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V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

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:

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

2019.01.28

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

Ajánlattevő feladata Ajánlatkérőnek a jelenleg használt NEPTUN rendszerelemek support szolgáltatásainak biztosítása, valamint a 
jelenleg már létező, vagy a későbbiekben a NEPTUN rendszerhez kifejlesztésre kerülő modulok későbbi időpontban történő bevezetése
és ezekhez kapcsolódó support szolgáltatás nyújtása a Dokumentációban meghatározottak szerint. Ajánlatkérő által már használt, 
bevezetett modulok: Neptun Tanügyi modul, Neptun rendszer Poszeidon modulja, Neptun EiiR Gazdálkodási rendszermodul, Neptun 
EiiR Humánerőforrás modul, Gyűjtőszámla modul, Postai csekk modul, Papír alapú számla modul, E-számla vagy Elektronikusan 
archivált számla modul, Kollégium modul, Neptun rendszer Poszeidon kötegelt scannelés modulja, Neptun rendszer UniPoll 
kérdőívkezelés modulja, FIR modul, Windows Services modul és a VIR Interfész a Dokumentációban meghatározottak szerint. 
Ajánlattevő feladata továbbá a Neptun Gazdálkodási modul SAP platformon és Neptun Humánerőforrás modul SAP platformon 
modulok bevezetése és support nyújtása. A support szolgáltatás tartalma: rendszerkövetés, jogszabálykezelés, szoftverfrissítés, 
helpdesk, hibakezelés, üzemeltetés-támogató szolgáltatások, ügyfélszolgálat, szakértői, tanácsadói tevékenység, helyszíni tanácsadás, 
oktatás, új Neptun rendszermodul bevezetése és az egyedi megrendelői igények kezelése, opcionális modul bevezetési szolgáltatások, 
ajánlatkérő által opcionálisan igénybe vehető kiegészítő szolgáltatás, ajánlatkérő által opcionálisan igénybe vehető Neptun tranzakciós
szolgáltatások a Dokumentációban meghatározottak szerint. Kiegészítő szolgáltatások: További SAP platformon működő Neptun 
modulhoz szükséges nevesített felhasználói hozzáférés biztosítása. További SAP platformon működő Neptun modulhoz szükséges 
nevesített felhasználói hozzáférés supportja. Neptun rendszerhez egyedi fejlesztések és terméktámogatás valamint helyszíni oktatás 
biztosítása. Kiegészítő tranzakciós szolgáltatások: Neptun elektronikus számlakiállítás, Neptun felhős szolgáltatások (LMS, LCMS) és 
Neptun irathitelesítés biztosítása.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Második rész XV. fejezet

Uniós Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
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Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Az eljárás jogcímére tekintettel az ár mint egyedüli értékelési szempont.

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:

Ajánlattevő a biztosított fedezetnek megfelelő tartalmú ajánlatot tett. A kizáró okok igazolása megfelelő. Az 
eljárás jogcímére tekintettel előírt értékelési szempontnak ajánlattevő megfelelően nyújtotta be az ajánlatát.

Szöveges értékelés:

SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő az eljárás jogcímére tekintettel alkalmassági feltételt nem írt elő. Az értékelési 
szempontok: A Neptun rendszer havi support díja a jelen eljárás eredményeként megkötött szerződés hatálybalépésétől 2019. 
december 31. napjáig tartó időtartamra: nettó 5.670.000.- HUF/hó A Neptun rendszer havi support díja 2020. január 1. napjától: 
nettó 5.460.000.- HUF/hó Fejlesztői óradíj (programfejlesztés, mérnöki tanácsadás, SAP tanácsadás, adatbázis kezelés): nettó 
30.000.- HUF/óra Terméktámogatási óradíj: nettó 20.000.- HUF/óra Megrendelő helyszínén történő tanácsadás, oktatás óradíja: 
nettó 25.000.- HUF/óra Neptun Gazdálkodási és Humánerőforrás SAP platformon modul bevezetésének díja további 1 nevesített 
felhasználóra: nettó 500.000.- HUF/Felhasználó Neptun Gazdálkodási és Humánerőforrás SAP platformon modul 
terméktámogatási díja további 1 nevesített felhasználóra: nettó 12.000.- HUF/Felhasználó/hó Neptun elektronikus 
számlakiállítás díja: nettó 15 HUF/Neptun elektronikus számla Neptun felhős szolgáltatások (LMS, LCMS) rendszer használati 
díja: nettó 20 HUF/óra/felhasználó Neptun irathitelesítési szolgáltatás díja: nettó 15 HUF/hitelesített irat.

