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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

iktató- és iratkezelő rendszer közbeszerzés

Ajánlatkérő
neve:

Szerencsejáték Felügyelet

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Szerencsejáték Felügyelet

Postai cím:

Sas Utca 20-22

Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

Postai irányítószám:

Sepsei

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

szf@szf.gov.hu

EKRSZ_
31845027

Nemzeti azonosítószám

Telefon:

1051

Ország:

Magyarország

Rita
+36 15502495

Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.szf.gov.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.szf.gov.hu

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
iktató- és iratkezelő rendszer közbeszerzés

II.2) A közbeszerzés mennyisége
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2020.04.17 11:40:04

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően) „A Szerencsejáték Felügyelet által használt, auditált
DMS One Ultimate PE iktató- és iratkezelő rendszer továbbfejlesztése, szoftverkövetése és szakértői támogatása (2. ütem)” Az
Ajánlatkérő a változó jogszabályi és informatikai környezetnek (Kormányzati Adatközpontnak) való megfelelés, valamint a még
fejlesztés alatt álló új, Fortuna nevű szakrendszer bevezetése érdekében a jelenlegi iratkezelő rendszerének átalakítását tűzte ki célul.
A 309/2011. Korm. rendelet alapján az új Fortuna szakrendszer a Kormányzati Adatközpontban kerül elhelyezésre. Mivel így bővül az
Ajánlatkérő informatikai környezete, az integráció csak akkor valósítható meg sikeresen a Fortuna szakrendszer és a DMS One
Ultimate PE rendszer között, ha utóbbiból egy másodpéldány kerül elhelyezésre a Kormányzati Adatközpontba. Az új Fortuna
szakrendszer bevezetése kapcsán az elektronikus ügyintézési kötelezettségek [Központi Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások (a
továbbiakban: KEÜSZ), illetve Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások (a továbbiakban: SZEÜSZ)] kapcsán a szervezet
iratkezelési folyamatainak átszervezése is szükségszerűvé vált. Az informatikai rendszerek közötti több mérföldköves, ütemezetten
megvalósuló átállás, illetve a korábbi adatok folyamatos és strukturált megőrzése a régi szakrendszerhez integráltan, egy új
adatbázisra épülő, az Ajánlatkérőnél már használt auditált iratkezelő rendszer új éles példányának futtatását teszi indokolttá a
meglévő licencek díjmentes kiterjesztésével. Az Ajánlatkérő célja egy – a terület működését támogató – tanúsított iratkezelő szoftver
továbbfejlesztése, mely megvalósítja az új Fortuna szakrendszerrel és az új KEÜSZ/SZEÜSZ-ökkel való együttműködést. A beszerzés
tárgya, Ajánlattevő által ellátandó feladatok: - szoftver továbbfejlesztése - iratkezelési folyamatok átalakítása, és az iratkezelési
szabályzat aktualizálása - jogszabálykövetés, verziókövetés és támogatási (support) feladatok - szakértői támogatás – külön
szolgáltatások Az oktatással kapcsolatban Ajánlatkérő elvárja legalább 5 fő szakterületi munkatárs (kulcsfelhasználók) oktatását az
egyedi fejlesztések kapcsán azok üzemszerű informatikai működését megelőzően. Ajánlatkérő az oktatáshoz legalább 1 fő oktatót
követel meg. Az oktatás időtartama minimum 2x45 perc, maximum pedig 8x45 perc lehet, melyet 1 munkanapon belül teljesíteni
szükséges. Az oktatás helyszíne az Ajánlatkérő székhelye. A feladatok részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Kbt. III. része illetve XVII. FEJEZETE
IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 113. § Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a
Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019.10.31
IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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Igen

A beérkezett ajánlatok száma:

1

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1117
Budapest, Infopark Sétány 1. I. ép.

13927606243

Nettó Ajánlati ár összesen (HUF): 41 370 000 Ajánlattevő által vállalt többletjótállás a kötelezően előírt 12 hónap jótállás felett (
min. 0 – max. 24 hónap): 0 Ajánlattevő tette a legkedvezőbb ajánlatot, alkalmas a szerződés teljesítésére, illetve nem esik a
kizáró okok hatálya alá.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

100

Szöveges értékelés:

Nettó Ajánlati ár összesen (HUF): 41 370 000 Ajánlattevő által vállalt többletjótállás a kötelezően előírt 12
hónap jótállás felett (min. 0 – max. 24 hónap): 0 Ajánlattevő tette a legkedvezőbb ajánlatot, alkalmas a
szerződés teljesítésére, illetve nem esik a kizáró okok hatálya alá.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1

10

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.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)
Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.7) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1117 Budapest 13927606243
, Infopark Sétány 1. I. ép.
Nettó Ajánlati ár összesen (HUF): 41 370 000 Ajánlattevő által vállalt többletjótállás a kötelezően előírt 12 hónap jótállás felett (
min. 0 – max. 24 hónap): 0 Ajánlattevő tette a legkedvezőbb ajánlatot, alkalmas a szerződés teljesítésére, illetve nem esik a
kizáró okok hatálya alá.
V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek
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:
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V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama
Kezdete:

Lejárata:

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:

2019.12.23
2020.01.06

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:
VI.1.10) További információk:

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK
Eljárási cselekmény típusa

Indítás dátuma

Indító felhasználó

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

2019.12.06 14:00:12

dr.szilva.gabor

Összesen: 1 sor (1 / 1)
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