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I. szakasz: Ajánlatkérő

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító címe:

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Dr.Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.mnv.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 12374168Fax:Telefon:E-mail:

Dr.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

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő RészvénytársaságAjánlatkérő 
neve:

Poszeidon EKEIDR Rendszer 2022Közbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás - 
EKR000093602022
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14077340244

Pozsonyi út 56

Budapest HU110 1133

Zilahi Gréta

kbfcs@mnv.hu +36 12374400

Szterényi Ügyvédi Iroda 18115927241

Fő Utca 14-18.

Budapest HU110 1011

Süvöltős András

suvoltos@ugyvedonline.com
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IV. szakasz: Eljárás

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

A Poszeidon EKEIDR Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer jogkövetése, verziókövetése, supportja és fejlesztése. 
 
2.1        Poszeidon (v. Szoftver, v. program): a Vállalkozó által kifejlesztett Poszeidon EKEIDR Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer, a 
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés c) pontja alapján szerzői jogvédelem alá eső alkotás. 
2.2        Fejlesztés: minden olyan, a Poszeidont érintő változtatási igény, amely nem vezethető vissza jogszabályváltozásra, vagy új 
jogszabály hatálybalépésére, kivéve a program rendeltetésszerű használatához szükséges módosítások. 
2.3        Jogkövetés: Jogszabályváltozásból, vagy új jogszabály hatálybalépéséből eredő, a Poszeidont érintő változtatási kötelezettség. 
( Pl. A szoftverre vagy a Megrendelő tevékenységére vonatkozó jogszabályváltozásból, vagy az új jogszabály hatályba lépéséből eredő, 
a Poszeidon érintő programmódosítás.) 
2.4         Verziókövetés: a Megrendelői licencigazoláson meghatározott időpontig a Vállalkozó által kibocsátott legfrissebb 
termékverzió használatának joga, különös tekintettel a Műszaki leírás 3.2.1 pontjában foglaltakra. 
2.5        Terméktámogatási szolgáltatás / Support: A rendszerben rendeltetésszerű használat során esetlegesen fellépő működési 
hibák elhárításához telefonos és/vagy írásbeli támogatás biztosítása. Különösen indokolt esetben személyes helyszíni támogatás, 
melyet jelen szerződés szabályoz.  
Terméktámogatási szolgáltatás (support) magába foglalja 
a)        a Szoftver használatának szakmai informatikai támogatását 
b)        a Szoftverben bekövetkezett hibák javítását, a Megrendelőtől bejelentett incidensek kezelését, a módosítások dokumentálását, 
a szerződés teljes időtartama alatt; 
c)        a Szoftvernek a Megrendelő által a Poszeidon Terméktámogatási szerződés létrejöttének az időpontjában használt platform, 
Megrendelői szoftverkörnyezetének változásaihoz történő alkalmazását;  
d)        Időkeret: tartalmazza a szerződés aláírásától 12 hónapig terjedő szerződéses időszakra 600 mérnökóra időkeret erejéig a 
fejlesztési, tanácsadási szolgáltatást; 
e)        Vállalkozónak az általa a rendszerben végrehajtott módosításokat, javításokat a dokumentációban folyamatosan át kell 
vezetnie. Az ily módon módosított Dokumentációt Vállalkozó legkésőbb minden verzióváltáskor a Megrendelőnek a Műszaki leírásban 
részletezett feltételekkel kell átadnia 
 
 
A szerződéses feltételekben használt, de annak 2. pontban nem részletezett fogalmak meghatározását a Poszeidon Megrendelői 
Licencszerződés, valamint a Műszaki leírás tartalmazza. 
 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A beszerzés mennyisége

Poszeidon EKEIDR Rendszer 2022

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Harmadik Rész XVII. fejezet

Nemzeti Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
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V.szakasz: Az eljárás eredménye

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

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásSzöveges értékelés:

SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

alkalmasságuk indokolása: Megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályban 
előírt feltételeknek 
 
ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
Támogatási szolgáltatás havi díj (nettó HUF/hónap):        2 145 000 HUF 
Támogatási szolgáltatás díj (összesen nettó HUF/ 12 hónap):        25 740 000 HUF 

24167789243SDA DMS 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:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

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

2022.03.25

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) c.) pontja alapján

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

Igen



EKR000093602022

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

V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

kiválasztás indokolása: Megfelel az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamint a jogszabályban 
előírt feltételeknek 
 
ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 
Támogatási szolgáltatás havi díj (nettó HUF/hónap):        2 145 000 HUF 
Támogatási szolgáltatás díj (összesen nettó HUF/ 12 hónap):        25 740 000 HUF

24167789243SDA DMS 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 összegű ellenszolgáltatás

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:
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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:

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:

Kbt. 131.§ (8) 
 
(8) e) ha a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a 98. § (2) bekezdés c)–d) pontja, (3) bekezdése vagy (4) bekezdés b)–d) pontja 
alapján, egyetlen ajánlattevő felhívásával a 98. § (5) bekezdése szerint vagy a hirdetmény nélküli koncessziós beszerzési eljárást a 
128. § (1) bekezdése a) pontja alapján indították, és a 152. § (3) bekezdése szerinti határidőben a Közbeszerzési Hatóság elnöke nem 
élt a jogorvoslati eljárás megindításának jogával; 
 
Kbt. 137.§ (2) 
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a szerződés nem semmis, ha az ajánlatkérő azért nem folytatott le hirdetmény közzétételével induló 
közbeszerzési eljárást vagy kötött közbeszerzési eljárás mellőzésével megállapodást [9–14. §, 111. §], mert úgy ítélte meg, hogy a 
hirdetmény nélkül induló közbeszerzési eljárás alkalmazásával vagy a közbeszerzési eljárás mellőzésével történő szerződéskötésre e 
törvény szerint lehetősége volt, szerződéskötési szándékáról külön jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetményt tett 
közzé, valamint a szerződést nem kötötte meg a hirdetmény közzétételét követő naptól számított tizedik napon belül. 
 

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Lejárata:Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

2022.06.02

2022.06.03
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