Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Postai cím: Piac u. 54.
Város: Debrecen

Postai irányítószám: 4024

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, mint Ajánlatkérő által indított, HajdúBihar Megyei Kormányhivatal, mint Ajánlatkérő által indított, „Az Egységes központi elektronikus irat- és
dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak
biztosítása a műszaki leírásban részletezettek szerint”
II.2) A közbeszerzés mennyisége
II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:
Az EKEIDR Rendszer Ajánlatkérő által jelenleg is használt elemeinek technológiai és jogszabályi
követése, támogatása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, valamint a későbbiekben elérhetővé
váló, vagy már meglévő, de Ajánlatkérő által a jelen eljárás időpontjában még nem használt
funkcionalitások, szolgáltatások lehívása a műszaki leírásban részletezettek szerint.

a) Havi szupport szolgáltatások
I.
Az Ajánlatkérő által használt, funkcionalitáshoz kapcsolódó szupport
II.
Ajánlatkérő által jelenleg nem használt, de a későbbiekben opcionálisan a keretszerződés
III.

alapján bevezetésre kerülő, majd azt követően igénybe venni tervezett szupport
szolgáltatások
Jelenleg nem elérhető, de a későbbiekben kifejlesztendő, és a keretszerződés alapján
opcionálisan bevezetésre kerülő, majd azt követően igénybe venni tervezett szupport
szolgáltatások a bevezetett modulok tekintetében

b) Opcionálisan rendelhető kiegészítő szolgáltatások:
- Fejlesztői óradíj (program fejlesztés, paraméterezés, workflow készítés)
- Tanácsadói napidíj (tanácsadás, oktatás)
- Terméktámogatási óradíj
- EKEIDR Rendszer működésének felülvizsgálata, aktuális verzió kiterjesztése

c) Opcionálisan igénybevehető tranzakciós szolgáltatások
- EKEIDR irathitelesítési szolgáltatás díja
- EKEIDER Rendszer által biztosított e-learning modulok (LMS és LCMS) felhasználási díja



Ajánlatkérő állandó ügyfélszolgálat – helpdesk biztosítását írja elő a szerződéstervezetben foglaltak
alapján.
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Mennyiség:
A vállalkozási keretszerződés keretében a fentiekben részletezett szupport és bevezetési szolgáltatások
ellátása összesen legfeljebb nettó 37.000.000,- forint keretösszeg erejéig.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
72260000-5
72261000-2
72266000-7
72267000-4
72262000-9
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: II. rész XV. fejezet és III.
rész XVII. fejezet
IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontjára figyelemmel.
IV.1.3) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése: A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás indoka, hogy a szerződés műszaki-technikai sajátosságok, kizárólagos jogok
védelme miatt kizárólag egy meghatározott szereplővel köthető meg, mivel az EKEIDR Rendszerhez
tartozó valamennyi szerzői jog kizárólagosan az SDA DMS Zrt. tulajdona. Ajánlatkérő vagy más
harmadik személy az EKEIDR Rendszer vonatkozásában semmilyen vagyoni, átdolgozási,
továbbfejlesztési jogot nem szerzett, azaz a Rendszer jogvédelem alatt áll és bármilyen, a Rendszer
üzemeltetéséhez szükséges egyedi fejlesztések elvégzésére vonatkozó feladattal más cég nem bízható
meg, illetve más cég a feladatot a fent említett körülmények miatt nem tudja teljesíteni.
A kizárólagos jogokon túlmenően a szoftverrendszert kifejlesztő, támogató és a rendszerkövetést végző
cégen kívüli személy műszaki-technikai ismeretek hiányában nem lenne képes egy folyamatosan üzemelő
rendszer fejlesztésekor fellépő hibajelenséget az Ajánlatkérő által elvárt, szerződésben rögzíteni kívánt
rendelkezésre állással elhárítani. A fent hivatkozott jogi és műszaki-technikai okok miatt Ajánlatkérő
beszerzési igényeinek kielégítése más gazdasági szereplő igénybevételével nem lehetséges.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2018. 03. 13.
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések
ismertetése: 2
V. szakasz: Az eljárás eredménye 1
A szerződés száma: [1] Rész száma: 2 [1] Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés
Az eljárás eredményes volt X igen nem
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Az eredménytelenség indoka:
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A szerződés megkötését megtagadták
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás

igen

nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők 2
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi
eleme(i):
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:V.2 Az eljárás eredménye 2
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: [1]
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi
eleme(i):
Ajánlattevő neve: SDA DMS Zrt.
Ajánlattevő címe: 2030 Érd, Retyezáti u. 46.
Értékelésre kerülő számszerűsíthető adatok:
HBMKH által használt EKEIDR
Rendszer szupport díjai
EKEIDR Rendszer és bevezetett
moduljainak szupport havi díja
EKEIDR Rendszer 1064 db felhasználói
szám szerinti támogatás havi díja

