AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
1. számú módosítása
A módosítások dőlt, félkövér betűtípussal és a háttér kiemelésével kerültek jelölésre.
„Informatikai eszközök és szoftverek beszerzése”
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ ADATAI
I. 1.

Az Ajánlatkérő:
FŐVÁROSI GÁZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Ajánlatkérő nemzeti azonosító száma: AK24216
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
Tel: +36 20 778 0795
Fax: +36 1 477 1117
Kapcsolattartó: Szendrői Szabolcs
E-mail: fgmkozbeszerzesek@fogaz.hu
www.fogaz.hu

I.2. Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:
Hivatalos név: NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda
Postai cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. emelet
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Perényi Rita
E-mail: perenyi.rita@nagyeskiss.hu
Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Takács Éva (lajstromszám:
00526, e-mail: takacs.eva@nagyeskiss.hu)
Telefon: +36-1-328-0630
Fax: +36-1-328-0631
I.3.) Az ajánlatkérő típusa: a Kbt. 7. § (1) bekezdése szerinti közszolgáltató ajánlatkérő
I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre: gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
I.5.) Az ajánlatkérő nem más ajánlatkérő nevében folytatja le jelen közbeszerzési eljárást.
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1.) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
„Informatikai eszközök és szoftverek beszerzése”
II.2.) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye:
Adásvételi szerződés informatikai eszközök és szoftverek tárgyában.
A teljesítés helye: ajánlatkérő székhelye (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
II.3.) Az ajánlattételi felhívás közbeszerzés megvalósítására irányul.
II.4) A szerződés meghatározása/tárgya
Adásvételi szerződés különféle informatikai eszközök és szoftverek tárgyában
II.5.) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy: 32420000-3 Hálózati berendezések
48219500-1 Switch vagy routerszoftvercsomag
48329000-00 Képfeldolgozó és archiváló rendszerek
32510000-1 Vezeték nélküli távközlési rendszerek
48982000-5 Konfiguráció-menedzsment szoftvercsomag
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72261000-2 Szoftvertámogatási szolgáltatások
II.6.) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt az alábbi indokolás
alapján:
A KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. augusztus
25-én értékesítési felajánlást küldött ajánlatkérő részére a jelen közbeszerzés tárgyát képező
informatikai eszközök és szoftverek értékesítése tárgyában, amelyben arról is tájékoztatta
ajánlatkérőt, hogy az érintett eszközöket és szoftvereket egy egységként kívánja értékesíteni.
Ajánlatkérő a 307/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni az értékesítési felajánlás nyomán, amelyre nézve az
ajánlat egységes jellegére tekintettel nincs lehetőség a részajánlattétel biztosítására.
II.7.) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a több változatú ajánlat benyújtását.
8) Teljes mennyiség vagy érték
Informatikai eszközök és szoftverek szállítása, mely magában foglalja az alább részletezett
eszközöket, kapcsolódó szolgáltatásokat. A fizikai eszközöket az Ajánlatkérő által megjelölt
budapesti telephelyre a nyertes ajánlattevőnek kell leszállítania. Szükség esetén a hardware
eszközöket a nyertes ajánlattevőnek kell a gyári konfigurációra visszaállítania, valamint adott
esetben a hardware eszközöket anonimizáltan kell Ajánlatkérő részére átadni. Nyertes ajánlattevő
köteles a közreműködni legalább 1 fő szakember biztosításával az alábbiak szerint:
- a beszerzés tárgyát képező szoftverelemek telepítési tevékenységnek ideje alatt,
maximum 10 mérnöknap időtartamban,
- a beszerzés tárgyát képező eszközök és szoftverek maximálisan TIER4 biztonsági
besorolású gépterembe történő integrációjához kapcsolódóan, maximum 10
mérnöknap időtartamban.
I.

MENTÉSI RENDSZER

1. NAGY TELJESÍTMÉNYŰ DISZK ALAPÚ MENTŐ RENDSZER ÉS SZOFTVER KIEGÉSZÍTÉS
A mentő rendszer az alábbi paraméterekkel rendelkezik:

•
•
•
•
•

1 db központi szoftver vezérlő modul
2db 10Gbe sebességű port, optikai csatlakozási felület
2db 8Gb sebességű FC port, optikai csatlakozási felület
Automatikus üzenetküldési lehetőség

HP Data Protector mentő szoftver licenc (lásd alábbi táblázatban a pontos termék
megnevezés) kiegészítés
Az ajánlott HP Data Protector mentési szoftver licenc kiegészítése 30TB adat mentésére szolgál
Nagy teljesítményű diszk alapú mentő rendszer és szoftver kiegészítés
konfigurációja:
Mennyiség

Cikkszám

Megnevezés

2

BB878A

HP StoreOnce 4500 24TB Backup optikai
archiváló

2

BB885AAE

HP StoreOnce 4500 Replication E-LTU
segédprogram licensz

2

BB881A

3

B7038BAE

HP StoreOnce 4500/4700 24TB Upgrade Kit
optikai archiváló
HP DP Advanced Backup to Disk 10TB E- LTU