11684057213SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 2030 Érd, Retyezáti Utca 46

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

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Ajánlattevő neve: SDA Informatika Zrt. Ajánlattevő székhelye: 2030 Érd, Retyezáti utca 46. Az alkalmasság indokolása: Ajánlatkérő az 
eljárás jogcímére tekintettel alkalmassági feltételt nem írt elő. Az értékelési szempontok: A Neptun rendszer havi support díja a jelen 
eljárás eredményeként megkötött szerződés hatálybalépésétől 2019. december 31. napjáig tartó időtartamra: nettó 5.670.000.- HUF/
hó A Neptun rendszer havi support díja 2020. január 1. napjától: nettó 5.460.000.- HUF/hó Fejlesztői óradíj (programfejlesztés, 
mérnöki tanácsadás, SAP tanácsadás, adatbázis kezelés): nettó 30.000.- HUF/óra Terméktámogatási óradíj: nettó 20.000.- HUF/óra 
Megrendelő helyszínén történő tanácsadás, oktatás óradíja: nettó 25.000.- HUF/óra Neptun Gazdálkodási és Humánerőforrás SAP 
platformon modul bevezetésének díja további 1 nevesített felhasználóra: nettó 500.000.- HUF/Felhasználó Neptun Gazdálkodási és 
Humánerőforrás SAP platformon modul terméktámogatási díja további 1 nevesített felhasználóra: nettó 12.000.- HUF/Felhasználó/hó 
Neptun elektronikus számlakiállítás díja: nettó 15 HUF/Neptun elektronikus számla Neptun felhős szolgáltatások (LMS, LCMS) 
rendszer használati díja: nettó 20 HUF/óra/felhasználó Neptun irathitelesítési szolgáltatás díja: nettó 15 HUF/hitelesített irat.

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.3) Az érvényes ajanlátot tevők

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

A szerződés megkötését megtagadták:

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
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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:

Az eljárás jogcímére tekintettel az egy érvényes ajánlat miatt szerződéskötési moratórium nincs. Ajánlatkérő a szerződéskötési 
szándékáról a Kbt. 103. § (5) bekezdése alapján külön jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetményt tesz közzé.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

V.2.12) 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.2.11) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.7) 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.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

NemV.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Az ellenszolgáltatás összege: A Neptun rendszer havi support díja a jelen eljárás eredményeként megkötött szerződés 
hatálybalépésétől 2019. december 31. napjáig tartó időtartamra: nettó 5.670.000.- HUF/hó A Neptun rendszer havi support díja 
2020. január 1. napjától: nettó 5.460.000.- HUF/hó Fejlesztői óradíj (programfejlesztés, mérnöki tanácsadás, SAP tanácsadás, 
adatbázis kezelés): nettó 30.000.- HUF/óra Terméktámogatási óradíj: nettó 20.000.- HUF/óra Megrendelő helyszínén történő 
tanácsadás, oktatás óradíja: nettó 25.000.- HUF/óra Neptun Gazdálkodási és Humánerőforrás SAP platformon modul 
bevezetésének díja további 1 nevesített felhasználóra: nettó 500.000.- HUF/Felhasználó Neptun Gazdálkodási és 
Humánerőforrás SAP platformon modul terméktámogatási díja további 1 nevesített felhasználóra: nettó 12.000.- HUF/
Felhasználó/hó Neptun elektronikus számlakiállítás díja: nettó 15 HUF/Neptun elektronikus számla Neptun felhős szolgáltatások
(LMS, LCMS) rendszer használati díja: nettó 20 HUF/óra/felhasználó Neptun irathitelesítési szolgáltatás díja: nettó 15 HUF/
hitelesített irat. Az ajánlat kiválasztásának indoka: Ajánlattevő a biztosított fedezetnek megfelelő tartalmú ajánlatot tett. A kizáró
okok igazolása megfelelő. Az eljárás jogcímére tekintettel előírt értékelési szempontnak ajánlattevő megfelelően nyújtotta be az 
ajánlatát.

11684057213SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 2030 Érd, Retyezáti Utca 46

2019.04.29

2019.04.29



EKR001032682018

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2019.04.29 07:23:55 kopaszgabor

Összesen: 1 sor (1 / 1)

 

VI.1.10) További információk:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:




