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Pályázattal és teljesítéssel kapcsolatos információk 

16628/2015/SZK 

  

1. Az ajánlatkérő neve: 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 

Székhely:      1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. 

Levelezési címe:     1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 54-60. 

Számlavezető pénzintézete:   Raiffeisen Bank Zrt. 

Számlaszáma:     12001008-00135665-00100001 

Adószám:     10856417-2-44 

Statisztikai jelzőszám:    10856417-5221-114-01 

Cégbíróság és cégjegyzékszám:   Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, Cg. 01-10-042272 

 

Az eljárás lefolytatása során eljár: 

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzés és Logisztika Üzletág 

H-1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Cg. 01-10-045838 

Aláírási joggal felruházott képviselő:   Bihari Lajos – Üzletág vezető 

      dr. Pallagi Norbert  -  Divízióvezető 

Ügyintéző:      Hazafi Gergely 

Telefon:      06-30-599-6445 

Fax:       06-1-511-8534 

Email:       hazafi.gergely@mav-szk.hu 

 

 

2. A beszerzés tárgya: „IBM mainframe rendszermérnök kompetencia beszerzése” 

Ajánlatkérő 1 év határozott időtartamra beszerzési eljárást indít a MÁV Szolgáltató Központ  Zrt. 

adatközpontjában működő IBM Z800 mainframe infrastruktúra üzemeltetésre az ajánlatkérési 

felületen található mellékletek szerint.  

 

A szolgáltatás tartalma: 

- 7/24 rendelkezésre állás a rendszer nonstop üzemeltetésének fenntartása érdekében 

- incidenskezelés 1 órás reakcióidővel, korlátlan esetszámban 

- a felsorolt tevékenység/feladatok ellátása 

 

Tevékenységek/feladatok a MÁV SZK IT üzletág IBM Z800 rendszerének üzemeltetése kapcsán: 

 logikailag particionált CEC üzemeltetése, hangolása 

 a kapcsolt DS8xxx DASD alrendszer üzemeltetése, a mainframe storage partíciójának 

adminisztrálása 

 a HMC-n, SE-n előjelzett hardver események észlelése, értékelése és a szükséges  

tevékenységek megindítása 

 a 2074/3174 eszközök által kezelt konzolok üzemeltetése 

 az SMS alrendszer adminisztrálása ( Storage Group, esetileg Data Class, lemezterület 

biztosítása ) 

 a HSM alrendszer üzemeltetése, adminisztrálása, az operátori hibák javítása 

 a RACF alrendszer üzeneteinek elemzése, a szükséges beavatkozások megtétele 

 a TSM rendszer kivezetési munkálatainak támogatása z/OS környezetben 

 a DB2 alrendszer SYSADM jellegű feladatainak elvégzése 

 a Sysplex funkcionalitás fenntartása  

 a 3494 Tape Library üzemeltetése, a HW hibák behatárolása, az RMM komponens 

üzemeltetése 

 a Netview automatizált funkciók felügyelete, ellenőrzése 
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 a Communication Server ( TCP/IP és VTAM ) felügyelete, szükség esetén az önálló hálózati 

csoporttal való együttműködés 

 a JES2 ( MAS ) Spool komponens felügyelete 

 az OMVS alrendszer felügyelete  

 a Sysplex ARM ellenőrzése  

 a DR konfigurációként működő S/390-R26 és RVA T82 együttes működtetésének fenntartása 

 proaktív üzemelés felügyelet 

 

3. A teljesítés helye; ideje 

3.1. Teljesítés helye: 1012 Budapest, Krisztina krt. 37/a 

3.2. Teljesítés ideje: a Szerződés mindkét Fél által történő aláírás napján lép hatályba azzal, hogy 

Felek rendelkezéseit 2016. február 01-től rendelkezik alkalmazni, és 6 (hat) hónap határozott, valamint 

6 hónap opcionális időtartamra jön létre. 
 

4. A szerződés meghatározása: szolgáltatási szerződés 

 
5. Ajánlattétel helye és ideje:  

 

Ajánlatukat kérjük a SourcingTool rendszerbe legkésőbb 2016. február 12. 12:00 óráig feltölteni 

szíveskedjenek! Ellenkező esetben ajánlatukat nem áll módunkban figyelembe venni. 