2. SZALAGOS MENTŐEGYSÉG
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A
konfiguráció
szerinti
tulajdonságokkal rendelkezik:

szalagos

mentőegység

az

alábbi

•
•
•
•

2U méret magas

•
•
•
•
•
•
•

2 db szalagos magnó Ultrium 6 típusú FC SAN csatlakozóval

•
•

1 LAN távoli menedzsment port

paraméterekkel,

A szalagos mentőegység 2 szalagos magnó meghajtására képes
RACK-be szerelhető verzió
24 szalag tárolására alkalmas
Szalagonként 2.5 TB natíve, 6.25 TB tömörített kapacitás
Kazetták azonosítása: alkalmas vonalkóddal azonosítani a médiákat
2 FC SAN csatlakozási lehetőség
60 TB natív és 150 TB tömörített szalagos mentőegység kapacitás
Magnónként 160 mb/sec natív és 400 mb/sec tömörített sebesség
Arcserve Backup, ASG Time Navigator, Barracuda Yosemite Backup, CommVault
Simpana, Dell NetVault Backup, EMC NetWorker, IBM Spectrum Protect, HP
OpenView Storage Data Protector, Microsoft System Center Data Protection
Manager, Symantec Backup Exec, and Symantec NetBackup mentőszoftverek
támogatása
Szállítandó kiegészítések:

a.
b.

16 db, címkékkel ellátott tisztítószalag
260db, címkékkel ellátott LTO6 szabványú adathordozó kazetta,

2 db szalagos mentőegység konfigurációja:
Mennyiség

Cikkszám

Megnevezés

2

TC406A

HP StoreEver MSL TapeAssure Adv Lic
segédprogram licensz

4

AJ837A

HP 15m Multi-mode OM3 LC/LC FC Cable
összekötő kábel

2

AK379A

4

C0H28A

16

C7978A

13

C7976AN

HP MSL2024 0-Drive Tape Library
archiváló eszköz
HP MSL LTO-6 Ultr 6250 FC Drive
Upg Kit archiváló eszköz
HP Ultrium Universal Cleaning
Cartridge
HP LTO6 MP Ultrium Non Custom Lbl 20 Pk
mágnesszalag adatkazetta

II. HÁLÓZATI AKTÍV ÉS PASSZÍV ESZKÖZÖK
1. KÖZPONTI MODULÁRIS ESZKÖZÖK
Fizikai és port szám képességek:

•
•
•
•
•

Szabványos rack szekrényben elhelyezhető kivitel
Moduláris kiépítés
7 Rack Unit
Wirespeed teljesítmény: legalább 1920Gbps és 1100Mpps
PoE+ támogatása a rezes portokon
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•
•
•
•
•
•

1/10/40G interfészek támogatása

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konzol port

Smart Rate portok támogatása
Redundáns tápegység
Redundáns vezérlőegység
Maximális kiépítésben minimum 288db LAN port támogatása.
Jelenlegi kiépítésben 64db PoE+ port, 24db 10/100/1000BASE-T port és 40db
10G SFP+ interfész
Dedikált Ethernet Menedzsment interfész
USB port fájl átvitelhez
További bővítési lehetőség
Routing tábla mérete legalább 10 000 IPv4 cím és 5 000 IPv6 cím
Menet közben cserélhető modulok
38db 10G Base SR optikai modul
3db 1G SX modul
10G Base-T interfészek fogadásának lehetősége

Mennyiség

Cikkszám

Megnevezés

1

J9822A

HP 5412R zl2 Switch

4

J9828A

HP 5400R 700W PoE+ zl2 Power Supply

1

J9827A

HP 5400R zl2 Management Module

4

J9993A

HP 8p 1G/10GbE SFP+ v3 zl2 Mod

38

J9150A

HP X132 10G SFP+ LC SR Transceiver

1

J9986A

HP 24p 10/100/1000BASE-T POE+ v3 zl2
Mod

1

J9987A

HP 24p 10/100/1000BASE-T v3 zl2 Mod

2

J9990A

HP 20p PoE+ / 4p SFP+ v3 zl2 Mod

3

J4858C

HP X121 1G SFP LC SX Transceiver

1

J9832A

HP 5412R zl2 Switch Fan Tray

2. KÖZPONTI MODULÁRIS ESZKÖZÖK (REDUNDANCIA)
Fizikai és port szám képességek:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szabványos rack szekrényben elhelyezhető kivitel

•

A jelenlegi kiépítés mellett is további bővíthetőség

Moduláris kiépítés
Maximum 4 Rack Unit
Wirespeed teljesítmény, legalább 950Gbps és 550 Mpps
PoE+ támogatása a rezes portokon.
1/10/40G interfészek támogatása
Smart Rate portok támogatása
Redundáns tápegység
Redundáns vezérlőegység
Maximális kiépítésben minimum 144db LAN port támogatása
Jelenlegi kiépítésben 40db PoE+,48db 10/100/1000BASE-T port és 24db 10G
SFP+ interfész SFP+ transceiverekkel
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•
•
•
•
•
•
•
•

Konzol port
Dedikált Ethernet Menedzsment interfész
USB port fájl átvitelhez
További bővítési lehetőség
Routing tábla mérete legalább 10 000 IPv4 cím és 5000 IPv6 cím
Menet közben cserélhető modulok
24db 10G Base SR optikai modul
10G Base-T interfészek fogadásának lehetősége

