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II.szakasz: Tárgy

Integrált könyvtári rendszer bevezetése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I. szakasz: Ajánlatkérő

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.uni-obuda.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 16665755Fax:Telefon:E-mail:

EszterDr.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

Óbudai EgyetemAjánlatkérő 
neve:

Integrált könyvtári rendszer bevezetéseKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR000300522021
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

V.2 Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt:

1A szerződés száma:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

IV. szakasz: Eljárás

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

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

6324/2021A 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

Az Egyetemi Könyvtár 6 tagkönyvtára jelenleg az Aleph könyvtári rendszert használja. A könyvtári gyűjtemény metaadat szintű 
bibliográfiai leírása, a felhasználói nyilvántartás, a kölcsönzések, késedelmi és egyéb díjak is a rendszer részét képezik. 
A cél az, hogy egy olyan a mai kornak megfelelő könyvtári rendszer kerüljön bevezetésre az Óbudai Egyetemen, amely támogatja a 
dokumentumok és a könyvtári szolgáltatások távoli elérését, illetve a könyvtáros kollégák távoli munkavégzését is. 
Elvárás egy csomag új integrált könyvtári rendszer (20 könyvtáros egyidejű munkavégzésére, korlátlan számú OPAC-felhasználó és 
korlátlan számú mobil applikáció felhasználó) telepítése, konfigurálása és oktatása, a jelenlegi adatbázis teljes migrálása, valamint 3 
éves terméktámogatás. 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

III. rész, XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)

Igen
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Ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő adta a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. Ajánlata megfelel az ajánlati felhívás, a 
közbeszerzési dokumentumok és a vonatkozó jogszabályok előírásainak. Ajánlattevő kizáró okok hatálya alatt nem áll. 
Ajánlattevő megfelelően igazolta, hogy megfelel az ajánlati felhívás III.1.3) pontjában előírt alkalmassági 

RO 15169130Softlink Central Europe SRL, Románia 400331 Cluj-Napoca, Donath Str. 107/52

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 KH útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató (KÉ2020. 
évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. számú melléklet A) pontja szerinti pontozás: A két részszempont esetében az Ajánlatkérő a 
számára legkedvezőbb ajánlatra (tartalmi elemre) a maximális 10 pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb 
tartalmi elemhez viszonyítva egyenes ill. fordított arányosítással számolja ki a pontszámokat, kettő tizedesjegy pontossággal. 1. 
részszempont:fordított arányosság kiszámításának képlete: P = Alegjobb / Avizsgált x (Pmax – Pmin) + Pmin , 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, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Az adható pontszám: 0-10 pont. 2. részszempont egyenes 
arányosság kiszámításának képlete:P = Avizsgált / Alegjobb x (Pmax – Pmin) + Pmin, 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, 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme. Az adható pontszám: 0-10 pont. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 
felolvasólapon csak a többletmegajánlást kell szerepeltetni. Ezen résszempont esetében 0 többletlimit megajánlás esetén az 
ajánlattevő 0 pontot kap. (Minimum a 0, az e feletti vállalásokat értékeli ajánlatkérő.) A legmagasabb összesített pontszámot elérő 
érvényes ajánlatot tevő lesz a nyertes ajánlattevő.

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:

100

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

Ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő adta a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. Ajánlata megfelel az 
ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a vonatkozó jogszabályok előírásainak. Ajánlattevő kizáró 
okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő megfelelően igazolta, hogy megfelel az ajánlati felhívás III.1.3) 
pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek.   
Integrált könyvtári rendszer szoftverlicenc csomag telepítése, implementálása, adatmigrálás, oktatás, 
termékkövetés megajánlott mindösszesen ár: 26.622.000,-Ft A részszempont súlyszáma: 90 Értékelési 
pontszám:6,79. Értékelési pontszám és a súlyszám szorzata: 611,1, A rendszerrel szemben támasztott 
minimum igényeken felüli többletmegajánlás (min 0- max.38):38 db, A részszempont súlyszáma: 10, Értékelési 
pontszáma: 10,00 Értékelési pontszám és  a súlyszám szorzata: 100

Szöveges értékelés:

711.1Softlink Central Europe SRL

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Ajánlattevő adta a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. Ajánlata megfelel az ajánlati felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és a 
vonatkozó jogszabályok előírásainak. Ajánlattevő kizáró okok hatálya alatt nem áll. Ajánlattevő megfelelően igazolta, hogy 
megfelel az ajánlati felhívás III.1.3) pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek.   
Az ajánlattevő értékelési szempontok szerinti megajánlásai:  
-Integrált könyvtári rendszer szoftverlicenc csomag telepítése, implementálása, adatmigrálás, oktatás, termékkövetés 
megajánlott mindösszesen ár: 26.622.000,- Ft  
- A rendszerrel szemben támasztott minimum igényeken felüli többletmegajánlás (min 0- max.38):38 db

RO 15169130Softlink Central Europe SRL, Románia 400331 Cluj-Napoca, Donath Str. 107/52

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

2A beérkezett ajánlatok száma:

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2021.06.26Lejárata:2021.06.17Kezdete:

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:

A csatolt műszaki leírás nem felel meg a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában szereplő, „A rendszerrel szemben 
támasztott igények és elvárások részletezése” táblázatban szereplő minimum elvárásoknak, valamint nem felel meg az 
ajánlattevő által benyújtott szakmai ajánlatnak. 
A benyújtott „Qulto műszaki leírás” általános leírás, melyben nem található információ egyes funkciókról, illetve egy esetben a 
szakmai ajánlatnak ellentmondó leírás szerepel. 
Folytatás a VI. 1.10. További információk pontban. 

Érvénytelenség indoka:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenítés jogcíme:

14206003206Monguz Információtechnológiai Kft., Magyarország 6726 Szeged, Jobb Fasor 6-10.

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:

minimumkövetelményeknek. Ellenszolgáltatás: 26.622.000,- Ft ajánlati ár és 38 db a rendszerrel szemben támasztott minimum 
igényeken felüli többletmegajánlás.

2021.06.16

2021.06.16
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Óbudai Egyetem ajánlatkérő közbeszerzési eljárását a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján, mint feltételes közbeszerzési eljárást folytatta 
le.  
Jogorvoslati kérelem benyújtására a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint van lehetőség. 
 
Folytatása a V. 2.12. rész Monguz Információtechnológiai Kft érvénytelenség indokának:  
 
Igény sorszám        Igény, elvárás/  Műszaki leírás - beazonosítás 
1        Támogassa a különálló adatbázis- és alkalmazás server konfiguráción történő üzemelést         / Nincs információ 
2        Támogassa a Microsoft Windows Server 2019 operációs rendszeren történő futtatást        / Nincs információ 
3        Támogassa a Microsoft SQL Server 2019 adatbáziskezelő használatát         / Nincs információ 
83        A rendszer biztosítsa az alábbi szolgáltatások használhatóságát: Single Sign On (SSO), ActiveDirector (AD), Lightweight 
Directory Access Protocol (LDAP)        / Nincs információ 
23        Teljes mértékben web-alapú legyen (mind az olvasói, mind a könyvtárosi felület)         / Ezzel ellentétes információk 
50        A rendszer legyen teljes mértékben integrálva a Moodle tanulássegítő rendszerrel         / Nincs információ 
20        A rendszer biztosítson arra lehetőséget, hogy az egyes könyvtáros felhasználók saját menüt tudjanak összeállítani, mely az 
általuk (általában leggyakrabban használt), különböző menüpontokat tartalmazza gyorselérésként         / Nincs információ 
10        Központi rendszerfrissítés esetén a rendszer tudassa a könyvtáros felhasználóval, hogy frissítőcsomag települt, és a frissítés 
részleteit a felhasználónak legyen lehetősége megtekinteni.         / Nincs információ 
22        A könyvtárnak legyen lehetősége egy telepített frissítésről – gyártói beavatkozás nélkül – visszalépni egy korábbi verzióra.         
/ Nincs információ 
14        A rendszer egy, egységes katalógusban kezelje az intézmény könyvtárainak állományát, az intézményi digitális repozitórium 
tartalmát és az előfizetett elektronikus források mind szélesebb körét.         / Nincs egyértelmű információ 
15        A rendszer olvasói és könyvtárosi felületén legyen lehetőség az intézmény könyvtárainak teljes állományára vonatkozó 
keresést egységesen végezni, de a rendszer biztosítsa, hogy a könyvtári katalógus tartalma, az intézményi digitális repozitórium 
állománya és az előfizetett elektronikus források külön-külön is kereshetők legyenek          / Nincs egyértelmű információ 
49        A rendszer biztosítsa annak lehetőségét a könyvtáros számára, hogy előfizetett vagy publikusan elérhető on-line 
enciklopédiákat a helyi katalógussal együttesen tudjon kereshetővé tenni az OPAC felületén         / Nincs egyértelmű információ 
67        A rendszer biztosítson full-text keresési lehetőséget a rekordhoz csatolt – szöveges alapú – digitális állományban          / Nincs 
egyértelmű információ 
61        A mobil applikációban minimálisan az alábbi funkciók legyenek elérhetők          
                    