 

6. Az ajánlatok elbírálása 

A bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

 

6.1. Ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlati ár a meghatározott műszaki/szakmai tartalomnak és a 

       részletes szerződéses feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse. 

Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más külföldi 

fizetőeszköz árfolyamához. 

Az ajánlatban az ajánlattevőnek fix, a szerződés teljes időtartamára érvényes árat kell megadni,    

Általános Forgalmi Adó nélkül meghatározva.  

A szolgáltatások havi átalánydíját nettó Ft-ban úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak 

minden járulékos költséget.  

 

6.2. Többváltozatú ajánlat nem tehető. 

 

6.3. Részajánlat nem tehető.   

 

7. Elektronikus aukcióra és tárgyalásokra vonatkozó információk 

7.1. Az Ajánlatkérő a folyamat részeként az ajánlattételt követően Ajánlattevőket meghívja a végső 

árat meghatározó, az Ajánlattevők közötti végső ár csökkenésére irányuló elektronikus aukcióra. 

7.2. Az ajánlatadás ezen köre elektronikus aukciós eszközön kerül lebonyolításra. 

7.3. Az elektronikus aukció szabályait az Ajánlatkérő állapítja meg és előtte írásban külön tudatja a 

meghívottakkal ennek részleteit. Az elektronikus aukció honlapja: https://mav.arlejtes.hu 

7.4. Az elektronikus aukciót Ajánlatkérő erre jogosult szolgáltató rendszere segítségével 

      bonyolítja le. 

 

      Szolgáltató megnevezése, adatai: 

https://mav.arlejtes.hu/
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Cégnév: Electool Hungary Kft. 

Iroda:  1123.Budapest, Alkotás út 53. 

Cégjegyzékszám: 01-09-711910 

E-mail: aukcio@electool.com 

Magyar nyelvű 

ügyfélszolgálat 

+36-1-8555-999 (1,7 mellék) 

 

 

      Az elektronikus aukciós rendszer használatát az Electool Hungary Kft. az alábbi 

      szoftverkörnyezetben támogatja: 

 Operációs rendszer: Microsoft 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/GNU/Linux 

 Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 1.5, 2.0 vagy újabb 

verziók 

 

7.5.  Az árlejtésen való részvétel az Ajánlattevők számára díjtalan. 

7.6. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eljárás során tárgyalás(oka)t tartson, melynek helyszínéről 

és időpontjáról a későbbiekben írásban tájékoztatja az ajánlattevőket. 

 

8. Egyéb információk 

8.1. Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok 

       megfelelnek-e az ajánlatkérésben meghatározott feltételeknek. 

8.2. Ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlat érvénytelen-e? 

8.3. Az érvényes ajánlatokat az ajánlatkérésben meghatározottak és a bírálati 

       szempont alapján értékeli Ajánlatkérő. 

8.4. Ajánlatkérő az ajánlatot kizárólag annak elbírálására használja fel. 

8.5. Ajánlatkérő elbírálja az ajánlatot, kivéve, ha a beszerzési eljárás megkezdését követően – 

      általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény 

      miatt a szerződés megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem 

      lenne képes. Ebben az esetben az ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell 

      nyilvánítania. 

8.6. Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlatkérést, 

       illetőleg a mellékletekben meghatározott feltételeket, valamint az ajánlattételi határidőt. 

       Ajánlatkérő az ajánlatkérés, illetve a mellékletek módosított elemeiről, valamint 

       az ajánlattételi határidő módosításáról a SourcingTool rendszer kérdések/válaszok 

       mezőjében tájékoztatja az Ajánlattevőket. 

8.7. Ajánlatkérő a hiánypótlásra teljes körűen biztosít lehetőséget. 

8.8. A hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható, úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen az 

       ajánlatkérés előírásainak, de a következő módosításokat, kiegészítéseket nem 

       lehet a hiánypótlással végrehajtani:  

o          a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, 

            amelyek értékelésre kerülnek;  

o          a hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az 

            már benyújtásakor elkésett. 