Mennyiség

Cikkszám

Megnevezés

1

J9821A

2

J9828A

HP 5406R zl2 Switch
HP 5400R 700W PoE+ zl2 Power Supply

1

J9827A

HP 5400R zl2 Management Module

2

J9987A

HP 24p 10/100/1000BASE-T v3 zl2
Mod

2

J9990A

HP 20p PoE+ / 4p SFP+ v3 zl2 Mod

24

J9150A

HP X132 10G SFP+ LC SR
Transceiver

2

J9993A

HP 8p 1G/10GbE SFP+ v3 zl2 Mod

1

J9831A

HP 5406R zl2 Switch Fan Tray

3. HÁLÓZATI AKTÍV ESZKÖZÖK
Stack-elt 24 és 48 portos switch-ek.
Fizikai és port szám képességek:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szabványos rack szekrényben elhelyezhető kivitel, 1 Rack Unit
Moduláris tápegység
PoE+ támogatás
15,4 Watt támogatása egy időben minden porton
Switch-enként minimum 2db 10Gb port fogadásának lehetősége
Switch-enként minimum 2db SFP+ port, SFP+ transceiverekkel
10G base-T portok fogadásának lehetősége
Dedikált Stack modul (40Gbps teljesítményű)
Konzol port
Dedikált Ethernet Menedzsment interfész
USB port fájl átvitelhez
128/176Gbps kapcsolási teljesítmény

Mennyiség
2

Cikkszám
J9836A

3

J9733A

3

J9731A

Megnevezés
HP 2920-48G-PoE+ 740W Switch
HP 2920 2-port Stacking Module
HP 2920 2-port 10GbE SFP+
Module

5

6

J9150A

HP X132 10G SFP+ LC SR
Transceiver

1

J9727A

HP 2920-24G-POE+ Switch

2

J9735A

HP 2920 1.0m Stacking Cable

1

J9736A

HP 2920 3.0m Stacking Cable

2

J9836A

2

J9733A

2

J9731A

HP 2920 2-port 10GbE SFP+
Module

4

J9150A

HP X132 10G SFP+ LC SR
Transceiver

2

J9735A

HP 2920-48G-PoE+ 740W Switch
HP 2920 2-port Stacking Module

HP 2920 1.0m Stacking Cable

A 2 darab 48 portos switch képessége:
Fizikai és port szám elvárások:

•
•
•
•
•
•

Szabványos rack szekrényben elhelyezhető kivitel, 1 Rack Unit

•
•
•
•
•

Dedikált Stack modul (40Gbps teljesítményű)Konzol port

Moduláris tápegység
PoE+ támogatás
15,4 Watt támogatása egy időben minden porton
4db 10G port fogadásának lehetősége
10G base-T portok fogadásának lehetősége
Dedikált Ethernet Menedzsment interfész
USB port fájl átvitelhez
4db SFP+ port, SFP+ transcieverekkel
128/176Gbps kapcsolási teljesítmény

1. db L3 képes redundáns tápegységgel rendelkező switch.
Fizikai és port szám elvárások:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24 db 10/100/1000 Base T PoE+ port
Szabványos rack szekrényben elhelyezhető kivitel, 1 Rack Unit
Moduláris tápegységek
PoE+ támogatás
30 Watt támogatása egy időben minden porton
4db SFP+ 10G port, SFP+ transcieverekkel
40G QSFP+ portok fogadásának lehetősége
Dedikált Stack modul fogadásának lehetősége
Konzol port
Dedikált Ethernet Menedzsment interfész
USB port fájl átvitelhez
160G Routing/Switching teljesítmény

Mennyiség

Cikkszám

Megnevezés

6

2

J9836A

HP 2920-48G-PoE+ 740W
Switch

2

J9733A

HP 2920 2-port Stacking
Module

2

J9731A

HP 2920 2-port 10GbE SFP+
Module

8

J9150A

HP X132 10G SFP+ LC SR
Transceiver

1

JL073A

Aruba 3810M 24G PoE+ 1slot Switch

1

JL083A

2

J9735A

Aruba 3810M 4SFP+ Module
HP 2920 1.0m Stacking
Cable

Egyéb aktív eszközök
Fizikai és port szám képességek:

•
•
•

Szabványos 19’ méretű fali rack szekrényben elhelyezhető kivitel, 1 Rack Unit

•
•
•
•

2db 1G port fogadásának lehetősége, 1G SFP transceiverekkel

PoE támogatás
8 Watt támogatása egy időben minden porton
Konzol port
USB port fájl átvitelhez
20Gbps kapcsolási teljesítmény
Mennyiség
1

Cikkszám
J9562A

Megnevezés
HP 2915-8G-PoE Switch

2

J4858C

HP X121 1G SFP LC SX
Transceiver

Egyéb eszközök
A jelenleg tartalék eszközként funkcionáló 48 portos switch eszköz.

