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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:290565-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
2017/S 141-290565

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 128-261088)

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: euprojekt@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

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

II.1.1) Elnevezés:
NOVA tudásközpont és NOVA szabványok kialakítása a KÖFOP-1.0.0 – VEKOP-15-2016-00028 projekt
keretében.

II.1.2) Fő CPV-kód
72000000

II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
NOVA tudásközpont és szabványok kialakítása – KÖFOP-1.0.0 – VEKOP-15-2016-00028.
A projekt keretében a NOVA szabványok kialakítása során az alábbi tev.-ek megvalósítása történik meg, az
alábbi termékek létrehozásával:
— NOVA szabvány keretrendszer a szabványosítás, követés, és periodikus felülvizsgálatok követelményeire,
— NOVA követelménykezelési szabvány,
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— NOVA rendszerfejlesztési szabvány,
— NOVA termékhasználati, használatbavételi szabvány,
— NOVA oktatási keretrendszer,
— NOVA támogatási keretrendszer.
A fenti feladatok eredményeként létrejövő termék összefoglaló néven a NOVA tudásközpontnak.
Vállalkozónak a következő 3 szabvány kidolgozását kell elvégezni:
— NOVA követelménykezelési szabvány,
— NOVA rendszerfejlesztési szabvány,
— NOVA termék használati, használatba vételi szabvány.
A Vállalkozónak nem feladata a NOVA oktatási keretrendszert és a NOVA támogatási keretrendszert támogató
informatikai alkalmazás elkészítése.
Oktatás: A Váll. e-oktatási anyagot kell készít.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

24/07/2017

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 128-261088

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A következő helyett:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Igazolások módja:
(...)
M/1.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § és 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő által a jelen
ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) az alkalmassági követelményeknek
megfelelő szolgáltatásainak ismertetése, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének
megfelelő módon.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést
kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya olyan részletességgel, melyből az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés egyértelműen megállapítható, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevőként történő teljesítés esetén – ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás
megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem
állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia
igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás
tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa
elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Teljesítettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia, amely esetében a megrendelés teljesítése a jelen
felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban megtörtént.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9), illetve a 67. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra is.
(...)
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3
évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített olyan referenciával vagy referenciákkal, amely
a) összesen legalább nettó 40 millió forint értékű olyan integrált fejlesztői keretrendszerre vonatkozó
informatikai tanácsadásra vonatkozó referencia vagy referenciák, amely(ek) integrált fejlesztői keretrendszerben
végrehajtott projekt(ek)re vonatkozott, vagy
b) olyan integrált fejlesztői keretrendszerre vonatkozó informatikai tanácsadás vagy olyan integrált fejlesztői
keretrendszerben végrehajtott projekt, amelyben az integrált fejlesztői keretrendszer
— szervezetileg elkülönülő tevékenység csoportok munkáját modellezi, és
— elkülönülő szervezeti egységek közötti intézményesített kapcsolatrendszert modellez.
Ajánlatkérő „Integrált fejlesztői keretrendszer” alatt olyan eszközt ért, ami tartalmaz szoftverrendszerek
tervezésére és fejlesztésére szolgáló vizuális modellezőt, és képes a forráskód és a fejlesztési feladatok
összekapcsolására.
Az M/1. pont szerinti alkalmassági követelmények esetében ajánlattevőnek a követelményeknek megfelelő
minimum 1 db referenciát be kell mutatnia, amely megfelel vagy az a) vagy a b) pontban szereplő előírásnak.
Ajánlattevő több referenciával is igazolhatja az előírt ellenszolgáltatás összegét, azonban a bemutatásra kerülő
valamennyi referenciának olyan integrált fejlesztői keretrendszerre vonatkozó informatikai tanácsadásnak kell
lennie, amely integrált fejlesztői keretrendszerben végrehajtott projektre vonatkozik.
Helyesen:
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Igazolások módja:
(...)
M/1.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § és 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő által a
jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 évben (72 hónap) az alkalmassági
követelményeknek megfelelő szolgáltatásainak ismertetése, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2)
bekezdésének megfelelő módon.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést
kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya olyan részletességgel, melyből az alkalmassági követelményeknek való
megfelelés egyértelműen megállapítható, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevőként történő teljesítés esetén – ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás
megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem
állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia
igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás
tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa
elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Teljesítettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia, amely esetében a megrendelés teljesítése a
jelen felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapban befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett
szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9), illetve a 67. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra is.
(...)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1.
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Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6
évben (72 hónapban) szerződésszerűen teljesített olyan referenciával vagy referenciákkal, amely:
a) összesen legalább nettó 40 000 000 HUF értékű olyan integrált fejlesztői keretrendszerre vonatkozó
informatikai tanácsadásra vonatkozó referencia vagy referenciák, amely(ek) integrált fejlesztői keretrendszerben
végrehajtott projekt(ek)re vonatkozott, vagy
b) olyan integrált fejlesztői keretrendszerre vonatkozó informatikai tanácsadás vagy olyan integrált fejlesztői
keretrendszerben végrehajtott projekt, amelyben az integrált fejlesztői keretrendszer:
— szervezetileg elkülönülő tevékenység csoportok munkáját modellezi, és
— elkülönülő szervezeti egységek közötti intézményesített kapcsolatrendszert modellez.
Ajánlatkérő „Integrált fejlesztői keretrendszer” alatt olyan eszközt ért, ami tartalmaz szoftverrendszerek
tervezésére és fejlesztésére szolgáló vizuális modellezőt, és képes a forráskód és a fejlesztési feladatok
összekapcsolására.
Az M/1. pont szerinti alkalmassági követelmények esetében ajánlattevőnek a követelményeknek megfelelő
minimum 1 db referenciát be kell mutatnia, amely megfelel vagy az a) vagy a b) pontban szereplő előírásnak.
Ajánlattevő több referenciával is igazolhatja az előírt ellenszolgáltatás összegét, azonban a bemutatásra kerülő
valamennyi referenciának olyan integrált fejlesztői keretrendszerre vonatkozó informatikai tanácsadásnak kell
lennie, amely integrált fejlesztői keretrendszerben végrehajtott projektre vonatkozik.
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 09/08/2017
Helyi idő: 10:30
Helyesen:
Dátum: 23/08/2017
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: VI.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 09/08/2017
Helyi idő: 10:30
Helyesen:
Dátum: 23/08/2017
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, mértéke 1 000 000 HUF. A biztosíték befizetése
(teljesítése) igazolásának módja: a biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek
az ajánlatkérő fizetési számlájára (10023002-01451715-30005503) történő befizetésével pénzügyi intézmény
vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján
kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati
kötöttség ideje alatt érvényben kell maradnia.
Helyesen:
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött, mértéke 500 000 HUF. A biztosíték befizetése
(teljesítése) igazolásának módja: a biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek
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az ajánlatkérő fizetési számlájára (10023002-01451715-30005503) történő befizetésével pénzügyi intézmény
vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján
kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati
kötöttség ideje alatt érvényben kell maradnia.

VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy ajánlatkérő az egyéb közbeszerzési dokumentumot
is módosítja.
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentum módosítását az eredeti
dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.


