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IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:
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Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
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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

A beszerzés célja az Óbudai Egyetem Egyetemi Könyvtár integrált könyvtári rendszerének, illetve online szolgáltatásaihoz kapcsolódó 
platformjának fejlesztése új szoftver bevezetésével. 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.

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)

Nem
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● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a 

Érvénytelenítés jogcíme:

14206003206Monguz Információtechnológiai Kft., Magyarország 6726 Szeged, Páncél Köz 25

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

AdószámaAjánlattevő neve, székhelye

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

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

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

NemA szerződés megkötését megtagadták:

A V.1.4. pontban szereplő érvénytelenség indokolásának folytatása: 
 
A megajánlott szoftver nem felel meg továbbá a következő műszaki minimumkövetelménynek: 
  
„A rendszer alkalmas legyen a felületén keresztül keresést indítani, illetve találatokat fogadni a Magyar Tudományos Művek Tára 
(MTMT) adatbázisából.” 
Az ajánlattevő által megajánlott szoftver nem képes MTMT-ből származó találatokat fogadni, megjeleníteni a felületén, a találatok 
csak az MTMT felületén jelennek meg, amely találatok nem felelnek meg a valóságnak, mivel az egyébként az MTMT-ben indított 
kereséssel összevetve számottevő a különbség. Tehát a rendszer felületén mindössze a találatok száma jelenik meg, maguk a találatok 
nem, ezért az ajánlattevő ajánlatában szereplő szoftver nem felelem meg az ajánlatkérő által meghatározott műszaki 
minimumkövetelményeknek, ezért ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. 
 
A megajánlott szoftver nem felel meg továbbá a következő műszaki minimumkövetelménynek: 
 
„A rendszer egy egységes katalógusban kezelje az intézmény könyvtárainak állományát, az intézményi digitális repozitórium tartalmát 
és az előfizetett elektronikus források mind szélesebb körét.” 
 
A megajánlott szoftver felületén és adatbázisokban történt keresések találati számain számottevő eltérések láthatók. A Scopus 
adatbázisára irányuló direkt, valós idejű keresés nem került kialakításra a rendszerben, ahogy ezt ajánlattevő a felvilágosítás során le 
is írta, ezért az ajánlattevő ajánlatában szereplő szoftver nem felelem meg az ajánlatkérő által meghatározott műszaki 
minimumkövetelményeknek, ezért ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. 
 
A megajánlott szoftver nem felel meg továbbá a következő műszaki minimumkövetelménynek: 
 
„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.” 
 
A megajánlott szoftver vonatkozásban nem volt ellenőrizhető az olvasói felület mivel annak a hozzáféréshez szükséges adatokat az 
ajánlattevő ajánlatában nem adta meg a felvilágosítás során pedig ajánlattevő ezt csak az ajánlati kötöttség megsértésével pótolta, 
ezért azt a bírálat során figyelembe venni ajánlatkérőnek nem volt lehetősége, így nem volt megállapítható a fenti 
minimumkövetelménynek való megfelelés, ezért az ajánlattevő ajánlatában szereplő szoftver nem felel meg az ajánlatkérő által 
meghatározott műszaki minimumkövetelményeknek, ezért ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. 
 
A megajánlott szoftver nem felel meg továbbá a következő műszaki minimumkövetelménynek: 
 
„Az olvasó számára biztosított legyen a lehetőség, hogy rövid vagy hosszú cédulaformátumban e-mailben elküldhesse az általa 
kiválasztott rekordokat.” 
 
Az e-mailben történő küldéskor nem az export választott formátuma kerül elküldésre, hanem mindössze egy link az OPAC rekordhoz, 
ezért az ajánlattevő ajánlatában szereplő szoftver nem felel meg az ajánlatkérő által meghatározott műszaki 
minimumkövetelményeknek, ezért ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. 
Folytatás a VI.1.10. pontban.

● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].

Az eljárás eredménytelen, figyelemmel arra, hogy:

Az eredménytelenség indoka:

IgenA közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
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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:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

Az ajánlattevő ajánlatában megajánlott szoftver, - ideértve a megajánlott szoftver tulajdonságainak ismertetésére előírt online 
felületet is - nem felel meg a Dokumentáció III. fejezetében meghatározott műszaki leírás szerinti minimumkövetelményeknek. 
 
