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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:280755-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Információs rendszerek és szerverek
2017/S 137-280755

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Országos Rendőr-főkapitányság
AK05982
Teve utca 4–6.
Budapest
1139
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szele Tamás, r. alezredes
Telefon:  +36 14435597
E-mail: SzeleT@orfk.police.hu 
Fax:  +36 14435598
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.police.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.police.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.kozbeszerzes.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
KözbeszGuru Kft.
Aulich utca 7. 2. em. 4/a.
Budapest
1054
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Lívia Jolán
Telefon:  +36 90900750
E-mail: ugyfelszolgalat@kozbeszguru.hu 
Fax:  +36 17002060
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozbeszguru.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kozbeszguru.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:

mailto:SzeleT@orfk.police.hu
http://www.police.hu
http://www.police.hu
http://www.kozbeszerzes.hu
mailto:ugyfelszolgalat@kozbeszguru.hu
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KözbeszGuru Kft.
Aulich utca 7. 2. em. 4/a.
Budapest
1054
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Lívia Jolán
Telefon:  +36 90900750
E-mail: ugyfelszolgalat@kozbeszguru.hu 
Fax:  +36 17002060
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozbeszguru.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kozbeszguru.hu

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

I.5) Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
„»InNOVA« informatikai infrastruktúra beszerzés (KÖFOP- 1.0.0-VEKOP-15-2016-00028) 4 részben”
beszerzése adásvételi szerződés alapján a KÖFOP- 1.0.0-VEKOP-15-2016-00028 projekt keretén belül.

II.1.2) Fő CPV-kód
48800000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
„InNOVA” informatikai infrastruktúra beszerzés (KÖFOP- 1.0.0-VEKOP-15-2016-00028) 4 részben beszerzése
adásvételi szerződés alapján a KÖFOP- 1.0.0-VEKOP-15-2016-00028 projekt keretén belül.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
1. Oracle Exadata adatbázis szerver teljesítmény, kapacitás-, és rendelkezésreállás bővítés – Elsődleges
Oracle környezet bővítése
Rész száma: 1.

II.2.2) További CPV-kód(ok)
48800000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12

mailto:ugyfelszolgalat@kozbeszguru.hu
http://www.kozbeszguru.hu
http://www.kozbeszguru.hu
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A teljesítés fő helyszíne:
Pest megye, a szállítás pontos helyszíne a szerződéskötéskor lesz meghatározva.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: Oracle Exadata adatbázis szerver teljesítmény, kapacitás-, és rendelkezésreállás bővítése – Elsődleges
Oracle környezet bővítése:
— 1 db adatbázis szerver tartozékokkal,
— 10 db aktív mag bővítés,
— 2 db rack kivitelű 10 Gb/s Ethernet switch 20 db 10GBase-T (RJ45) porttal és 4 db optikai SFP+ port
lehetőséggel,
— Oracle Database Enterprise Edition: +12 Processor,
— Partitioning: +12 Processor,
— Active Data Guard: +12 Processor,
— Real Application Clusters: +12 Processor.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Pótalkatrész ellátottság (hónapban, min.0-max: jótállás +60) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (hónapban, 12-60) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: Ár (nettó, HUF) – 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP- 1.0.0-VEKOP-15-2016-00028.

II.2.14) További információk
A becsült érték „1 Ft” jelentése: ajánlatkérő nem kívánja feltüntetni.
A II.2.7)és IV.2.6) pontban feltüntetett 2 hónap időtartam alatt ajánlatkérő 60 napot ért.
Kbt. 77. § (1) bek. Pótalkatrész ellátottság (hónapban, min.0-max: jótállás +60), Jótállás időtartama (hónapban,
12-60).
Értékelési szempontok: Valamennyi részben a II.2.5) pont szerinti részszempontok, részletesen a KD. II.
fejezetében.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
2. rész: Oracle Exadata adatbázis szerver teljesítmény, kapacitás-, és rendelkezésreállás bővítés – Másodlagos
(Hot Backup) Oracle környezet bővítése
Rész száma: 2.
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II.2.2) További CPV-kód(ok)
48800000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12
A teljesítés fő helyszíne:
Pest megye, a szállítás pontos helyszíne a szerződéskötéskor lesz meghatározva.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: Oracle Exadata adatbázis szerver teljesítmény, kapacitás-, és rendelkezésreállás bővítés – Másodlagos
(Hot Backup) Oracle környezet bővítése:
— 2 db adatbázis szerver tartozékokkal,
— 10 db aktív mag bővítés,
— 2 db rack kivitelű 10 Gb/s Ethernet switch 20 db 10GBase-T (RJ45) porttal és 4 db optikai SFP+ port
lehetőséggel,
— 3 db tároló,
— Oracle Database Enterprise Edition: +20 Processor,
— Partitioning: +20 Processor,
— Active Data Guard: +28 Processor,
— Real Application Clusters: +36 Processor.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Pótalkatrész ellátottság (hónapban, min.0-max: jótállás +60) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (hónapban, 12-60) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: (nettó, HUF) – 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP- 1.0.0-VEKOP-15-2016-00028.

