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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102125-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Informatikai berendezések karbantartása és javítása

2010/S 68-102125

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS – EGYES ÁGAZATOKBAN

Szolgáltatás

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Könyves Kálmán körút 54-60.
Kapcsolattartó: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Beszerzési és Gazdálkodási Szervezet
1087 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 15111922
E-mail: tamis.norbert@mav-start.hu
Fax  +36 15111982
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.mav-start.hu
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (beleértve a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó
dokumentációt is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Vasúti szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Szolgáltatási szerződés outsourcing típusú informatikai szolgáltatások nyújtására.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 7
A teljesítés helye MAGYARORSZÁG.
NUTS-kód HU1

II.1.3) A hirdetmény tárgya
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4) Információ a keretmegállapodásról
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) meghatározása/tárgya

Szolgáltatási szerződés.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:102125-2010:TEXT:HU:HTML
mailto:tamis.norbert@mav-start.hu
www.mav-start.hu


HL/S S68
08/04/2010
102125-2010-HU

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 2/9

08/04/2010 S68
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

2/9

A MÁV - START Zrt. egyes végfelhasználói informatikai eszközeinek és központi informatikai
eszközrendszerének üzemeltetésére, karbantartására, felhasználói támogatás nyújtására és a tárgykörbe
tartozó eseti feladatok végrehajtására vonatkozó szolgáltatások ellátására.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
50312600, 72267100, 72267200, 50324100, 50324000

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9) Változatok elfogadhatók
Nem

II.2) A SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség

Szolgáltatási szerződés.
A MÁV - START Zrt. egyes végfelhasználói informatikai eszközeinek (PC konfigurációk) és központi informatikai
eszközrendszerének (IBM Blade szerver konfigurációk) üzemeltetésére, karbantartására, felhasználói
támogatás nyújtására és a tárgykörbe tartozó eseti feladatok végrehajtására vonatkozó szolgáltatások
ellátására.
A)
Átalánydíjas szolgáltatás:
— helpdesk szolgáltatás: 1281 db munkaállomás (PC),
— távmenedzsment szolgáltatás (munkaállomások): 1281 db munkaállomás (PC),
— távmenedzsment szolgáltatás (központi eszközök): 27 db szerver (IBM Blade),
— Karbantartás (munkaállomások, évente egyszer): 1281 db munkaállomás (PC),
— Karbantartás (központi eszközök, évente egyszer): 27 db szerver (IBM Blade) (***),
— Karbantartás (nyomtatók, multifunkc.eszk., lapolvasók, szünetmentesek évente egyszer): 690 db eszköz (**),
— Központi eszközök üzemszerű működésének biztosítása, hibaelhárítások: 27 db szerver (IBM Blade) (***),
— ORACLE és MS SQL adatbázis admin.szolgáltatás: 10 db környezet,
— Egyéb, a szerződésben rögzített átalánydíjas szolgáltatás nyújtása.
(a csillaggal jelölt megjegyzések a dokumentációban kerültek részletezésre).
Az eszközök mennyisége a szerződés időtartama alatt növekedhet,legfeljebb a fenti táblázat soraiban
feltüntetett mennyiségek 20 %-ával.
B)
Az előbbi eszközökhöz kapcsolódó opcionális eseti szolgáltatás:
— Folyamatos helyszíni végfelhasználói rendszerfelügyelet és hibaelhárítás biztosítása: 12 emberhó,
— Helyszíni kiszállítás / beszállítás MÁV-START székhelyen belül (*): 120 fuvar (**),
— Helyszíni kiszállítás / beszállítás MÁV-START székhelyen belül (*): 60 000 fuvarkm,
— Eszköz költöztetés (épületen belül)(*****): 60 db,
— Hardver és szoftver eszközök helyszíni telepítése és konfigurálása: 360 óra,
— Hardver és szoftver eszközök helyszíni telepítése és konfigurálása munkanapokon 17-től 9 óráig és
hétvégén: 288 óra,
— Helyszíni hibaelhárítás (***): 960 óra,
— Helyszíni hibaelhárítás munkanapokon 17-től 9 óráig és hétvégi időpontban: 96 óra,
— Szakértői konzultáció: 240 óra,
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— Hardver és szoftver konfiguráció tervezés: 240 óra,
— Dokumentáció készítés: 120 óra,
— Adatmentés, adat-helyreállítás, adatmigráció: 120 óra,
— Adatmentés, adat-helyreállítás, adatmigráció munkanapokon 17-től 9 óráig és hétvégi időpontban: 80 óra,
— Beruházott végfelhasználói eszközök roll-out-ja kiszállítás nélkül (munkaállomás monitor nélkül): 200 db,
— Beruházott végfelhasználói eszközök roll-out-ja kiszállítás nélkül (monitor): 200 db,
— Beruházott végfelhasználói eszközök roll-out-ja kiszállítás nélkül (nyomtató, szkenner): 100 db,
— Munkaállomások roll-back-je beszállítás nélkül: 200 db.
Az opcionális egységek becsült értékek, Ajánlatkérőnek nincs mennyiségi igénybevételi kötelezettsége.
A szolgáltatásokat az ajánlati dokumentáció szerinti hardver és szoftver környezetben kell nyújtani. Ezen
mennyiségek lehívására folyamatosan is sor kerülhet az itt feltüntetett maximális mennyiségek erejéig.
(a csillaggal jelölt megjegyzések a dokumentációban kerültek részletezésre).
A fentiek vonatkozásában az Ajánlatkérő 1 év időtartamú szerződést kíván kötni.

