartalom vállalására
minimális fejlesztési tartalom /
maximális fejlesztési tartalom vállalására
minimális fejlesztési tartalom /
maximális fejlesztési tartalom vállalására

Ár szempont
1. Bevezetés egyösszegű díja

nettó 6.720.000 HUF+ÁFA

2. Szoftver szolgáltatás és támogatás havidíja, mely tartalmazza a
jogszabálykövetést és tartalmaz évi 20 mérnöknap szoftverfejlesztést
3. Szoftver fejlesztés mérnök napidíja a 2. pontban meghatározott éves
kereten felül
4. A megajánlott szoftvert is ismerő, pénzügyi-számviteli tanácsadó
szakember óradíja

nettó 1.950.000 HUF+ÁFA / hó
nettó 160.000 HUF+ÁFA / mérnöknap
nettó 20.000 HUF+ÁFA / óra

Indoklás:
Az értékelési szempontra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető (legmagasabb
pontszámot elérő) ajánlattevő a Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. Ajánlattevő ajánlata a
hiánypótlást követően összhangban van az eljárást megindító felhívás és a további
közbeszerzési dokumentumok feltételeivel.
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybevétele igen X nem
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, adószáma: V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek -
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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: V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
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: VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: -VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete: 2018-02-01 / Lejárata: 2018-02-10
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018-01-31
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018-01-31
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja (éééé/hh/nn) VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja (éééé/hh/nn) VI.1.7) Az összegezés javításának indoka VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja (éééé/hh/nn) VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja (éééé/hh/nn) VI.1.10) További információk: -

Schidlik Zoltán
ügyvezető
TENDERZ Tanácsadó Kft.
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