II.2.14) További információk
A becsült érték „1 Ft” jelentése: ajánlatkérő nem kívánja feltüntetni.
A II.2.7)és IV.2.6) pontban feltüntetett 2 hónap időtartam alatt ajánlatkérő 60 napot ért.
Kbt. 77. § (1) bek. Pótalkatrész ellátottság (hónapban, min.0-max: jótállás +60), Jótállás időtartama (hónapban,
12-60).
Értékelési szempontok: Valamennyi részben a II.2.5) pont szerinti részszempontok, részletesen a KD. II.
fejezetében.
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II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
3. rész: Virtualizált alkalmazás fürt és hálózati eszköz beszerzés
Rész száma: 3.

II.2.2) További CPV-kód(ok)
48800000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU12
A teljesítés fő helyszíne:
Pest megye, a szállítás pontos helyszíne a szerződéskötéskor lesz meghatározva.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: Virtualizált alkalmazás fürt és hálózati eszköz beszerzés.
Virtualizált alkalmazás fürt – Központi blade szerver megoldás bővítése elsődleges és másodlagos telephelyen:
— 1 db szerverinfrastruktúra az elsődleges telephelyen 28 db szerverrel,
— 1 db szerverinfrastruktúra a másodlagos telephelyen 28 db szerverrel,
Virtualizált alkalmazás fürt – tároló és tartozékaik kapacitás bővítés elsődleges és másodlagos telephelyen
(2x1700 terabyte),
— 1 darab 1.7PB hasznos kapacitású tároló és tartozékaik az elsődleges telephelyen,
— 1 darab 1.7PB hasznos kapacitású tároló és tartozékaik a másodlagos telephelyen.
A szerverkeret a blade szerverek és modulok elválaszthatatlan tároló eszköze, amelyben és csak abban lehet
működtetni a szervereket és a modulokat.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Pótalkatrész ellátottság (hónapban, min.0-max: jótállás +60) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (hónapban, 36-60) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: (nettó, HUF) – 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP- 1.0.0-VEKOP-15-2016-00028.

II.2.14) További információk
A becsült érték „1 Ft” jelentése: ajánlatkérő nem kívánja feltüntetni.
A II.2.7)és IV.2.6) pontban feltüntetett 2 hónap időtartam alatt ajánlatkérő 60 napot ért.
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Kbt. 77. § (1) bek. Pótalkatrész ellátottság (hónapban, min.0-max: jótállás +60), Jótállás időtartama (hónapban,
36-60).
Értékelési szempontok: Valamennyi részben a II.2.5) pont szerinti részszempontok, részletesen a KD. II.
fejezetében.

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
4. rész: Digitális hitelesítési e-aláírás szolgáltatás hardver és szoftver beszerzése
Rész száma: 4.

II.2.2) További CPV-kód(ok)
48800000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120
A teljesítés fő helyszíne:
Pest megye, a szállítás pontos helyszíne a szerződéskötéskor lesz meghatározva.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész: Digitális hitelesítési e-aláírás szolgáltatás hardver és szoftver beszerzés:
— 2 db HSM szerver,
— 2 db HSM modul.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Pótalkatrész ellátottság (hónapban, min.0-max: jótállás +60) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: Jótállás időtartama (hónapban, 36-60) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: (nettó, HUF) – 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP- 1.0.0-VEKOP-15-2016-00028.

