Önkéntes átláthatóság - Integrált GIRO rendszer
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:

2019/106
Szolgáltatásmegrendelés
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó

Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:

hirdetmény/2015 KÉ
Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
2019.06.04.
10162/2019

CPV Kód:
Ajánlatkérő:

72260000-5
Magyar Államkincstár

Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:

1054 Budapest, Hold u. 4.

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Gazdasági és pénzügyek

LiB Számítástechnikai kft
Központi költségvetési szerv

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A Kbt. 137. § (2) bekezdés esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Államkincstár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68241030
Postai cím: Hold Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Piróth Andrea
Telefon: +36 13273327
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
Fax: +36 13273593
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.allamkincstar.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
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Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv
I.3) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.4) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Integrált GIRO rendszer fejlesztés megrendelése
Hivatkozási szám: EKR000411242019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

72260000-5

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
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Kiegészítő szójegyzék

II.1.4) Rövid meghatározás: A Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) 2019.07.01. napjától az
intézményi és értékpapír számlavezetés kapcsán csatlakozik az Azonnali Utalási Rendszerhez
(továbbiakban: AZUR) fogadó oldalon. A Magyar Nemzeti Bank 2017-es döntése értelmében országos
szinten kötelezően bevezetésre kerül az azonnali fizetési rendszer, mely minden elektronikusan
benyújtott, egyedi, tíz millió forint alatti megbízás esetén 5+5 másodpercen belül elszámolja a
tranzakciót a küldőtől a fogadó fél számláján. A fenti szolgáltatás kapcsán szükséges a Kincstárban
működő GENGI3 (továbbiakban: IZSR) rendszer fejlesztése, valamint a GENGI4 rendszer beszerzése,
előtét rendszer létrehozása.
A közbeszerzés mennyisége: 1 db GENGI3 rendszer fejlesztése, és 1 db GENGI4 rendszer beszerzése.
II.1.5) Részekre vonatkozó információ
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 29800000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel
kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett
legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő szerződes(ek) érteke)
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Integrált GIRO rendszer fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

72260000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: 1054 Budapest, Hold u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Általános
A Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) 2019.07.01. napjától az intézményi és
értékpapír számlavezetés kapcsán csatlakozik az Azonnali Utalási Rendszerhez (továbbiakban:
AZUR) fogadó oldalon. A Magyar Nemzeti Bank 2017-es döntése értelmében országos szinten
kötelezően bevezetésre kerül az azonnali fizetési rendszer, mely minden elektronikusan
benyújtott, egyedi, tíz millió forint alatti megbízás esetén 5+5 másodpercen belül elszámolja a
tranzakciót a küldőtől a fogadó fél számláján. A fenti szolgáltatás kapcsán szükséges a
Kincstárban működő GENGI3 (továbbiakban: IZSR) rendszer fejlesztése, valamint a GENGI4
rendszer beszerzése, előtét rendszer létrehozása.
A közbeszerzés mennyisége: 1 db GENGI3 rendszer fejlesztése, és 1 db GENGI4 rendszer
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beszerzése.
2. Elvárások
A Kincstár fogadó oldalon képes kell, hogy legyen az üzenetek fogadására, a fogadásra
alkalmas számlák esetében az összeg jóváírására, a hibás, nem létező kedvezményezett
számlaszámok esetén pedig a visszautasításra.
A beérkező üzenetek esetében a feldolgozást továbbra is az IZSR dolgozza fel azzal, hogy az
InterGiro1, illetve InterGiro2 elszámolással ellentétben nem ad át minden tranzakciót annak
feldolgozhatóságától függetlenül, hanem előzetesen egy előtét rendszerben keresztül a
rendelkezésre álló törzsadat alapján ellenőrzést végez. Amennyiben a tétel elszámolható (élő a
kedvezményezett számlaszám a Kincstárnál és fogadásra alkalmas), úgy elkészíti a
válaszüzenetet az elszámolásról, mely a GiroInstant rendszer felé továbbításra kerül.
Amennyiben a tranzakció nem számolható el, úgy negatív, visszautasító üzenetet küld.
A jelenlegi napközbeni elszámoláshoz hasonlóan az IZSR rendszeres időközönként adja át a
beérkezett üzeneteket a T’2018 rendszer felé a korábban már definiált, jelenleg is használt
TRBE állomány formájában.
A beérkező üzenetek válogatása szintén az IZSR-ben történik. A válogatás alapja az, hogy a
Clavis Értékpapír Kereskedési Rendszer 2*8 pozíciós OTC számláira vonatkozik-e a tranzakció –
ebben az esetben a Clavis felé továbbítandó az üzenet. Az így átadott tételre a Clavis rendszere
azonnal visszaadja a megfelelő választ, amelyet az előtét rendszer továbbít a GIRO-nak.
Amennyiben nem Clavisos a tétel, a GENGI feldolgozza a rendelkezésére bocsátott ügyféltörzs
alapján. Ha a törzsben szerepel, akkor a T’2018 forint Számlavezető Rendszer felé továbbítja, és
pozitív válasz üzenetet küld a GIROInstant felé. Amennyiben a beérkező üzenetben a
kedvezményezett olyan számlaszám, mely a kezelt törzsben nem szerepel élőként, úgy
visszautasító üzenet kerül kiküldésre.
3. Informatikai fejlesztés biztonsági követelménye
A Kincstár a GENGI4 rendszert az alábbiak szerint sorolta biztonsági osztályba:
- bizalmasság: 4
- sértetlenség: 4
- rendelkezésre állás: 4
A megoldásnak meg kell felelnie az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági,
valamint biztonságos információs eszközökre, termékekre vonatkozó, valamint a biztonsági
osztályba és biztonsági szintbe sorolási követelményeiről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM
rendeletben (a továbbiakban: 41/2015. BM rendelet) a 4-es biztonsági osztályba sorolt
elektronikus információs rendszerre meghatározott biztonsági követelményeknek.
Részletek a Közbeszerzési dokumentumok 5. Kötet, műszaki leírásában található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó egyösszegű ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
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II.2.7) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.8) További információ
II.2.5) Értékelési szempont: Kbt. 75. § (2) bek. a) pont szerinti legalacsonyabb ár a Kbt. 100. § (5)
bek. alapján.
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás
Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás
Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül
Eljárást megindító felhívásnak a Közbeszerzési Értesítőben történő közzététele nélkül odaítélt
szerződés
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés:
V.1) Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés odaítélésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: LiB Számítástechnikai kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Móricz Zsigmond Körtér 16
Város: Budapest
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: fazekas@lib.hu
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Telefon: +36 209347993
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10734991243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 29800000
A szerződés/rész végleges összértéke: 29800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / legmagasabb
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (ÁFA nélkül)
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében – maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató
hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.1.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő
teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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