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatot műszaki, szakmai szempontból is részletesen megvizsgálata, a vizsgálat eredményét minden 
esetben képernyőkép és képernyővideó rögzítésével dokumentálta és mivel a megajánlott szoftver ismertetése nem tette 
lehetővé ajánlatkérő számára valamennyi műszaki tulajdonság ellenőrzését és az ajánlati kötöttségre figyelemmel a műszaki, 
szakmai ajánlat vonatkozásban hiánypótlás nem volt elrendelhető, ezért ajánlatkérő 2022. február 4. napján felvilágosítás kérést 
küldött ajánlattevő részére a megajánlott műszaki tartalom vonatkozásában, amelyre válaszul határidőben benyújtott 
felvilágosítás ismeretében az ajánlatkérő az alábbiak szerint állapította meg a megajánlott szoftver hiányosságait és a benyújtott 
ajánlat érvénytelenségét. 
 
Ajánlatkérő a Dokumentáció III. fejezetében előírta: 
 
„A szakmai ajánlatban fel kell tüntetni továbbá egy olyan online felületnek az elérhetőségét, valamint a hozzáféréshez szükséges 
adatokat (felhasználónév, jelszó, stb. / könyvtáros és olvasói bejelentkezési adatokat is), amely online felületen az ajánlatkérő 
ellenőrizheti a megajánlott szoftvernek (ide érve a mobil applikációt és a moodelt applikáció/plugin-t is) a Műszaki leírás I. 
Táblázatában szereplő, a műszaki leírásban található műszaki minimumkövetelményként meghatározott és az ajánlattevő által a 
minimum igényeken, elvárásokon felül vállalt többletmegajánlásoknak történő megfelelést, tehát a szoftver működését és 
funkcióit.” 
 
A megajánlott szoftver ismertetése nem felel meg a Dokumentáció III. fejezetében előírt elvárásnak, mivel az ajánlatban több, 
különálló online felület került megjelölésre, de az online olvasói felülethez használható felhasználónevet és hozzá tartozó jelszót 
az ajánlattevő ajánlatában nem adott meg, így az online olvasói felületen ellenőrizhető műszaki előírásoknak való megfelelés 
nem volt megállapítható. 
 
Az „e-dokumentum kölcsönző” modulhoz megadott felhasználónév/jelszó segítségével nem volt elérhető a felület, így 
ellenőrizhető sem az adott modul, mivel a megadott felhasználónév és jelszó párossal nem lehetett bejelentkezni a felületre. 
 
Ajánlattevő műszaki szakmai ajánlatához kötve van és mivel a benyújtott ajánlatban szereplő adatok és műszaki specifikáció 
vonatkozásban áll be ajánlattevő ajánlati kötöttsége, ezért a műszaki, szakmai ajánlat hiányossága hiánypótlás keretében nem 
módosítható, a megadott felvilágosítás során közölt az ajánlatban nem szereplő adatok az értékelés során nem vehetők 
figyelembe, mivel az a műszaki, szakmai ajánlat módosítását jelentené, amely sértené az ajánlati kötöttséget. A megajánlott 
szoftver egyes funkciónak ellenőrzéséhez való hozzáférés hiánya az adott funkciók ellenőrzési lehetőségének hiányán túl azt is 
jelenti, hogy az ajánlattevő a megajánlott szoftver ezen funkciónak az ajánlattételi határidőben való meglétét nem tudja igazolni, 
ezért az ajánlat hiányos, amely hiányosság tehát az ajánlati kötöttségre figyelemmel hiánypótlás keretében nem pótolható. Az 
ajánlattevő felvilágosítása során előadta, hogy „demo rendszert” ajánlott meg, ami „nem teljes értékű rendszer”, ezért 
„előfordulhatnak benne hiányos vagy inkonzisztens adatok”. Ajánlatkérő egy működő szoftver megajánlását várta ajánlattevőtől. 
Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő ajánlatában szereplő szoftver nem felel meg az ajánlatkérő által meghatározott műszaki 
minimumkövetelményeknek, ezért ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. 
Folytatása a V.1.1. pontban.

Érvénytelenség indoka:

közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi 
jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

2022.03.11

2022.03.11
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A V.1.1. pontban folytatott érvénytelenség indokolásának további folytatása: 
 
A megajánlott szoftver nem felel meg továbbá a következő műszaki minimumkövetelménynek: 
 
„A KultStat adatszolgáltatáshoz szükséges információkat (a rendszerből kinyerhető adatok tekintetében) egyetlen statisztikai 
kimutatás – könyvtáros által futtatott lekéréssel – képes legyen PDF vagy EXCEL állományban megjeleníteni. (33. számú elvárás) + a 
72. számú elvárásban az elvárt statisztika elemenként részletezésre kerül.” 
 