8.9. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolhat az ajánlatkérő 

       által megállapított hiánypótlási határidő lejártáig. 

8.10. A hiánypótlási felhívás kiküldését követően az ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, 

       ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Önkéntes 

       hiánypótlás ekkor is teljesíthető.  

mailto:aukcio@electool.com
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8.11. Ajánlatkérő meggyőződik arról, hogy a hiánypótlás(oka)t követően az ajánlat nem 

       módosult-e a fent írtakba ütköző módon.  

       Az ilyen jellegű módosulás esetén, vagy ha a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelően 

       teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni 

       az elbírálás során.  

8.12. Ha a hiánypótlás keretében Ajánlattevő olyan iratot ad be, mely tartalmában megegyezik 

       az Ajánlatkérő által elvégzendő számítási hiba javítással, azt ajánlatkérő nem veszi 

       figyelembe, ez nem minősül az ajánlat fent leírtakba ütközésének.  

8.13. Ha Ajánlatkérő az ajánlatban az elbírálás eredményére kiható számítási hibát észlel, 

       annak javítását az ajánlatkérő elvégzi úgy, hogy a beszerzés tárgya elemeinek tételesen 

       meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket 

       vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. Ajánlatkérő a 

       számítási hiba javításáról az ajánlattevőt közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja. 

8.14. Az ajánlat elbírálása során Ajánlatkérő írásban határidő megadásával felvilágosítást 

       kérhet Ajánlattevőtől az ajánlattételi felhívásban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem 

       egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A 

       felvilágosítás megadása a lent meghatározott szerinti eset kivételével nem 

       eredményezheti az ajánlat módosítását.  

8.15. Ha az ajánlat különböző pontjain egy adat eltérő tartalommal (értékben) szerepel – 

       kivéve az értékelésre kerülő adatot –, Ajánlattevő a felvilágosítás kérés alapján  

o          közölheti, hogy ezek közül melyik adat a helyes, és melyik adat semmis, 

melyet a beszerzési eljárásban, illetve szerződésben nem lehet figyelembe venni, 

hanem a helyesnek minősített adattal kell helyettesíteni, továbbá  

o          ha az előző pont szerinti semmisség miatt ajánlata nem felel meg az 

ajánlatkérésnek vagy mellékleteinek, jogosult a megjelölt határidőig a felvilágosítással 

érintett irattal igazolni kívánt előírással kapcsolatban hiánypótlást teljesíteni.  

8.16. Ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó 

         adatokat, valamint indokolást kérhet írásban, ha az ajánlat a becsült értékéhez 

         viszonyítva kirívóan alacsonynak értékelt összesített ellenszolgáltatást tartalmaz. 

8.17. Ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján meggyőződik az ajánlati 

         elemek megalapozottságáról, ennek során írásban tájékoztatást kérhet Ajánlattevőtől a 

         vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan.  

8.18. Ajánlatkérő érvénytelennek nyilváníthatja az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és 

         a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. 

8.19. Az ajánlat érvénytelen, ha 

•          azt az ajánlatkérésben meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után 

nyújtották be; 

•          egyéb módon nem felel meg az ajánlatkérésben, mellékleteiben valamint az 

esetlegesen megtartott tárgyalás(ok)on meghatározott feltételeknek; 

•          kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz; 

•          lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan 

aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz. 

8.20. Jelen felhívás nem jelent az Ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget. Az 

Ajánlatkérő bármikor úgy dönthet, hogy nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt 

szerződést. Ajánlatkérő a döntését külön indokolni nem köteles. Ajánlatkérő tehát 

fenntartja a jogát arra, hogy a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb 

ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja, illetve, 

hogy az ajánlatkérést az ajánlattételi határidőig visszavonja, vagy az eljárást 

eredményhirdetést megelőzően megszüntesse. Az ajánlatkérés visszavonásából, illetve 
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eredménytelenné nyilvánításából eredő károkért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget 

nem vállal.” 

 

8.21. Az ajánlatok elkészítésével kapcsolatban felmerült valamennyi költség az Ajánlattevőt 

         terheli. 
 
 

Budapest, 2016. február 8. 

 

 

 