II.2.14) További információk
A becsült érték „1 Ft” jelentése: ajánlatkérő nem kívánja feltüntetni.
A II.2.7) és IV.2.6) pontban feltüntetett 2 hónap időtartam alatt ajánlatkérő 60 napot ért.
Kbt. 77. § (1) bek. Pótalkatrész ellátottság (hónapban, min.0-max: jótállás +60), Jótállás időtartama (hónapban,
36-60).
Értékelési szempontok: Valamennyi részben a II.2.5) pont szerinti részszempontok, részletesen a KD. II.
fejezetében.
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
2. Ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltaknak
megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell igazolnia, hogy nem
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az
alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró
okok hatálya alá,
3. Ajánlatkérő a részvételi feltételeket (kizáró okok) a minősített ajánlattevőkre vonatkozó követelményeknél
szigorúbban határozta meg, azonban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 12. § alkalmazása alapján minden olyan
kizáró ok vonatkozásában, amelyet a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékében való szereplés tényével
ajánlattevő igazol, azon kizáró okokat ajánlatkérő igazoltnak fogad el.
4. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell (Kbt. 67. § (4) bek.), hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez
a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha
az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. (Az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó, valamint a közös ajánlattevők (egyenként) tekintetében az egységes
európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozati kötelezettségének, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3 § (2)-(3) bekezdéseire.)
5. Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015. (X.30.) Kr. 8.§, 10
§ valamint a 12-16 § alapján jár el. A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás
feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
6. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt öntisztázás lehetőségére és a Kbt.
69. § (7) bekezdésében foglaltakra.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az M1-M2. pontokban foglalt követelményeknek, közös ajánlattétel esetén, elegendő, ha a közös ajánlattevők
egyike megfelel.
Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (6)-(7) bek, (9), (11) bek.,,
67. § és 69.§-ában valamint a 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 21. § (1) a) és f) pontjában valamint a 22.§ (1)-
(2) és (4) bekezdésében foglaltak alapján kell eljárnia.
Igazolási mód:
M.1.: Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásaként csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §
(1) bek. a) pontja alapján és 22. § szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36
hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, az alkalmasság minimumkövetelményei rovat
M.1 pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szállításainak ismertetését. Az ismertetésnek
(ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát,
valamint mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás nettó összegét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési
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határidő – év, hónap és nap – megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös
ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban)
vett részt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni
annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés
részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a
részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy
abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.
Az előírt mennyiség több bemutatott referencia alapján is igazolható.
A több részre történő ajánlattétel esetén ajánlatkérő ugyanazt a referenciát is elfogadja, amennyiben az adott
referencia megfelel a vonatkozó rész követelményeinek.
M.2.: Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. f) pontja alapján a felhívás
alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.2. pontjában előírt követelményeknek megfelelő szakemberekről
szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza ezen személyek nevét, képzettségét és az előírt minősített szakértői
képzettség megnevezését és megszerzésének időpontját.
A több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon szakember is bemutatható.
Ajánlattevőnek az EEKD IV. szakaszának megfelelő kitöltésével nyilatkozik arról, hogy megfelel az alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján elfogadja az
ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban.
A kiválasztási kritériumok teljesítésének (adott esetben szükséges további) igazolásait Ajánlatkérő az ajánlatok
értékelése során, a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevőkre
vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbban határozta meg az alábbi kiválasztási szempontok
tekintetében: M1.(mind a 4 részben), M.2. (1-2. részben).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított
36 hónapban teljesített, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett referenciával, amely az adott közbeszerzési
tárgyával egyenértékű, és amely:
az 1. részben legalább 1 db mennyiségű adatbázis szerver és tartozékok szállítását foglalta magában
(Információs rendszerek és/ vagy szerverek szállítása tárgyú)
a 2. részben legalább 1 db mennyiségű adatbázis szerver és tartozékok szállítását foglalta magában
(Információs rendszerek és/ vagy szerverek szállítása tárgyú);
a 3. részben 1 db mennyiségű szerverkeret és/vagy 20 db mennyiségű szerver és/vagy 1 darab mennyiségű
tároló és tartozékaik szállítását foglalta magában (Fürt és/vagy hálózati eszköz szállítása tárgyú);
a 4. részben legalább 1 db mennyiségű szerver és/vagy 1 db mennyiségű HSM modul szállítását foglalta
magában (hardver és/ vagy szoftver szállítása tárgyú).
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő
csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi
figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
M.2.: 1. és 2. rész esetében:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni
kívánt szakembert:
a) Legalább 1 fő Oracle Certified Professional (minősített szakértő) képzettségű (vagy azzal egyenértékű
képzettségű) a szerződés teljesítéséért felelős szakembert.
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3. és 4. rész esetében: nincsen M.2. előírás.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részben:
Fizetési feltételek: Kbt.135.§ (1), (4) bek., a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.,Ptk. 6:155.§, a 2003.évi XCII. törvény 36/
A.§-a, Kbt.135.§ (6) bek.
Ajánlattevő 1 db számla,50 % előleg. A számla kiegyenlítése a projekt terhére,szállítói finanszírozással történik.
Szállító választása szerint: a 272/2014. (XI. 5.) Kr. 118/A.§(2a) bek. alapján előlegvisszafizetési biztosítékot
nyújt VAGY a 272/2014. Kr. (1.melléklet 134.4.pontja) és 119§(1) alkalmazandó.
Kötbérek: Ptk. 6:186.§ (1)-(2) bek. szerint. Késedelmi kötbér: 0,5 %/naptári nap,max. 30 napi tétel, alapja
a késedelemmel érintett közbeszerzési rész teljes nettó értéke. Meghiúsulási kötbér: a szerződés nettó
ellenértékének 20 %-a.
A Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján az adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele a Támogatási
Szerződés módosítás hatálybalépése,melynek hiánya az eljárás eredménytelenségét vonja maga után. Tám.
Intenzitása 100 %.
További részletek a szerződéstervezetben.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/08/2017
Helyi idő: 14:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 24/08/2017
Helyi idő: 14:00