Az ajánlatban szereplő „Qulto Stat statisztikai modul” felületére bejelentkezve nem található semmilyen lekérdezés, statisztikai 
adatelem vagy akár szerver-, adatbázis kapcsolat. A felületen egy alap telepített modul található mindenféle beállítástól, adatbázis-
kapcsolattól függetlenül, tehát a felület tesztelésre, ellenőrzésre alkalmatlan. A KultStat, könyvtári statisztikára vonatkozó, két 
pontban szereplő követelményeknek, elvárásoknak az ajánlatban szereplő rendszer nem felel meg. Ha nem a QultoStat felületét 
vizsgáljuk, (ahol egy üres, alap telepített felületet találunk) hanem az ajánlattevő által a felvilágosítás körében megadott, a 
“Kölcsönzés - Statisztikák - Éves statisztika menüpontban” található reportot, akkor a nem megfelelősség még inkább bizonyított, a 
következő hiányosságok miatt: 
 
-        A KultStat adatszolgáltatásához szükséges információk közül több is hiányzik a Qulto reportjából: 
-        Digitalizált dokumentumokra vonatkozó részletes adatok; 
-        A kurrens dokumentumokra vonatkozó adatok közül a hibrid folyóiratok információi; 
-        Az e-könyvekre és az adatbázisokra vonatkozó adatok; 
-        A Könyvtár távhasználatára vonatkozó OPAC statisztika; 
-        Több, kölcsönzésre vonatkozó adat; 
-        A könyvtárközi kölcsönzésekre vonatkozó információk egy része; 
-        Az intézményi repozitóriumra vonatkozó adatsor; 
-        A könyvtár pénzügyi adatai. (bevétel/kiadás); 
 
A fenti indokok alapján az ajánlattevő ajánlatában szereplő szoftver nem felel meg az ajánlatkérő által meghatározott műszaki 
minimumkövetelményeknek, ezért ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján. 
 
A megajánlott szoftver nem felel meg továbbá a következő műszaki minimumkövetelménynek: 
 
„Bejelentkezett olvasó az OPAC felületéről tudjon e-könyv kölcsönzést indítani.” 
 
Az OPAC felületén nem található erre utaló funkció. Az olvasói bejelentkezési adatok hiánya miatt ezt nem tartalmazta az ajánlat. A 
különálló „e-dokumentum kölcsönző” rendszer elérhetőségét és a bejelentkezési adatokat tartalmazta az ajánlat, azonban erre a 
felületre a megadott bejelentkezési adatokkal nem lehet bejelentkezni, így az ajánlatkérő a műszaki minimumkövetelményeknek való 
megfelelést ellenőrizni nem tudta, az ajánlattevő által is elismerten, ezért az ajánlattevő ajánlatában szereplő szoftver nem felel meg 
az ajánlatkérő által meghatározott műszaki minimumkövetelményeknek, ezért ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján. 
 
Az ajánlattevő által megajánlott könyvtári rendszer szoftver vállalt funkcióinak ellenőrzéséhez ajánlattevő csak admin (könyvtárosi) 
felhasználónevet és jelszót adott meg, az olvasói hozzáférés hiányában az alábbi funkciók ellenőrzésére nincs lehetőség: 
 
Felhasználói/olvasói bejelentkezési adatok hiányában nem ellenőrizhető elvárások: 
 
-        Az olvasó az OPAC felületéről tudjon előjegyzést, félretételt kezdeményezni, melyeket a rendszer jelezzen az ezekkel foglalkozó 
könyvtáros számára. 
 
-        Meghatározható legyen a rendszerben, hogy bizonyos digitális állományok megtekintése bejelentkezett felhasználóként 
személyhez kötött kölcsönzésnek, nem bejelentkezett olvasó esetén anonim kölcsönzésnek számítson. 
 
-        Az olvasó számára biztosított legyen a lehetőség, hogy az egyes dokumentumokhoz szöveges értékelést fűzhessen, 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. 
 
-        A rendszerben definiálható legyen, hogy minden egyes kölcsönzési tranzakciót követően az olvasó azonnal e-mailben nyugtát 
kapjon a műveletről. 
 
-        A rendszer által e-mailben küldött kölcsönzési bizonylat tartalmazhasson a felhasználó saját, elektronikus naptárába 
beilleszthető naptárbejegyzést (.ics), mely figyelmezteti őt az adott dokumentum lejáratára. 
 

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
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A műszaki ajánlatban a hozzáférési adatok közül kimaradtak az olvasói hozzáférés adatai, amelyet ajánlattevő a felvilágosítás 
megadása során adott meg, ezzel elismerve, hogy ajánlata hiányos volt. A hozzáférési adatoknak az ajánlat bírálati időszakában való 
megadásával ajánlattevő megsértette az ajánlati kötöttségét, így ajánlatkérő csak az eredeti ajánlatot vehette figyelembe a bírálat 
során, amely alapján nem igazolható a fenti műszaki minimum előírásoknak való megfelelés, ezért az ajánlattevő ajánlata érvénytelen 
a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján.
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