Mértékegység

Mennyiség

Egységár

hónap

1

2.250.000 Ft

2.250.000 Ft

fő

1064

764 Ft

812.896 Ft

ÖSSZESEN NETTÓ AJÁNLATI ÁR

Nettó díj (Ft/hó)

3.062.896 Ft

Opcionálisan igénybe vehető
szolgáltatások díjai
EKEIDR Rendszer működésének
felülvizsgálata, aktuális verzió
kiterjesztése

1 db

1

4.594.344 Ft

4.594.344 Ft

EKEIDR Rendszer irathitelesítési
szolgáltatás díja

1 db hitelesítés

1

10 Ft

10 Ft

EKIDER Rendszer által biztosított elearning modulok (LMS és LCMS)
általános felhasználási díja

1 óra

1

20 Ft

20 Ft

Fejlesztői óradíj (program fejlesztés,
paraméterezés, workflow készítés)

1 óra

1

15.000 Ft

15.000 Ft

1 tanácsadói nap

1

120.000 Ft

120.000 Ft

1 óra

1

15.000 Ft

15.000 Ft

Tanácsadói napidíj (tanácsadás, oktatás)
Terméktámogatási óradíj
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A Kbt. 100. § (5) bekezdés utolsó mondata alapján, valamint a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) értékelési szempont
alapján az ajánlattevő ajánlata érvényes.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése 2
(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.)
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 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: 2 V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai
Ajánlattevő neve: SDA DMS Zrt.
Ajánlattevő címe: 2030 Érd, Retyezáti u. 46.
Egyetlen érvényes ajánlattevőként a legalacsonyabb árat ajánlotta meg.
Értékelésre kerülő számszerűsíthető adatok:
HBMKH által használt EKEIDR
Rendszer szupport díjai
EKEIDR Rendszer és bevezetett
moduljainak szupport havi díja
EKEIDR Rendszer 1064 db felhasználói
szám szerinti támogatás havi díja

Mértékegység

Mennyiség

Egységár

hónap

1

2.250.000 Ft

2.250.000 Ft

fő

1064

764 Ft

812.896 Ft

ÖSSZESEN NETTÓ AJÁNLATI ÁR

Nettó díj (Ft/hó)

3.062.896 Ft

Opcionálisan igénybe vehető
szolgáltatások díjai
EKEIDR Rendszer működésének
felülvizsgálata, aktuális verzió
kiterjesztése

1 db

1

4.594.344 Ft

4.594.344 Ft

EKEIDR Rendszer irathitelesítési
szolgáltatás díja

1 db hitelesítés

1

10 Ft

10 Ft

EKIDER Rendszer által biztosított elearning modulok (LMS és LCMS)
általános felhasználási díja

1 óra

1

20 Ft

20 Ft

Fejlesztői óradíj (program fejlesztés,
paraméterezés, workflow készítés)

1 óra

1

15.000 Ft

15.000 Ft

1 tanácsadói nap

1

120.000 Ft

120.000 Ft

Tanácsadói napidíj (tanácsadás, oktatás)
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Terméktámogatási óradíj

1 óra

1

15.000 Ft

15.000 Ft

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai: 2
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele 2
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: 2
V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése: -2
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek 2
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 2
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve: Ajánlattevő címe: Az érvénytelenség indoka: VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
A Kbt. 131. § (8) bekezdés e.) pontja szerint megköthető a szerződés a 10 napos szerződéskötési moratórium
lejárta előtt.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018. április 16.
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018. április 16.
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: 2
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: 2 (éééé/hh/nn)
VI.1.10) További információk: 2
_______________________________________________________________________________________
__________________
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szükség szerinti számban ismételje meg 2 adott esetben
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