9. számú melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérő neve és címe:
Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.)
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgya: „A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer
(BOSS) továbbfejlesztése az 1/2012 (I. 20.) Korm. rendeletben előírtakból következő
folyamat-, feladat- és funkcióváltozások megvalósítására”
Mennyiség:
A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer (BOSS)
továbbfejlesztése az 1/2012 (I. 20.) Korm. rendeletben előírtakból következő folyamat-,
feladat- és funkcióváltozások megvalósítására:
A már meglévő hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált informatikai rendszer
(BOSS) valamennyi, alább felsorolt üzleti területének, funkciójának:
• Alapfunkciók
o Ügyfélnyilvántartás
o Számla nyilvántartás
o Tranzakciókezelés
o Kamatláb nyilvántartás
o Rendszeren belüli biztonság
o Rendszerfunkciók, napi zárás
• Diákhitelezés modul
o Hiteligénylési adatlap feldolgozás
o Módosító adatlap feldolgozás
o Szerződés nyilvántartás, karbantartása
o Tanulmányi Osztály egyeztetés
o Folyósítás, engedményezés
o Hitelnyilvántartás
o Törlesztéskezelés
o Kamattámogatás
o Egyenlegértesítők
o Lezárás, Felmondás
o Behajtás
o KHR adatszolgáltatás
o Iktatott dokumentumok
o Lekérdezések, statisztikai jelentések
• Főkönyvi modul
o Főkönyv
o Vevő-szállító
o Tárgyi eszköz
• Pénztár modul
• Interfészek rendszerekkel

továbbfejlesztése a 1/2012 (I. 20.) Korm. rendeletben előírtakból következő folyamat-,
feladat- és funkcióváltozások megvalósítása érdekében, a dokumentációban részletezett
műszaki specifikáció alapján.
3. A választott eljárás fajtája:
A közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény 94. § (2) bekezdés c) pontja alapján indított
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás.
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó
körülmények ismertetése:
Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, amely a Kbt. 94. § (2) bekezdés c) pontján alapul.
A Diákhitel Központ Zrt. a szoftver fejlesztőjének a szerzői jogára, mint kizárólagos jogra
alapítja az eljárásfajta választását, melyet a felhívott ajánlattevő számára a szerzői jogról szóló
1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) rendelkezései és a Diákhitel Központ Zrt. szerződéses
jogelődje, az Oktatási Minisztérium által kötött fejlesztési szerződés biztosít az Online Zrt.
számára.
Az Oktatási Minisztérium, illetve a Felsőoktatási Fejlesztési Programok Irodája a Kormány
döntésének végrehajtása körében 2001. év elején hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított és folytatott le a Diákhitel Központ informatikai
rendszerének megvalósítására.
A közbeszerzési eljárás eredményeként az Oktatási Minisztérium 2001. május 25-én kötötte
meg az eljárás nyertes ajánlattevőjével, az Online Üzleti Informatikai Rt.-vel a fővállalkozó
szerződést.
A Diákhitel Központ Zrt. álláspontja szerint egyértelműen megállapítható, hogy a
fővállalkozói szerződésben a védett szoftverrendszerek vonatkozásában, azok
továbbfejlesztése tekintetében a vállalkozó, az Online Zrt. a szerzői jogát fenntartotta. Így a
Diákhitel Központ Zrt. számára nem áll fenn lehetőség arra, hogy a hallgatói hitelrendszer
továbbfejlesztésére vonatkozó beszerzési igényét hirdetmény közzétételével induló
közbeszerzési eljárásban elégítse ki. A szerzői jogvédelem fennállása miatt hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásost kell alkalmaznia.
A diákhitelezéssel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátásának kötelezettsége 2001-től
kezdődően Magyarországon egyetlen szervezetet, a Diákhitel Központot terheli.
A 2001-ben megkötött fővállalkozói szerződés alapján az Online Zrt. által kifejlesztett
integrált BOSS szoftverrendszerben valósul meg a diákhitel-szerződések és az ügyfelek teljes
körű nyilvántartása, kezelése, a hitelszámlák, továbbá a folyósítási, illetve törlesztési szakasz
eseményeinek vezetése, szerződések megszűnési módjainak megfelelő lezárása és az ezekre
vonatkozó ügyviteli, pénzügyi és számviteli feladatok ellátása. Összességében az Online Zrt.
által kialakított szoftverrendszer több, mint 2000 menüpontot és több tízezres funkciót foglal
magában.
A Diákhitel Központ Zrt. a feladatának ellátása érdekében a részben változó jogszabályi
környezetnek megfelelően az évek során fejlesztette a BOSS szoftverrendszerét, melyet
szerzői jogára tekintettel az Online Zrt. hajtott végre.