HL/S S137
20/07/2017
280755-2017-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 10 / 12

20/07/2017 S137
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

10 / 12

Hely:
KözbeszGuru Kft., 1054 Budapest, Aulich utca 7. 2. em. 4/a.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 68. § (1)-(3) és (6) bek.
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek,
továbbá a külön jsz-ban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a
bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. Karakterkorlátozásra tekintettel jelen pont részletesen a KD-ban (II. fejezet) található. A megfelelő ajánlattétel
érdekében kérjük, az alábbiakat a KD-ban szereplő információkkal együttesen figyelembe venni.
2. Az ajánlat benyújtásáról ld. KD. II. fejezet*.
3. Feltételesség: AK hivatkozik a Kbt. 53. § (5)-(6)-ra.
4. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött Kbt. 54. § (1). Mértéke minden rész esetében
külön-külön nettó 1 000 000,- Ft. (2) bek. AT választása szerint teljesítheti az előírt pénzösszegnek az
ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával
vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az
ajánlati biztosítékot AK Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002 01451715 30005503 számú számlájára kell
teljesíteni. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlattevőnek igazolnia kell az ajánlatban (Kbt.
54. § (1) bekezdés),pl.átutalási igazolással,bankgarancia nyilatkozattal, stb.
5. Értékelési szempont Kbt. 76.§ (2) c),értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
6. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján az ajánlatban a dokumentumok benyújthatók egyszerű
másolatban, kivéve a Kbt. 66. § (2) szerinti nyilatkozatot és az ajánlati biztosítékkal kapcsolatban előírt
dokumentumokat,melyet eredeti aláírt példányban kell tartalmazni az ajánlatnak.
7. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
8. AK a HP-t a Kbt. 71. §-a alapján (különösen 71. § (3) és (8)bek.) teljes körben biztosítja.
9. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
10. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar.
11. Irányadó hivatalos deviza középárfolyam, az MNB adatai alapján.
12. Az AV bevonása: Kbt. 138. § szerint.
13. AT-nek (közös ajánlattevőknek) ajánlatához csatolnia kell:
— felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bek. szerint,
— Ajánlati adatlap,
— Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bek. szerint,
— Kbt. 67.§ (4) bek. Szerinti nyilatkozatát,
— Nyilatkozatát, hogy mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 66. § (4) bek.). Ha nem tartozik a
KKV-törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell az EEKD-ban,
— Nyilatkozatát folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról,
— Nyilatkozatát, hogy valamely alkalmassági követelmény(ek) igazolása érdekében más szervezet
erőforrásaira támaszkodik-e,
— Nyilatkozatok biztosítékok nyújtásáról (Kbt. 54. § (1) bek.; 134. § (5) bek.),
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— (adott esetben) a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,
— (adott esetben) nyilatkozat üzleti titokról,
— Aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok).,
— Kitöltött EEKD,
— Részletes árajánlatot.*,
— (adott esetben) közös ajánlattevők együttműködési megállapodását.
14. AK a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását
(Kbt. 35. §) kifejezetten kizárja.
15. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai
irányadóak.
16. Az ATnek meg kell felelni a Kbt. 73. § (4)-(5) bek. foglaltaknak.
17. Egyenértékűség – 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek.
18. FAKSZ neve: Dr. Costin Glad Gabriel, Lajstromszáma: 00277.
19. 3. rész tekintetében szerződéses feltétel: A bővítést az ORFK géptermében kell végrehajtani, melyhez
ajánlattevőnek az alábbi tanúsítványokkal kell rendelkeznie:
— Certified ETERNUS Maintenance Engineer (CEME) tanúsítvány,
— NetApp Certified Data Administrator,
— VMware Certified Professional 6 – Data Center Virtualization (VCP6-DCV)
A megajánlott eszközök szakember általi beüzemeléséhez szükséges mérnöki tanúsítványokat
szerződéskötéskor ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátani.
20. Az eljárást folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le AK.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § szerint.
Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai
ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a
http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak
meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest

mailto:dontobizottsag@kt.hu
http://www.ombudsman.europa.eu
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1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
18/07/2017

mailto:dontobizottsag@kt.hu

