
16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok 

I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt) 

Hivatalos név: UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt 

Postai cím: Munkásotthon u. 66-68. 

Város:Budapest Postai irányítószám:1042 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Forrás-SQL/KGR rendszer beszerzés integrált ügyviteli rendszer bevezetése, oktatása és 

fejlesztése 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

Forrás-SQL/KGR rendszer alábbi moduljainak bevezetése, oktatása (70 fő felhasználóra) 

A bevezetésre kerülő alrendszerek: 

- FORRÁS-SQL/KGR főkönyvi alrendszer; 

- FORRÁS-SQL/KGR pénzügyi-számviteli analitikák; 

- FORRÁS-SQL/KGR tárgyi eszközök analitika; 

- FORRÁS-SQL/KGR ingatlanhasznosítási modul 

- FORRÁS-SQL/KGR ügyfélszolgálati modul 

- FORRÁS-SQL/KGR követeléskezelő modul 

Műszaki leírás: felhívás 1. mellékletében lévő követelmény katalógus tartalmazza  
 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: II. rész.  XV Fejezet  

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás KÉ-ben történő közzététele nélkül odaítélt szerződés – Kbt. 98. § (2) bek. 

c) pontja alapján -szerint Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2016/03/03 

V. szakasz: A szerződés teljesítése 

V.1 A szerződést kötő fél (felek) 

V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1 

Hivatalos név: GriffSoft Informatikai Zrt. 

Postai cím: Görgey Artúr 69-71. 



Város: Budapest Postai irányítószám:1041 

V.2) A szerződés teljesítése 

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt X igen  nem 

A nem szerződésszerű teljesítés indoka: 

V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2018.01.04 

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2018.02.02 

V.2.4) A szerződés értéke 

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 44.050.000,- 

Pénznem: HUF 

VI. szakasz: Kiegészítő információk 

VI.1) További információk: 2 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

1    
szükség szerinti számban ismételje meg 

2    adott esetben 