Az országgyűlés 2011. év végén fogadta el a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvényt, melyben a korábbiakhoz képest részben eltérő szabályozást, finanszírozási és
hitelkonstrukciókat alakított ki. Ezt követően a Kormány 2012. év elején hozta meg hallgatói
hitelrendszerről szóló új 1/2012. (I.20.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Korm. rendelet).
Ebben a felsőoktatási törvény változásának megfelelően rendelkezett az egyes
hitelkonstrukciók feltételeiről is.
A Diákhitel Központ Zrt. megvizsgálta a Korm. rendeletet és megállapította, hogy, mint
„Diákhitel szervezet” továbbra is kötelezettsége a hallgatói hitelrendszer működtetése. Ebből
következően a Diákhitel Központ Zrt-nek biztosítani kell, hogy a Korm. rendelet hatályba
lépésének időpontjára (2012. augusztus 1., illetve szeptember 1.) a Korm. rendelet előírásinak
megfelelő hallgatói hitelrendszert működtessen.
A Diákhitel Központ Zrt. megállapította, hogy a Korm. rendeletben meghatározott
hitelkonstrukciók kezelését a meglevő szoftverrendszere nem biztosítja teljes körűen, ezért a
feladatai ellátásának kötelezettsége elkerülhetetlenné teszi a meglevő BOSS szoftverrendszere
továbbfejlesztését.
A Diákhitel Központ Zrt. vizsgálata alapján megállapította, hogy a meglévő rendszerének
alapfunkciói, a Diákhitel modul részfolyamatai, továbbá a Főkönyvi modul elemei alapvetően
megfelelőek, az azokhoz kapcsolódó adatok, tevékenységek, funkciók 80-85%-ban a
jogszabályváltozás után is megfelelőek, mivel a hitelnyújtáshoz, hitelnyilvántartáshoz,
(folyósítás, törlesztés, elszámolás, megszűnés) az ügyvitelhez, nyilvántartáshoz, számvitelhez
kapcsolódó feladatok alapvetően azonosak. Emellett azonban a rendszer továbbfejlesztésével
biztosítani kell a Korm. rendeletben meghatározott új konstrukciónak való teljes megfelelést.
A Diákhitel Központ Zrt. a Korm. rendelet által meghatározott hallgatói hitelrendszer
működtetési kötelezettségének 2012. augusztus, illetve szeptember 1-jétől kezdődően
jogszerűen csak abban az esetben tud eleget tenni, ha a meglevő hallgató hitelrendszerre
vonatkozó BOSS szoftverprogramját továbbfejleszti.
5.* Hivatkozás az előzetes összesített tájékoztatóra, illetőleg az időszakos előzetes
tájékoztatóra és közzétételének napja: --6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetőleg meghirdető hirdetményre (felhívásra) és
közzétételének/megküldésének napja:
Közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja: 2012. március 12. napja
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: Igen
b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1)
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra,
átcsoportosításra: --c)∗
∗ Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: --8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): Egy (1
db)

9. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak
az értékelési szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén
annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei (részajánlat-tételi
lehetőség esetén részenként):
Az ajánlattevő neve:

Online Üzleti Informatikai Zrt.

Az ajánlattevő székhelye:

1032 Budapest, Vályog utca 3.

Nettó ajánlati ár (Ft)

92.900.000,- Ft

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva
(részajánlat-tételi lehetőség esetén részenként): --c)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során
adható pontszám alsó és felső határának megadása: --d)** Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti
pontszámot: --10. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: --11.
a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás
összege és ajánlata kiválasztásának indokai:
Nyertes ajánlattevő neve: Online Üzleti Informatikai Zrt. (1032 Budapest, Vályog utca 3.)
Ellenszolgáltatás összege: nettó 92.900.000,- Ft
Kiválasztásának indoka: Ajánlata érvényes, maradéktalanul megfelel az ajánlattételi
felhívásban és a dokumentációban foglalt feltételeknek, valamint a Kbt. vonatkozó
előírásainak, és ajánlattevő adta a legkedvezőbb (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó) ajánlatot.
b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: --12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: ---

13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozó(k),
valamint a közbeszerzésnek az a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közre fognak működni:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában: --b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: --14. * Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek, és azon alkalmassági
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrásaira (is) támaszkodik:
a) A nyertes ajánlattevő ajánlatában:--b) * A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:--15. a) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezdőnapja:
2012. április 13. napja
b) A szerződéskötési tilalmi időszak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja:
2012. április 22. napja
16. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2012. április 12. napja
17. Az összegezés megküldésének időpontja: 2012. április 12. napja
18.* Az összegezés módosításának indoka: --19.* Az összegezés módosításának időpontja: --20. *A módosított összegezés megküldésének időpontja: --21. * Az összegezés javításának indoka: --22. * Az összegezés javításának időpontja: --23. * A javított összegezés megküldésének időpontja: --24.* Egyéb információk: ---

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat
elbírálási szempontot alkalmazta.

