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Tisztelt Partnerünk! 

 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a DKÜ Zrt. a Kbt. 81. §-a szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárást folytatott le,  melynek eredményeként 2021.09.15-én hatályba lépett 

a DKM01KGR21 azonosító számú „Forrás rendszer kapcsolódó szolgáltatások” tárgyú 

keretmegállapodás (továbbiakban: új Keretmegállapodás). Az új megállapodás 

megkötésével a KM01KGR17 azonosító számú „KGR IKM modul support szolgáltatás” tárgyú 

keretmegállapodás passzív időszakba került, ami azt jelenti, hogy új megrendelés rögzítésére 

ezen megállapodás vonatkozásában már nem lesz lehetőség, azonban a meglévő 

megrendelések/szerződések teljesítését természetesen elvégezzük.  

A továbbiakban kérjük, hogy a Forrás rendszerhez kapcsolódó szolgáltatások 

beszerzését az új Keretmegállapodásban leírtak alapján rögzítsék, beszerzési 

igényeiket ennek megfelelően adják le. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy bár az új 

Keretmegállapodás hatályba lépett 2021.09.15-én, a DKR portálon technikai okok miatt 

jelenleg még nem elérhető. A DKÜ Zrt. várhatóan 2021.09.21-től teszi közzé az aktív 

keretmegállapodások között. 

Azon ügyfeleink részére, akiknek a Forrás rendszer támogatási szolgáltatásaira vonatkozó 

(Forrás support) szerződésük hatályát veszti, rövidesen megküldjük tájékoztató ajánlatunkat a 

következő időszakra vonatkozóan.  

Hasonlóan az eddigiekhez közvetlen megrendelést és verseny újranyitást a DKR portálon 

(https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/) van lehetőségük lebonyolítani. 

Az új Keretmegállapodás 3 nyertes ajánlattevővel került megkötésre (VFT Vezetési 

Tanácsadó és Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Answare Informatikai 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, GriffSoft Informatikai Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (továbbiakban: Szállítók)), melyek közül jelenleg a GriffSoft Informatikai Zrt. 

rendelkezik a legkedvezőbb árlistával, így közvetlen megrendelésüket a portálon 

rendelkezésre álló új cikkszámok segítségével továbbra is rögzíthetik cégünk irányába. 

A verseny újranyitás során az ajánlattételi felhívás minden Szállító részére megküldésre 

kerül,  amely esetén a Keretmegállapodásban és az ajánlattételi felhívásban szereplő 

kritériumok alapján legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Szállítóval van lehetőségük a szerződés 

megkötésére.  A „Keretmegállapodás alapján történő közvetlen megrendelés, illetve a verseny 

újranyitás lebonyolítására vonatkozó előírások” a DKR-ben kerülnek rögzítésre.  

https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/
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Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a közbeszerzési díj mértékében változás történt, amelyről 

bővebb információt nyújt az új Keretmegállapodás V.3. (Beszerzési díj számítása, 

megfizetése) pontja, valamint kérjük hogy tekintsék át az V.4. (Szoftverlicenc-gazdálkodási díj 

számítása, megfizetése) pontot, amely tájékoztatást ad az Érintett Szervezetek számára a 

szoftverlicenc-gazdálkodási díj megfizetéséről a DKÜ rendelet 14/A. § (5) bekezdése alapján. 

A díj számításának módszerét tartalmazó dokumentumot tájékoztató formájában a DKÜ Zrt. a 

DKR rendszerben, a keretmegállapodás adatlapján teszi közzé. 

 

Jelen tájékoztatásunk a központosított közbeszerzésre kötelezett intézmények, illetve a 

DKM01KGR21 keretmegállapodáshoz önként csatlakozó intézmények részére készült. 

 

Bármilyen felmerülő kérdés esetén, állunk rendelkezésükre!  

 

Üdvözlettel:  
GriffSoft Informatikai Zrt. 


