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E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Közbeszerzés
tárgya:

Értékbecslés-kezelési WorkFlow Rendszer

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:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő
Nemzeti azonosítószám
Részvénytársaság

EKRSZ_
93867113

Postai cím:
Város:

Budapest

HU110

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:

Kovácsné dr. Antal

kbfcs@mnv.hu

Telefon:

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

www.mnv.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A közbeszerzés tárgya
Értékbecslés-kezelési WorkFlow Rendszer

II.2) A közbeszerzés mennyisége

EKR000485162018

1133

Ország:

Magyarország

Pozsonyi út 56

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

+36 12374400

Éva
Fax:

+36 12374113

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
Értékbecslés-kezelési WorkFlow Rendszer SAP RCM modul által történő szoftver és hardver komponens kialakítása, szolgáltatási
feladatainak ellátása, a szerződéses rendelkezések, a Felhasználó utasításainak és követelmény specifikációjával, továbbá a szolgáltató
ajánlatának megfelelően; Szolgáltatáshoz szükséges informatikai rendszer fejlesztése, telepítése és üzembe helyezése. Az Ajánlatkérő (
továbbiakban AK) ingatlan értékbecslési folyamatának ügyviteli kezelésére, követésére az SAP RCM modul funkcionalitását kívánja
használni. A cél az AK által újonnan kidolgozott egységes értékbecslési folyamatának korszerű technológiára épülő, workflow alapú
rendszerrel történő támogatása. A következő automatikus funkciók alap elvárások a rendszerrel szemben: • Dupla igénylések
kiszűrésének támogatása • Adatok ellenőrzése (mezőszintű ellenőrzések) • Szerződés- és költségkeret figyelés • Szerződéses feltételek
betartásának vizsgálata, különös tekintettel a határidőkre. A rendszer kezelje az akadályoztatásból adódó periódusokat, melyek nem
számítanak bele a határidőbe, ill. az akadályközlés-teljesítési határidő-kötbéresítés legyen összekapcsolva. • Figyelmeztetések,
üzenetek e-mailben is történő generálása A rendszer szereplői megfelelő, és dinamikusan módosítható jogosultságokkal,
felhasználóbarát módon érjék el a rendszert (paraméterek megadása a későbbiekben történik) • Kezdeményező szervezeti egység (AK
valamennyi szervezeti egysége) • Ingatlan szakterület • Kontrolling szakterület • Értékbecslő (külsős vállalkozó, vagy AK felhasználó).
A rendszerrel kapcsolatos részletes funkcionális követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok Műszaki Leírás c. része tartalmazza
.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Harmadik Része alapján, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, összefoglaló tájékoztatóval induló nyílt közbeszerzési eljárás
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:

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.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:
A szerződés megkötését megtagadták:
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?
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Igen

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

V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk
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

DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1114 Budapest , Bartók Béla Út 43- 10534296244
47.
Értékbecslés-kezelési WorkFlow Rendszer bevezetése (egyösszegű nettó ajánlati ár - HUF): 67 500 000 Ft, Szakemberek
rendszer bevezetési tapasztalata az M2.2) pontban bemutatott alkalmas szakemberek minimumkövetelményekben szereplő
időtartam feletti SAP RCM rendszer bevezetési vagy fejlesztési tapasztalata: 65 Az ajánlattevő megfelel az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn, az ajánlata
érvényes, a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot tette.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése
Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok
ajánlattevőnként:

DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Szöveges értékelés:

Az ajánlattevő neve: DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság részszempontjai (adott
esetben alszempontjai is): súlyszámai (adott esetben az alszempontok súlyszámai is) Értékbecslés-kezelési
WorkFlow Rendszer bevezetése (egyösszegű nettó ajánlati ár - HUF) 80 Szakemberek rendszer bevezetési
tapasztalata az M2.2) pontban bemutatott alkalmas szakemberek minimumkövetelményekben szereplő
időtartam feletti SAP RCM rendszer bevezetési vagy fejlesztési tapasztalata 20 Értékelés pontszám 10-10
Értékelési pontszám és súlyszám szorzata Értékbecslés-kezelési WorkFlow Rendszer bevezetése (egyösszegű
nettó ajánlati ár - HUF) 800 Szakemberek rendszer bevezetési tapasztalata az M2.2) pontban bemutatott
alkalmas szakemberek minimumkövetelményekben szereplő időtartam feletti SAP RCM rendszer bevezetési
vagy fejlesztési tapasztalata 200 A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként:
1000

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1
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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:
Az értékelési szempontok: 1. Szakemberek rendszer bevezetési tapasztalata az M2.2) pontban bemutatott alkalmas szakemberek
minimumkövetelményekben szereplő időtartam feletti SAP RCM rendszer bevezetési vagy fejlesztési tapasztalatainak összes hossza
hónapokban - súlyszám: 20 2. Ajánlati ár - súlyszám: 80 Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felső határa 1-10 pont. Értékelés módszere: 1. részszempontok sorbarendezés a közbeszerzési
dokumentumban meghatározott sávok alapján, 2. részszempont: fordított arányossággal a közbeszerzési dokumentumban
meghatározott képlettel számolva. Az értékelés alapján az ajánlatoknak az egyes értékelési szempontokban a tényleges pontszáma az
egyes értékelési szempontokban a meghatározott pontszámnak az adott bírálati szemponthoz tartozó súlyszámmal megszorzott
összege a súlyozott pontszám. Az értékelés alapján az ajánlatok összpontszáma az egyes értékelési szempontokban az előzőek szerint
megállapított súlyozott pontok összege.
V.2.6) A nyertes ajánlattevő
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, 1114 Budapest , Bartók Béla Út 43-47.

10534296244

Értékbecslés-kezelési WorkFlow Rendszer bevezetése (egyösszegű nettó ajánlati ár - HUF): 67 500 000 Ft, Szakemberek
rendszer bevezetési tapasztalata az M2.2) pontban bemutatott alkalmas szakemberek minimumkövetelményekben szereplő
időtartam feletti SAP RCM rendszer bevezetési vagy fejlesztési tapasztalata: 65 Az ajánlattevő megfelel az eljárást megindító
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételeknek, vele szemben kizáró okok nem állnak fenn, az ajánlata
érvényes, a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatot tette.
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni:
Tervezés, fejlesztés, tesztelés
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V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
DVCON Informatika Kft. (23419320242)
V.2.10) 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:
DVCON Informatika Kft. (23419320242), az M1.2., M.1.3., M.2.2., M.2.3., M.2.4.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és
ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
V.2.10) 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 ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:
Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.12) 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:

2018.09.24

Lejárata:

2018.09.24

Moratóriummal kapcsolatos további információk:
A Kbt. 131. § (8) bekezdés a.) pontja alapján a szerződés szerződéskötési moratórium lejárta előtt megköthető.
VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:
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:
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2018.09.20
2018.09.24