II.2.2) Vételi jog (opciók)
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE

Az időtartam hónapokban: 12 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 305. § -ban előírtaknak megfelelően történik, a dokumentáció részét
képező szerződésben foglalt feltételek szerint.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 301/A. § (2) és (3) bekezdése irányadó.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de az ajánlatban utalni
kell a közös ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a konzorciumi tagokat, illetve a konzorcium vezető
tagját, annak címét, egyéb elérhetőségét. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást
(konzorciális szerződés) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti
és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. A konzorciális szerződést egyszerű másolati példányban csatolni kell
az ajánlathoz. A szerződéssel, annak minimális tartalmával kapcsolatos további ajánlatkérői elvárásokat az
ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

III.1.4) A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e egyéb különleges feltételek?
Nem

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok, ideértve a szakmai vagy

cégnyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban
nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt.
60. § (1) bekezdésében illetve a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1)
bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.
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Ajánlatkérő kizárja az eljárásból az olyan ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), aki, illetve akinek a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást
nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
A megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó
szervezetnek a kizáró okok igazolása tekintetében a Kbt. 193. § -ban foglaltak a szerint kell eljárniuk.
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) köteles nyilatkozni az ajánlatban, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasságot az alábbi tényezők zárják ki:
P/1/a. ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen) és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik a 2007,
2008, 2009. években összesen minimum nettó 150 000 000 HUF teljes forgalommal.
P/1/b. ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen) és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik a 2007,
2008, 2009. években összesen minimum nettó 75 000 000 HUF, a közbeszerzés tárgya szerinti forgalommal.
Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyán az alábbiakat érti: végfelhasználói helpdesk és távmenedzsment
szolgáltatás nyújtása , végfelhasználói informatikai eszközök karbantartása/javítása , valamint szerverfarm
üzemeltetése.
Igazolási mód:
Ajánlattevőre (közös ajánlattevőre) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozóra vonatkozóan az alábbi adatokat és tényeket kell az ajánlatkérő tudomására hozni:
P/1. a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja szerint a teljes forgalmára illetve a közbeszerzés tárgya szerinti
forgalmára vonatkozó nyilatkozatot a 2007-2009. közötti időszakra vonatkozóan, évenkénti bontásban, eredeti
vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban.
A Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása
érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Az ajánlattevő ebben az esetben a
Kbt. 65. § (4) bekezdésének megfelelően köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésére állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az igazolás az érintett
szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával történik, emellett pedig érintett
szervezet azon alkalmasságot, amelyhez erőforrást biztosít az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni.
A Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti
körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti
többségi befolyás áll fenn.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód A szerződés teljesítéséhez
szükséges alkalmasságot az alábbi tényezők zárják ki:
M/1. ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen) és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik 1.1.2008.-at
követő időszakban legalább 1 db olyan referencia munkával, amelyben a szolgáltatás nyújtása legalább 1 évig
folyamatosan történt és amelynek keretében a szolgáltatás legalább 500 PC-re és legalább 15 IBM BLADE
szerverre vonatkozott.
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M/2. ha az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen) és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik legalább az alábbi
szakemberekkel:
M/2a 1 fő egyetemi vagy főiskolai felsőfokú végzettségű MS és IBM szoftverek üzemeltetésében
és konfigurálásában jártas szoftver szakember, akinek MS és IBM szoftverek üzemeltetésében és
konfigurálásában minimum 2 éves szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.
M/2b 1 fő ORACLE és MS SQL rendszergazdai tapasztalatokkal rendelkező egyetemi vagy főiskolai felsőfokú
végzettségű szakember, akinek ORACLE és MS SQL rendszergazdaként minimum 2 éves szakmai gyakorlattal
kell rendelkeznie.
M/2c 1 fő IBM BLADE szerverközpontok fejlesztésében és üzemeltetésében jártas egyetemi vagy főiskolai
felsőfokú végzettségű szakember, akinek IBM BLADE szerverközpontok fejlesztésében és üzemeltetésében
minimum 2 éves szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.
M/2d 3 fő távmenedzsment eszközökkel végfelhasználói hibaelhárításban jártas helpdesk gyakorlattal
rendelkező szakember, akiknek távmenedzsment eszközökkel kapcsolatos végfelhasználói hibaelhárítás
tekintetében egyenként minimum 1 éves szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük.
M/2e 5 fő végfelhasználói eszközöket karbantartó, hibaelhárító műszaki szakember, akiknek végfelhasználói
eszközök karbantartásában egyenként minimum 1 éves szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük.
Ajánlatkérő a megjelölt szakember(ek) tekintetében nem fogadja el azt, amennyiben az ajánlattevő ugyanazon
szakembert több minimumkövetelménynek való megfelelésre is igénybe veszi.
Igazolási mód:
Ajánlattevőre (közös ajánlattevőre) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozóra vonatkozóan az alábbi adatokat és tényeket kell az ajánlatkérő tudomására hozni:
M/1. Jelen közbeszerzés tárgyában a legjelentősebb szolgáltatások (referenciamunkák) ismertetése a Kbt. 68.
§ (1) bekezdésének megfelelő formában, minimálisan az alábbi tartalommal:
— szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
— kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (telefon- és faxszám),
— a szolgáltatás tárgya,
— teljesítés ideje (időtartama), helye,
— a PC-k és IBM BLADE szerverek száma.
M/2. Az M/2 a, M/2 b, M/2 c, M/2d és az M/2e pontok vonatkozásában csatolni kell a teljesítésbe bevonni
kívánt szakemberek megnevezése és bemutatása szakmai önéletrajz formájában (név, képzettség, végzettség,
szakmai tapasztalat, illetve a szakmai gyakorlat időtartamának pontos ismertetése), egyszerű másolati
példányban. Emellett az M/2 a, M/2 b és M/2 c pontokban jelölt szakemberek képzettségét, végzettségét
igazoló okiratainak, igazolásainak (különös tekintettel az egyetemi vagy főiskolai diploma oklevél) egyszerű
másolati példánya is csatolandó.
A Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása
érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Az ajánlattevő ebben az esetben a
Kbt. 65. § (4) bekezdésének megfelelően köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésére állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az igazolás az érintett
szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával történik, emellett pedig érintett
szervezet azon alkalmasságot, amelyhez erőforrást biztosít az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni.
A Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 67. § (3) bekezdés a), d)-f) pontjai szerinti
körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti
többségi befolyás áll fenn.

III.2.4) Fenntartott szerződések
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Nem

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve
Nem

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő természetes
felelős személyek nevét és képzettségét?
Nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt

IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2) Elektronikus árverésre fog sor kerülni
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre?

Nem

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok a DBR kivételével)megszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje 25.5.2010 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 20 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A fent megjelölt összeghez áfa is járul, vagyis a dokumentáció teljes ellenértéke
25 000 HUF + ÁFA. A dokumentáció ellenértékének megfizetése átutalással történhet a MÁV-START Vasúti
Személyszállító Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-00154206-00100003 számú bankszámlájára. Az
átutalási dokumentumon a befizetés jogcímét "Outsourcing típusú informatikai szolgáltatások nyújtása" fel kell
tüntetni. A bruttó összeg átutalásának bizonylata szükséges a dokumentáció átvételéhez.

IV.3.4) Az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő
25.5.2010 - 10:00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25.5.2010 - 10:00
HelyszínMÁV - START Zrt. MAGYARORSZÁG, 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. 137. iroda.
Az ajánlatok felbontásánál jelenlétre jogosult személyek Igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
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VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?
Nem

VI.2) A SZERZŐDÉS(EK) KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS(AK)?
Nem

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1. Az eredményhirdetés időpontja: 9.6.2010 (10:00).
2. A szerződéskötés tervezett időpontja: 29.6.2010.
3. A dokumentáció ajánlatkérőtől való átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció - előzetes
telefonos egyeztetés után - átvehető az ellenértékének megfizetését igazoló dokumentum bemutatása után
az I.1. pontban megjelölt helyen, munkanap 9:00-14:00-ig (az ajánlattételi határidő lejártának napján: 9:00 -
10:00 óra) között. Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 54. § (4) bekezdése
irányadó.
4. Közös ajánlattétel esetén elegendő egy dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció át nem ruházható,
közzé nem tehető. Egy ajánlattevő kizárólag egy dokumentáció megvásárlására jogosult.
5. Az ajánlat minden oldalát (az üres oldalakat is!) kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve, a tartalommal
rendelkező oldalakat (az ajánlat fedlapjától kezdődően) folyamatos sorszámozással, és az ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselőjének vagy az általa meghatalmazott személynek a kézjegyével ellátva,
zárt borítékban/dobozban/csomagolásban, magyar nyelven, 4 papírpéldányban (1 eredeti, 3 másolat) kell
benyújtani. Az ajánlatok fedlapján szerepelni kell az "eredeti" vagy a "másolati" megjelölésnek, továbbá az
ajánlattevő nevének, székhelyének és a közbeszerzési eljárás címének: "Outsourcing típusú informatikai
szolgáltatások nyújtása"
6. Eltérés esetén az "eredeti" példány tartalma a mérvadó. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy amennyiben a
csomagoláson ajánlattevők nem tüntetik fel a "Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel" feliratot, úgy
nem tud felelősséget vállalni annak az ajánlattételi határidő előtt történő felbontásáért.
7. Az ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet.
Ajánlatkérő önmagában az ún. spirálozást nem tekinti a fenti feltételt kielégítő megoldásnak.
8. Az ajánlatban az oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket követően a cégjegyzésre jogosult személy
aláírásával ellátott felolvasólapot kell becsatolni, amelyen szerepeltetni kell az ajánlattevő (közös ajánlattétel
esetén valamennyi közös ajánlattevő), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó nevét, székhelyét, telefon és telefax számát, email címét, valamint az ajánlat
értékelésre kerülő tartalmi elemeit [Kbt. 80. § (3) bekezdés]. A felolvasólap Ajánlatkérő által elvárt tartalmi
elemeit az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
9. Ajánlatkérő a jelen felhívás IV.2.1. pontja kapcsán tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatáson ajánlatkérő az alábbiakat érti: Legyen havi= a szerződéstervezet 9.1 pontja
szerinti havi nettó átalánydíj, eseti= szerződéstervezet 9.4 pontja szerinti maximális opcionális eseti éves nettó
szolgáltatási díj, redhavi= a szerződéstervezet 9.2 pontja szerinti első két hónapban érvényes redukált nettó
havi átalánydíj. Fenti alapelemek alapján az alábbi számítási módszerrel (képlettel) történik az ellenszolgáltatás
összegének kiszámítása: Ellenszolgáltatás összege = 2 x redhavi + 4 x havi + 6 x havi x 1,2 + eseti
10. Amely érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevő nevéhez a legalacsonyabb érték fűződik az általa megajánlott
árelemek fenti képletbe történő behelyettesítését követően, azon ajánlattevő kerül kihirdetésre nyertes
ajánlattevőként jelen közbeszerzési eljárásban.
11. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 188. § alapján a Kbt. 83. § -ban foglaltaknak megfelelően
biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
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12. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-c) pontjai vonatkozásában. (A
nemleges nyilatkozatot is csatolni kell)
13. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése vonatkozásában.
14. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ha nem tartozik a fenti
törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell.
15. Ajánlattevőnek csatolnia kell a szerződés kitöltésének érdekében egy, az ajánlattevő adatait tartalmazó
nyilatkozatot (ezen nyilatkozat mintát a dokumentáció tartalmazza).
16. Ajánlattevőnek csatolnia kell a jelen közbeszerzés tárgyának és mennyiségi adatainak megfelelő, táblázatos
formában megjelenített tételes költségvetési nyilatkozatát, melynek mintáját a dokumentáció tartalmazza.
17. Ajánlattevőnek, - konzorcium esetén konzorciumi tagoknak - és a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez
erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát,
azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát egyszerű másolati példányban kell az
ajánlathoz csatolni, akik az ajánlatot, az abban szereplő nyilatkozatokat szignálják, aláírják. [Amennyiben
az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (konzorcium esetén a konzorciumi tag),
illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve az
ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjének
felhatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt
felhatalmazást szintén csatolni kell egyszerű másolati példányban, melyen szerepelnie kell a felhatalmazott
személy aláírás- és szignómintájának is.]
18. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárás nyelve magyar. Ennek alapján az ajánlattevőnek
- konzorcium esetén konzorciumi tagoknak - és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó
szervezetnek minden nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell
benyújtania. A hatósági igazolásokról hiteles fordítás szükséges. Hiteles fordításnak minősül a szakfordításról
és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT sz. rendelet szerinti hiteles fordítás.
19. Jelen ajánlattételi felhívás III.1.3. pontjához : Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőtől nem követeli meg
gazdasági társaság létrehozását, de az ajánlatban utalni kell a közös ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni
a konzorciumi tagokat, illetve a konzorcium vezető tagját, annak címét, egyéb elérhetőségét. Közös ajánlattétel
esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (konzorciális szerződés) kell kötniük egymással, melyben
szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. A konzorciális
szerződést egyszerű másolati példányban csatolni kell az ajánlathoz. A szerződéssel, annak minimális
tartalmával kapcsolatos további ajánlatkérői elvárásokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
20. Amennyiben az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi
befolyás áll fenn, úgy ajánlattevő arról köteles ajánlatában nyilatkozni.
21. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést megelőzően nyilatkoznia
kell mindazon gazdálkodó szervezetek köréről, amely(ek) felett az ajánlattevő a Polgári Törvénykönyv szerinti
többségi befolyást gyakorol, vagy amely(ek) az ajánlattevő felett többségi befolyást gyakorolnak. Ezen
nyilatkozatnak tartalmaznia kell az érintett gazdálkodó szervezet(ek) cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát,
elérhetőségét.
22. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként megjelölt
székházban beléptető rendszer működik, s emiatt az épületbe történő belépés a portai regisztráció miatt
időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). Ennek figyelembevétele ajánlattevők részéről elengedhetetlen,
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különös tekintettel az ajánlatok benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű késedelemért ajánlatkérő
felelősséget nem vállal.
23. A Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevők
pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
24. Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia az ajánlathoz arra vonatkozóan, hogy ő, (közös ajánlattétel
esetén a konzorcium vezető, illetve a konzorciumi tagok) illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet a
Kbt. 63. § (1) bekezdés a) és b) pontjára tekintettel, a jelen felhívás III.2.1. pontjában meghatározott kizáró okok
tekintetében az igazolásokat az ajánlat részeként, vagy a Kbt. 63. § (1) bekezdés b) pontja alapján (nyertesség
esetén) az eredményhirdetést követő 8 napon belül kívánja -e becsatolni. Amennyiben ajánlattevő (közös
ajánlattétel esetén a konzorcium vezető, illetve a konzorciumi tagok) illetve a közbeszerzés értékének 10 %-
át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint az ajánlattevő számára erőforrást
nyújtó szervezet nyilatkozata szerint a kizáró okok tekintetében az igazolások az ajánlat részeként kerülnek
becsatolásra, ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén konzorcium vezetőnek és konzorciumi tagoknak), a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az
ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezeteknek valamennyi kizáró ok tekintetében a Kbt. 63. § (2) és
(5) bekezdése szerinti igazolásokat be kell nyújtania és az igazolások vizsgálatakor Ajánlatkérő megfelelően
alkalmazza a Kbt. 83. § és - amennyiben annak feltételei fennállnak - 88. §-ának rendelkezéseit.
25. Jelen ajánlattételi felhívásban illetve az ajánlattételi dokumentációban nem szabályozott kérdésekben az
ajánlattételi felhívás megküldésekor hatályos, közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 13367776
Fax  +36 13367778

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. § (2)
bekezdésének megfelelően.

VI.4.3) Az a szerv, amelytől a jogorvoslati kérelem benyújtására vonatkozó információ beszerezhető
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

6.4.2010