         o            keresés a katalógusban a bibliográfiai rekordok teljes mezőkészletében          
         o            példányinformációk megjelenítése          
         o            előjegyzés, foglalás/félretétel, hosszabbítás          
         o            raktári kérés leadása         / Nincs információ 
         o            hozzáférés digitális tartalmakhoz          / Nincs információ 
         o            üzenetek küldése a könyvtártól az olvasó részére          / Nincs információ 
52        A rendszerben leírt digitális tartalmak megjelenítése rekordonként legyen szabályozható (hogy milyen típusú felhasználók 
férhetnek hozzá)          / Nincs információ 
53        A rendszerben legyen lehetőség rekordonként is szabályozni azt, hogy egy adott bibliográfiai rekordhoz kik férhetnek 
hozzá          / Nincs információ 
62        Meghatározható legyen a rendszerben, hogy bizonyos digitális állományok megtekintése bejelentkezett felhasználóként 
személyhez kötött kölcsönzésnek, nem azonosított olvasó esetén anonim kölcsönzésnek számítson          / Nincs információ 
72        Az olvasó számára biztosított legyen a lehetőség, hogy az egyes dokumentumokhoz szöveges értékelést fűzzön, melyet a 
rendszer az ezek kezelésével megbízott könyvtáros munkatárs számára továbbítson a könyvtárosi felületre, ahol a munkatárs a 
beküldött értékelést jóváhagyhatja (és nyilvánosan láthatóvá tehet) vagy elutasíthat          / Nincs információ 
54        A rendszer képes legyen kezelni könyvtári alaprajzokat, melyeken egy, a találati halmazból kiválasztott dokumentum fizikai 
elhelyezését (szekrényre pontosan) képes legyen dinamikus módon megjeleníteni          / Nincs információ 
91        Amennyiben az olvasó egy másik könyvtári egységben adja vissza a kölcsönzött dokumentumot, a rendszer képes legyen – a 
visszavétellel egyidőben, automatikusan – annak ideiglenes lelőhelyét módosítani annak megfelelően, hogy hol került visszavételre a 
dokumentum          / Nincs információ 
88        A rendszerben definiálható legyen, hogy minden egyes kölcsönzési tranzakciót követően az olvasó azonnal e-mailben nyugtát 
kapjon a műveletről          / Nincs információ 
89        A rendszer által e-mailben küldött kölcsönzési bizonylat tartalmazhasson a felhasználó saját, elektronikus naptárába 
beilleszthető naptárbejegyzést (.ics), mely figyelmezteti őt az adott dokumentum lejáratára         / Nincs információ 
46        z39.50 protokollon keresztüli rekordátvétel során – amennyiben elérhető -, a rendszer vegye át a könyvborítót is, és azt 
jelenítse meg mind a könyvtárosi, mind pedig az OPAC felületen.        / Nincs információ 
 
 
A szakmai ajánlatot úgy kellett megadni, hogy abban az ajánlattevő köteles megjelölni, hogy a felsorolt elvárásoknak megfelel-e a 
megajánlott szolgáltatás, valamint az ezen funkciókat alátámasztó műszaki leírást Ajánlattevő köteles volt benyújtani. Ajánlattevő 

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:
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!

Összesen: 0 sor (1 / 1)

 

ajánlati kötöttsége a felolvasólapon megajánlott Qulto megnevezésű szoftverre, szakmai ajánlatának részeként benyújtott műszaki 
leírásban szereplő funkciókra állt be, így az abban nem szereplő szakmai paraméterek, illetve nem beazonosítható ajánlatkérői 
igényeknek való megfelelés az ajánlat szakmai érvénytelenségét eredményezi. 
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