Mennyiség
1

Cikkszám
J9836A

Megnevezés
HP 2920-48G-PoE+ 740W Switch

1

J9733A

HP 2920 2-port Stacking Module

1

J9731A

HP 2920 2-port 10GbE SFP+
Module

2

J9150A

HP X132 10G SFP+ LC SR
Transceiver

4. VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATI ESZKÖZÖK
Redundáns kontroller kiépítésű rendszer. Kontrollerenként maximális kiépítésben 256 db AP
támogatása biztosított.
1.1.1. Titkosítás és hitelesítés
1.1.2. Wireless tűzfal
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1.1.3. Wireless IPS
1.1.4. Spektrum analízis

Mennyiség

Cikkszám

20

JL190A

20

JL019A

2

20

20

20

7205-RW

LIC-AP

LIC-PEF

LIC-RFP

Megnevezés
HP 225 Instant 802.11ac (WW) AP
HP 355/365 AP Wall Mount Kit
7205, 2x 10GBASE-X (SFP+), - ROW,
Israel or Japan
Capacity license to enable support for one
Access Point on a Mobility Controller. Order in
multiples of this license SKU based on the
desired AP capacity per controller or across the
network of controllers with centralized
licensing enabled. The supported controllers
include 6xx, 3xxx, M3, 70xx and 72xx running
Aruba OS 6.0.x and beyond.

Feature license to enable support for Policy
Firewall per Access Point. Order in multiples of
this license SKU to exactly match the AP
capacity license enabled per controller or a
network of controllers with centralized licensing
enabled. The feature license is identical to
PEFNG license capability. The supported
controllers include 6xx, 3xxx, M3, 70xx and
72xx running Aruba OS 6.0.x and beyond.

Feature license to enable support for RF
Protect per Access Point. Order in multiples of
this license SKU to exactly match the AP
capacity license enabled per controller or a
network of controllers with centralized
licensing enabled. The supported controllers
include 6xx, 3xxx, M3, 70xx and 72xx running
Aruba OS
6.0.x and beyond.

5. KÖZPONTI HÁLÓZATI MENEDZSMENT SZOFTVER
Az egyszerűbb üzemeltetés és központi menedzsment kialakításához az aktív eszközök
gyártójával azonos központi menedzsment szoftver. A menedzsment szoftver egyaránt
támogatja mind a vezetékes mind pedig a vezeték nélküli hálózatot.

Mennyiség

Cikkszám

Megnevezés

8

40

LIC-AW

Airwave License for One (1) device.
Includes RAPIDS and VisualRF. Order in
multiples of this license SKU based on the
desired device count to be supported in
Airwave deployment. License supported from
Airwave 8.0.8.2 release onwards.

6. HÁLÓZATI HOZZÁFÉRÉS MENEDZSMENT
A hálózati hozzáférés menedzsment megoldás azonos gyártótól származik, mint a hálózati aktív
eszközök. A megoldás képes a felhasználóinak authentikációjára, a biztonsági házirend
kikényszerítésére és a vendég felhasználók szabályozására.

Network manager - hálózati menedzsment node az alábbi szoftver licencekből (K4C01A):

III.

Mennyiség

Cikkszám

1

CP-VA-500

3

LIC-CP-EN100

Megnevezés
Aruba ClearPass Policy Manager 500 Virtual
Appliance - RADIUS/TACACS+ server with
advanced policy control for up to 500 unique
endpoints. Includes 25 endpoint Enterprise
License

Enterprise License for Aruba ClearPass Policy
Manager - 100 endpoints

HATÁRVÉDELEM, BEHATOLÁS-MEGELŐZÉS (TŰZFALSZOLGÁLTATÁSOK)

Három darab határvédelmi eszköz, amelyek a következő generációs tűzfalszolgáltatásokat
(NGFW), a demilitarizált zónák kialakítását, a következő generációs behatolás-megelőzést
(NGIPS), a site-to-site VPN végződtetéseket valósítják meg.

Határvédelmi eszköz konfigurációja:
Mennyiség
3

1

3

Cikkszám:

Megnevezés

ASA5555-FPWR- K9

ASA 5555-X with FirePOWER Services, 8GE, AC,
3DES/AES, 2SSD

FS-VMW-10-SW- K9

Cisco FireSIGHT Management
Center,(VMWare) for 10 devices

L-ASA5555-TAM=

Cisco ASA5555 FirePOWER IPS and AMP Licenses.

WEB-es tartalmak szűrésére ajánlott megoldás konfigurációja:

Mennyiség

Cikkszám:

Megnevezés

9

WSA-S170K9

2

WSA S170 Web Security Appliance with Software

Levélszemét-szűrés
Kéretlen

elektronikus levelek,
és az elektronikus
leveleken
érkező rosszindulatú tartalmak szűrését ellátó eszközök.

keresztül

2 db fizikai appliance, ill. a tartalék eszközök szerepét VMware virtualizált környezetben működő
appliance, amelyet az UCS szerver szolgál ki.

Levélszemét szűrés konfigurációja:

Mennyiség

Cikkszám:

Megnevezés

2

ESA-C170-K9

ESA C170 Email Security Appliance with Software

UCS alkalmazás szerver
A határvédelmi eszköz központi menedzselésére 1 darab CISCO UCS alkalmazás szerver. Az
alkalmazás szerveren VMware virtualizációs környezetben több biztonsági megoldást tartalék
kiszolgálását végzi.
Mennyiség
2

4

8

2

2

4
2
4

2

Cikkszám:
UCSC-C220-M4S

UCS-CPU-E52630D
UCS-HD12T10KS2- E

UCSC-MLOM-CSC- 02

UCSC-RAILB-M4

UCSC-PSU1-770W
UCSC-SCCBL220
UCSC-HS-C220M4

UCSC-MRAID12G

Megnevezés
UCS C220 M4 SFF w/o CPU, mem,
HD, PCIe, PSU, rail kit
2.40 GHz E5-2630 v3/85W 8C/20MB
Cache/DDR4 1866MHz
1.2 TB 6G SAS 10K rpm SFF HDD
Cisco UCS VIC1227 VIC MLOM - Dual
Port 10Gb SFP+
Ball Bearing Rail Kit for C220 M4 and C240
M4 rack servers
770W AC Hot-Plug Power Supply for 1U CSeries Rack Server
Supercap cable 950mm
Heat sink for UCS C220 M4 rack
servers
Cisco 12G SAS Modular Raid
Controller
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2

UCSC-MRAID12G1GB

4

UCS-SD-32G-S

32GB SD Card for UCS servers

UCS-MR-1X081RU- A

8GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC417000/single rank/x4/1.2v
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Cisco 12Gbps SAS 1GB FBWC Cache module
(Raid 0/1/5/6)

Adatbázis kezelő rendszerek
Adatbáziskezelő rendszerek tekintetében Oracle termékek.

Termék megnevezés metrika

Mennyiség

Cikkszám:*

30

ORASUPPRE SULS-16/232

Oracle Database Enterprise
Edition - Processor Perpetual

30

ORASUPPRE SULS-16/263

Oracle Diagnostics Pack Processor Perpetual

15

ORASUPPRE SULS-16/407

30

ORASUPPRE SULS-16/465

Oracle Tuning Pack Processor Perpetual

30

ORASUPPRE SULS-16/374

Oracle Partitioning Processor Perpetual

Oracle Real Application
Clusters - Processor
Perpetual

* a termékkódok megjelölése az Oracle hivatalos KM0201SUPP16 szerinti kódolást
tartalmazzák.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum (KD) tartalmazza.
Valamennyi, a KD-ban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra
vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy
gyártási folyamatra való esetleges hivatkozás kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű
jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést minden esetben érteni kell!
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében hivatkozott szabvány, műszaki engedély, műszaki
előírás, műszaki ajánlás megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szintén minden
esetben érteni kell. A nevesített termékek, eszközök, megoldások helyett ajánlattevőnek
lehetősége van mind műszaki paramétereiben, mind minőségben velük egyenértékű más
termékeket, eszközöket, megoldásokat megajánlani. Az ajánlatkérő által megadottaktól eltérő
termékek, eszközök, megoldások megajánlása esetén az egyenértékűség bármely megfelelő
eszközzel történő bizonyítása ajánlattevő feladata.
Az egyenértékűség bizonyítására szolgáló megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó
műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző
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szervezettől származó műszaki dokumentáció, a megajánlott termékek, eszközök ismertetése,
fényképe vagy műszaki leírása, amely tartalmaz minden olyan adatot és információt, melyek
alapján ajánlatkérő meg tudja állapítani a termékek, eszközök, megoldások műszaki leírásban
foglalt valamennyi követelménynek, tulajdonságnak való megfelelőségét. Az adott termékekkel,
eszközökkel, megoldásokkal kapcsolatban felmerült esetleges kétséget az egyenértékűség
igazolásával ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és
ellenőrizhető bizonyítékokkal kell szolgálnia, melyek állításait alátámasztják.
II.9.) Vételi jog, opció:
Nem releváns.
II.10.) A szerződés időtartama, teljesítési határidő:
Nyertes ajánlattevő a II.8 pontban részletezett eszközöket a szerződéskötést követő 2 héten belül
köteles az ajánlatkérő részére leszállítani és üzembe helyezni.
A II.8. pontban meghatározott Oracle licencek átruházásának határideje a szerződéskötést követő
8 hét.
III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI és TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
A szerződésmellékletét képező ASZF IX. fejezet 2. pont pontjában részletezettek szerint:
- késedelmi kötbér: napi 0,5 %, maximum: 30 nap, kötbér vetítési alapja: az adásvétel
tárgyát képező eszközök ellenértéke
- hibás teljesítési kötbér: 15%, kötbér vetítési alapja: a hibásan leszállított, átadott
eszköz ellenértéke
- meghiúsulási kötbér: 25%, kötbér vetítési apaja: az szerződésszerinti bruttó
ellenszolgáltatás
- adatszolgáltatási (közbenső intézkedések) késedelem esetén: 0,2 % kötbér vetítési
alap: az adásvétel tárgyát képező eszközök ellenértéke
A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén az ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali
hatállyal felmondani.
Késedelmi kamat: Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a nyertes ajánlattevő jogosult
késedelmi kamatfelszámításra. A késedelmi kamat mértékére és esedékességére a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1)–(2) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok
részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel és a szerződés, kifizetés pénzneme: forint (HUF).
A szerződés szerinti ellenszolgáltatás összegét ajánlatkérő saját forrásból fedezi.
Ajánlatkérő a teljes nettó szerződéses ellenérték legfeljebb 30 %-áig biztosítja az előleg
igénylésének lehetőségét.
Nyertes ajánlattevő a teljesített szerződéses feladatok vonatkozásában, a tényleges
részszállításnak megfelelően egy db részszámla és egy db végszámla benyújtására jogosult. A
végszámla kiállítására kizárólag az Oracle licencek átruházását követően kerülhet sor.
Nyertes ajánlattevő a rész- illetve végszámla benyújtására a teljesítés Ajánlatkérő általi, a Kbt.
135. § (1) bekezdése szerinti elismerését követően jogosult.
A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdése szerint történik a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
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A kifizetés a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §. hatálya alá tartozik.
Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1)
bekezdése szerinti késedelmi kamat érvényesíthető.
III.1.3) Projekttársaság létrehozása nem lehetséges.
III.1.4) Szerződés teljesítésére az alábbi különleges feltételek vonatkoznak: III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró
okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során
következik be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolási módja:
A kizáró okok fenn nem állását ajánlattevő, valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezet
előzetesen az alábbiak szerint igazolja:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő –adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt
nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a
közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a
Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlatához köteles
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás
ajánlattevőnek erre vonatkozó nyilatkozatát kell csatolnia.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont
szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívja a kizáró okok 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet III. fejezet 8. §, 10. §. és 12-16. §-ben foglalt igazolására. A kapacitást biztosító szervezet
a kizáró okok igazolására csak az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani a Kr. 15. § (1)
bekezdése alapján.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezete szerinti igazolási módok az V. fejezetnek
megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való
szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A kizáró okok igazolása körében benyújtott nyilatkozatoknak a felhívás feladásának napjánál nem
régebbi keltezésűnek kell lenniük.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő, a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberrel, aki informatikai szakirányú felsőfokú végzettséggel, valamint informatikai eszközök
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telepítésében és/vagy beüzemelésében és/vagy üzemeltetésében legalább 24 hónap tapasztalattal
rendelkezik.
Elsődleges igazolás:
Az ajánlattevőnek – valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az
ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt, megfelelő
képviselői jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az
alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése
alapján az érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) csak
nyilatkoznia kell, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy
kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek (továbbiakban: kapacitás
szervezet) mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani.
Utólagos igazolás:
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) 21. § (2)
bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell azoknak a szakembereknek bemutatását a szakemberek
megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe, valamint csatolni kell a szakember saját kezű aláírással ellátott szakmai önéletrajzát,
végzettséget igazoló okirat másolatát. (Az önéletrajzból a szakmai tapasztalatnak egyértelműen ki
kell derülnie, a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre).
Csatolni kell továbbá a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat keretében való
bemutatásáról tudomása van, ehhez kifejezetten hozzájárul és kész a teljesítés során történő
személyes közreműködésre.
Amennyiben az ajánlattevő a jelen pont szerinti dokumentumokat már ajánlata részeként
benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására,
hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották
volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmasság
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az
esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a jelen felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlathoz
csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek –
azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a
releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének
igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott
szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, szolgáltatást vagy szállítást amelyhez e
kapacitásokra szükség van. Az Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására
akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a
feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel
rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó
kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
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IV.1) A választott eljárás, a tárgyalásos eljárás jogcíme:
Ajánlatkérő a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló
307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdeményez.
A hivatkozott jogszabályi rendelkezés szerint:
(2) Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá árubeszerzés
esetében, ha
c) a beszerzés kivételesen kedvező feltételei csak rövid ideig állnak fenn, és az ellenszolgáltatás a
piaci árakhoz képest lényegesen alacsonyabb, továbbá e kedvező feltételek igénybevétele más
eljárás alkalmazása esetén meghiúsulna.
A jelen közbeszerzés tárgyát képező informatikai eszközök és szoftverek értékesítésére
vonatkozóan a KAF Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: KAF Zrt.) (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/C.) 2017. augusztus 25-én
értesítést küldött ajánlatkérő részére.
A KAF Zrt. által küldött levél tartalmazza a vételre felajánlott informatikai eszközök és szoftverek
mennyiségét és vételárát, melyből egyértelműen kiderült, hogy ez a vételi ár a FŐGÁZ Zrt.
számára kivételesen kedvező.
A KAF Zrt. a levelében tájékoztatta a FŐGÁZ Zrt-t arról is, hogy ez a rendkívül kedvező vételi ár
csak a megküldéstől számított 55 napig áll fenn.
A FŐGÁZ Zrt. elkötelezettséget nem vállalva jelezte a KAF Zrt. felé vételi szándékát, és egyben
jelezte azt is, hogy közszolgáltatóként a Kbt. hatálya alá tartozik, és kizárólag ennek megfelelően
tud eljárni. A FŐGÁZ Zrt. a levélben tájékoztatást adott arról is, hogy a 307/2015. (X. 27.) Korm.
rendelet 15.§ (2) c) pontja alapján az informatikai eszközök és szoftverek megvásárlására
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kezdeményezhet és, hogy azt a 307/2015. (X. 27.) Korm.
rendelet 17. § (1) bekezdése alapján folytathatja le.
A fentiekben alapján, a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés c) pontja szerint, a
FŐGÁZ Zrt. hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván lefolytatni a 307/2015. (X. 27.) Korm.
rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

IV.2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempont:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a „legalacsonyabb ár”
elve alapján értékeli, figyelemmel arra, hogy a műszaki specifikáció pontosan és egyértelműen
tartalmazza azokat a minőségi követelményeket, amelyeket a beszerzés tárgyát képező
eszközöknek, termékeknek ki kell elégíteniük, ezért további minőségi jellemzők nem befolyásolják
a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását.
Ajánlatkérő a teljes nettó ajánlati árat egyösszegű ajánlati árként köteles
Felolvasólapon, amely valamennyi, általa vállalt szolgáltatás ellenértékét tartalmazza.

megadni

a

Ajánlattevő az egyösszegű ajánlati árat a dokumentáció 3. sz. mellékleteként kiadott Ártáblázat
kitöltésével köteles megadni.
IV.3) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre nem került sor.
IV.3.1) A dokumentáció beszerzésének feltételei
Ajánlatkérő a dokumentációt közvetlenül elektronikus úton megküldi az ajánlattételre felkért
gazdasági szereplők részére. A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.
Ajánlatkérő az ajánlattételi dokumentációt az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg,
térítésmentesen, elektronikus úton küldi meg az ajánlattételre felkért gazdasági szereplők részére,
valamint ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus
úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen is hozzáférhetővé teszi a következő elektronikus
elérhetőségen : http://nagyeskiss.hu/belepes/?redirect_to=/fogaz-zrt/
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IV.4) A módosított ajánlattételi határidő: 2017. szeptember 19. 13:00 óra
Ajánlat benyújtásának helyszíne:
NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda
1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. emelet
Az ajánlat írásban és zártan benyújtható közvetlenül vagy postai úton. Ajánlatkérő tájékoztatja
továbbá az ajánlattevőt, hogy a személyes leadásra nyitva álló időintervallum az ajánlattételi
határidő lejártáig munkanapokon: hétfőtől-csütörtökig 9:00-17:00 óráig, pénteken 9:00-13:00
óráig, az ajánlattételi határidő napján az ajánlattételi határidő lejártáig.
IV.5) Ajánlat magyar nyelven nyújtható be.
Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, úgy ajánlattevő köteles
annak hiteles vagy felelős magyar fordítását is az ajánlathoz csatolni.
Felelős fordítás alatt olyan fordítást ért Ajánlatkérő, ahol az ajánlattevő képviseletére jogosult
személy vagy a fordítást végző nyilatkozik, hogy a fordítás hitelesen visszaadja az eredeti irat
tartalmát. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással - ajánlatkérői
hiánypótlást követően - el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok
értékelése során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős.
IV.6) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Módosított időpont: 2017. szeptember 19. 13:00 óra
Helyszín:
NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda
1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. emelet
Az ajánlat felbontásán jelenlétre a Kbt. 68. § (3) bekezdésében nevesített személyek jogosultak. A
bontásra a Kbt. 68. § szerint kerül sor. Az ajánlat felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevő
neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az
értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
Az ajánlatkérő az ajánlat bontásának megkezdésekor, az ajánlat felbontása előtt közvetlenül
ismertetheti az eljárás becsült értékét, valamint a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló
anyagi fedezet összegét.
Ha az ajánlat bontásán egy - ott jelen lévő - személy kéri, az ajánlat ismertetését követően
azonnal lehetővé teszi Ajánlatkérő, hogy betekinthessen a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti
felolvasólapba.
Az ajánlat felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít,
amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.
IV.8) Ajánlati kötöttség időtartama
Az ajánlattevő az ajánlatához a tárgyalások befejezésének időpontjától van kötve.
Az ajánlati kötöttség időtartama a tárgyalások befejezésétől számított 30 nap.
IV.9) Ajánlati biztosítékra vonatkozó információk
Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A közbeszerzés nem ismétlődő jellegű.
V.2) A szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem.
V.3) További információk
V.4) Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja és a szerződéskötés tervezett
időpontja:
a)
Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdés
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b)

szerint, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három
munkanapon belül, az ajánlati kötöttség lejárta előtt, az írásbeli összegezés egyidejű
megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket.
A szerződés megkötésére a Kbt. 131. § rendelkezései szerint kerül sor.

