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I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 305636003Fax:+36 301578902Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

http://uni-obuda.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

Az 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:

Neptun Rendszer supportja, GR-HR modul bevezetéseKözbeszerzés 
tárgya:

Uniós, Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárás - EKR000656762021

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E50 - Bírálati szakasz

Óbudai Egyetem 15773063241

Bécsi Út 96/B

Budapest HU110 1034

Kiss Judit

kiss.juditeszter@uni-obuda.hu +36 703262584

http://uni-obuda.hu/

Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság

26698180241

Váci Út 37.

Budapest HU110 1134

Bánhidi Richárd

banhidi.richard@dkuzrt.hu

https://dkuzrt.hu/
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IV. szakasz: Eljárás

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2021.06.11

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

Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott gazdasági 
szereplővel köthető meg.

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

Nyertes AT – figyelemmel a Felhasználói Licencszerződésre – az AK részére a Neptun Rendszer jogszabály- és verziókövetését, 
támogatási feladatait, egyedi fejlesztési és moduligényeit, valamint a kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat, továbbá a Neptun 
Humán Erőforrás modul és a Neptun Gazdálkodási Rendszer modul teljes körű bevezetését köteles biztosítani. 
 
Az eljárás eredményeképpen megkötendő szerződéssel AK 
• biztosítani kívánja a megváltozott intézményi gazdálkodási működéshez szükséges modulok bevezetését, 
• biztosítani kívánja a jelenleg használt NEPTUN rendszerelemek szupport szolgáltatásainak biztosítását, 
• lehetővé kívánja tenni a szolgáltatások bővítését a jelenleg már létező, vagy a későbbiekben a NEPTUN rendszerhez 
kifejlesztésre kerülő modulok későbbi időpontban történő bevezetésével és szupportjával.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Neptun Rendszer supportja, GR-HR modul bevezetése

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

II. rész XV. fejezet

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

Ajánlatkérő megállapította, hogy az ajánlattevő végleges ajánlata megfelel a tárgyalást követően a végleges ajánlattételi 
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ajánlattevő nem áll 
a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, mindezekre tekintettel érvényes ajánlatot nyújtott be. A legalacsonyabb ár 
értékelési szempont alapján - az eljárás jogalapjára tekintettel - az egyetlen és egyben legkedvezőbb érvényes ajánlatot a fent 

11684057243SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1111 Budapest, Budafoki Út 59

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)

Legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint.

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:

Legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint.Szöveges értékelés:

SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az eljárásban alkalmassági követelmény nem került meghatározásra. Az ajánlattevő végleges ajánlata megfelel a tárgyalást 
követően a végleges ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek, ajánlattevő nem áll a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt, mindezekre tekintettel érvényes ajánlatot 
nyújtott be. 
Nettó ajánlati összár: 579 772 400,- Ft.

11684057243SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1111 Budapest, Budafoki 
Út 59

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:

Igen
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VI.szakasz: Kiegészítő információk

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:

A Kbt. 103. § (5) bekezdésére figyelemmel a Kbt. 137. § (2) bekezdésében meghatározott hirdetmény közzétételét követő tizedik 
napon lehet a legkorábban aláírni a szerződést.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

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

NemV.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

megjelölt ajánlattevő tette. 
Ellenszolgáltatás összege: szerződéses keretösszeg: nettó 604 772 400,- Ft

2021.07.02

2021.07.02
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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:
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