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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
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I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Diákhitel Központ Zártkörűen Működő RészvénytársaságAjánlatkérő 
neve:

Számlavezető rendszer módosításaKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás - 
EKR001653362019
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

IV.2) Adminisztratív információk

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt. 98. § (2) bek. c) pontja.

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

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

A Diákhitel Központ Zrt. számlavezető rendszerének meglévő funkcióit szükséges módosítani, valamint új funkciók kialakítása 
szükséges törvényi megfelelőség és üzleti igények alapján. A műszaki leírás az alábbi fejlesztéseket követelményeit tartalmazzák: A 
BISZ Zrt. publikálta a 2019. december 1-jétől éles üzembe lépő új szabvány szerint működő Központi Hitelinformációs Rendszer 
dokumentációját. A Diákhitel Központ Zrt. számlavezető rendszereiben a KHR lakossági alrendszer hitelszerződés nyilvántartásának 
részére történő adatszolgáltatás működik – az új szabvány ezen nyilvántartások részére történő adatszolgáltatásokat érintő változásait 
szükséges megvalósítani. A szabvány új verziója a korábbihoz képest nem tartalmaz új csomagtípusokat, és a hitelszerződés 
nyilvántartások vonatkozásában új, karbantartás célú tranzakciótípusok (továbbiakban üzenetek) sem kerülnek bevezetésre. 
Ugyanakkor a nyilvántartott adatok változtatásával a hitelszerződés nyilvántartások részére történő adatszolgáltatáshoz a 
korábbiakban definiált üzenetek szerkezete, adattartalma megváltozik. A nyilvántartott adatok körének változása a Diákhitel Központ 
Zrt. számlavezető rendszerében létrehozható üzenettípusokat is érinti, tehát a fejlesztés keretében módosítandó a lakossági 
nyilvántartás részére történő karbantartás üzenetkészítő programok, valamint az üzenetkészítés eredményének előzetes ellenőrzését 
szolgáló jelentés előtti ellenőrző listakészítő funkció is. A havi lakossági tőkeegyenleg jelentés tekintetében ugyan a kötelező 
adattartalom nem módosul, ugyanakkor az üzenetsémát módosítani kell, amely azt eredményezi, hogy a batch üzenetkészítésben is 
lesznek átvezetendő módosítások. Az Oktatási Hivatal által üzemeltett FIR adatbázis és a Diákhitel Központ Zrt. között közvetlen 
adatkapcsolat kialakítása a hallgatói hitelek tanulmányi adategyeztetésére vonatkozólag. Jogszabályi felhatalmazás alapján 2019. 
augusztus 1.-től a Diákhitel Központ Zrt. személyes és tanulmányi adatokat fogadhat, valamint küldhet közvetlenül az Oktatási Hivatal 
szakrendszerétől, ezzel biztosítva a hitelfelvevő tanulmányi adatainak megfelelőségét. A Diákhitel Központ Zrt. számlavezető 
rendszerét módosítani kell, hogy a korábbi hallgatói adategyeztetési folyamatok kiváltásra, módosításra kerülhessenek az új 
adatkapcsolat bevezetésével. A hallgatói hitelszerződésekre vonatkozó adatokat a számlavezető rendszernek át kell adni egy új 
interfész modul felé. A visszaérkező adatokat az új interfész modul fogadja már, a feldolgozását követően továbbítja a számlavezető 
rendszerek számára tárolásra és további ügyintézésre. A módosítás a hiteligénylési adatlap adattartalmát, PEK CD beolvasást, adatok 
eltárolását is érinti, tekintettel arra, hogy új adatmezők kerülnek bevezetésre. A változások elsősorban a folyósítási szakban levő vagy 
oda visszatérő szerződéseket érintik majd. Mind a belföldi, mind a külföldi intézményben tanulmányokat folytató hitelfelvevők esetén 
lesz változás. Jelenleg a Diákhitel1 és Diákhitel2 hiteltermékek esetében a folyósítás időpontja pontos dátumhoz/dátumokhoz kötött. Az
egyösszegű és a több összegben történő folyósítások előre definiált időpontokban (okt. 15., nov. 15., dec. 15., jan. 15., márc. 15., ápr. 
15., máj. 15., jún. 15.) történnek meg. A fejlesztés célja, hogy a folyósítás ne a jelenleg beégetett napokon történjen meg, hanem 
legyen lehetőség bármely banki napra indítani. A folyósítás továbbra is tanulmányi félévekre értendő (pl. július-augusztus-ban nincs 
folyósítás). A részletes leírásokat a műszaki dokumentáció tartalmazza.

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

II.2) A közbeszerzés mennyisége

Számlavezető rendszer módosítása

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://www.kozbeszguru.hu/A felhasználói oldal címe: (URL)

https://www.kozbeszguru.hu/Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

A 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) Harmadik. rész XVII. fejezete szerinti eljárás

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

A Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti legalacsonyabb ár.

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

Szöveges értékelés:

Online Üzleti Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok 
ajánlattevőnként:

Az ajánlattevő neve:

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, 
valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll, ezért 
érvényes. Ellenszolgáltatás összege: nettó 30.800.000,- Ft

11762762241Online Üzleti Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1032 Budapest, 
Vályog Utca 3.

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:

2019.12.27

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:

Igen
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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:

A Kbt. 131.§ (7) bekezdés e) pontja alapján nincs moratórium.

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

2020.02.05Lejárata:2020.02.05Kezdete:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

VI.1) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk

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

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:

A fenti ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel a közbeszerzési dokumentumok tartalmának, a műszaki leírásban található, 
valamint a jogszabályok előírásainak, ajánlattevő a nyilatkozatai és lekérdezések alapján kizáró okok hatálya alatt nem áll, ezért 
érvényes. Ellenszolgáltatás összege: nettó 30.800.000,- Ft

11762762241Online Üzleti Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Magyarország 1032 Budapest, Vályog 
Utca 3.

2020.02.05

2020.02.05
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ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa Indítás dátuma Indító felhasználó

Nincsenek megjeleníthető elemek!
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