V.6) A tárgyalásra vonatkozó információk:
Az ajánlatkérő az ajánlat bontását követőn egy, szükség szerint több tárgyalási fordulóban kíván
tárgyalni az ajánlattevőkkel külön-külön.
Első tárgyalás tervezett időpontja: 2017. szeptember 20. 14:00 óra
Helye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. 5. épület 1. emelet igazgatói iroda
A tárgyalási napra az ajánlatkérő a tárgyalást megelőzően meghívót küld az ajánlattevő részére.
Az ajánlattevőt a tárgyalások során az ajánlatával vagy a tárgyalás megkezdésének időpontjában
benyújtott aláírási címpéldány/ aláírás-minta alapján cégjegyzési joggal rendelkező személy(ek),
vagy az általa adott meghatalmazással rendelkező személy(ek) képviselheti(k), aki(k) jogosult(ak) a
cég nevében kötelezettségvállalásra.
A szóbeli tárgyalási forduló(ka)t követően, a tárgyalások befejezéseként végleges ajánlat írásban
történő benyújtására kerül sor. A tárgyalás befejezésével beáll az ajánlati kötöttség, melynek
időtartama 30 nap.
V.7) Hiánypótlás:
Ajánlatkérő a Kbt. 71.§-a szerint az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a
hiánypótlási lehetőséget. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71.§ (6) bek.
szerint újabb hiánypótlást rendel el, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem
szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne
szükséges az újabb hiánypótlás.
V.8) Egyéb információk:
1. Az ajánlatot írásban és zártan, egy (1) eredeti papír alapú példányban, valamint (a papír
alapú ajánlatot beszkennelve tartalmazó), a papír alapú példánnyal mindenben megegyező
egy (1) elektronikus másolati példányban (CD vagy DVD) kérjük benyújtani. A papír alapú
és az elektronikus ajánlati példány közötti eltérés esetén Ajánlatkérő a papír alapú
példányt veszi irányadónak.
2. Bármely gazdasági szereplő, aki az eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel
érdekében – az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal kapcsolatban, írásban (a Kbt.56 § (1)
bekezdése szerint), írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az alábbi
elérhetőségen:
NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda
címzett: Perényi Rita
fax: +36-1-328-06-31
e-mail: perenyi.rita@nagyeskiss.hu
Kérjük, hogy a lehető leggyorsabb válaszadás érdekében a kiegészítő tájékoztatás iránti
kérelmüket szíveskedjenek e-mail útján, szerkeszthető word formátumban is megküldeni.
Felhívjuk a gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy telefonon, illetve személyes
megkeresés útján kiegészítő tájékoztatás nem kérhető.
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn
belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb három nappal adja meg.
3. Felhívjuk a gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos
eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő tehet ajánlatot.
4. Az ajánlatra vonatkozó formai követelmények:
•
Az ajánlat papír alapú példányát bekötve, összefűzve vagy összetűzve
kell benyújtani.
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•

•

•

•
•
•

A csomagolásra minden esetben javasoljuk ráírni az eljárás
megnevezését, és ajánlatkérő nevét. A hiányos vagy hibás felirattal,
címzéssel ellátott küldemények elirányításáért, idő előtti felbontásáért,
ajánlatkérő felelősséget nem vállal. A postán vagy futárszolgálattal
feladott küldemények kockázatát ajánlattevő viseli.
Az ajánlatot kitörölhetetlen tintával vagy géppel kell elkészíteni, s
oldalszámozással kell ellátni a következők szerint. Az ajánlat
oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az
üres oldalakat nem kell, de lehet. A fedőlapot és – ha van – a hátlapot
nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő, illetőleg az alkalmasság
igazolásában részt vevő más szervezetnek, beleértve az alvállalkozót is,
által készített – nyilatkozatot alá kell írnia az adott gazdálkodó
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy
személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást
kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt –
módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek
vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Az ajánlatot a fedőlapot követően tartalomjegyzékkel kell ellátni, mely
alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján
megtalálhatóak.
az ajánlat lehetőleg tartalomjegyzéket követő első oldalaként felolvasólap
szerepeljen, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő
nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb,
számszerűsíthető
adatokat,
amelyek
az
értékelési
szempont
(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.

Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt
nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdése tekintetében, illetve ajánlathoz csatolni
kell a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot.
5.

Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a képviseletre jogosult által aláírt
nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat
nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni.

6.

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, illetve alvállalkozó aláírási címpéldányát, vagy a
2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban.
(Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri
benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló
nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást
ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó nem
tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság)
hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó
alvállalkozó az ajánlathoz olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával
ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy
aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a
becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő, alvállalkozó
vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más
személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja
elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz
köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az
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ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele
szemben. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
7.

Az ajánlatkérő a Kbt. 47.§ (2) bekezdése alapján a jelen eljárás keretében benyújtandó
dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja, azonban a Kbt. 66.§ (2) bekezdése
tekintetében tett nyilatkozatot eredeti példányban kell az ajánlat részeként csatolni.

8.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások,
nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak
szerint ellenőrizni.

9.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az
ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést.

10. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
11. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában
megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
12. Árfolyamok: Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban (HUF) kell megadni az
ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. Az ajánlatban esetlegesen szerepeltetni
kívánt, devizában rendelkezésre álló adatok forintban történő megadása során az
átszámítás alapját az ajánlattételi felhívás megküldése napján érvényes MNB
középárfolyam képezi. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez,
akkor az átszámítás alapját az adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország
központi bankja által az ajánlattételi felhívás megküldése napján érvényes
devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi.
V.9) A módosított ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. szeptember 14.
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