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Jegyzőkönyv
előzetes piaci konzultáció első fordulójáról

A  NÁV-START  Zrt.,  mint  Ajánlatkérő  a  közbeszerzésekről  szóló  2015.  évi  CXLlll.  törvény  (a
továbbiákban:  Kbt.)  28.   §  (4)  bekezdésében  foglal:ak  alapján  előzetes  piaci  kon2mltációt  kíván
lefolytatni az Ajánlatkérő által tervezett alábbi beszerzés tekintetében:

„MÁV-STAHI Zrt. 81 beszerzés"

Akonzultációravonatkozómeghívó2021.januárhónap29.napjánkeriltközzétételreaMÁV-
STARTZrt.honlapjántovábbámegküldésrekerültakonzultációrafelkértgazdaságiszereplők
részére.

Komzultáció helye  és  időpontja:  CISCO rendszeren keresztül  elektronikusan,  2021.  február
hónap 15 nap 10 óra 00 perc.

1.   Konzultáció menete

Aj ánlatkérő konzultálni kíván különösen:
-     az árképzés módszeréről;
-     az elvégzendő feladatok időigényéről;

a műszaki leírás követelményeíről;
-     értékelési szempontok vonatkozásában minőségi követelményekről

a rendszer hardverigényéről
-     szoftverkövetési és fejlesztési lehetőségekről

rendszerre kapcsolatos egyéb szolgáltatásokról
AjánlatkérőkériTiszteltGazdaságiszereplőt,hogyazelőzetespiacikonzultációkeretébenszíveskedjen
sajátrendszerénekműködésétésarendszerszolgáltatásiképességeitbemutatni.

2.   A konzultáció eseményeinek rögzítése

Kovács  László  közbeszerzési  szakértő  köszönti  a megjelenteket  és  ismerteti  a konzultáció
menetére vonatkozó szabályokat és megkérte a részvevőket, hogy megfelelő személyazonosító
eszköz segítségével, a GDPR szabályainak megfelelően azonosítsák magukat.

Kovács László közbeszerzési szakértő tájékoztatta a részwevőket, hogy a jelen előzetes piaci
konzultáción  való  részvétel  nem  eredményez  az  esetlegesen  későbbiekben  indításra kerülő
közbeszerzési eljárásban összeférhetetlenséget. Tájékoztatta a részvevőket továbbá arról, hogy
az előzetes piaci konzultáción ajánlatot tenni tilos.

A jelenlévők tájékoztatást kaptak arról, hogy az előzetes piaci konzultációról jegyzőkönyv
készül, amely elektronikusan me8küldésre kerül a gazdasági szereplő számára és az előzetes
piacikonzultációrameghívójávalazonoshelyenközzéteszi.Agazdaságiszereplőhozzájárult
a kép és a hang rögzítéséhez a jegyzőkőnyv pontos elkészítése érdekében.
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Kovács László közbeszerzési szakértő tájékoztatta a meÉelenteket, hogy ajánlatkérő fenntartj a
ajogot,hogyhaazelsőkonzultációsfordulósorántovábbikérdéseimerülnénekfel,egytovábbi
fordulót tartson, melynek tervezetten 2021. február hónap 24. nap és 26. napja között kerülnek
megtartásra.

Ezt követően Singer Péter értékesítési szakértő ismerteti az eljárás tárgyát képező  szakmai
kömyezet főbb jellemzőit.

Gazdasági  szereplő  a  beszerzés  tárgyára  vonatkozó  ismertető  előadását  követően  az
alábbi kérdések merültek fel.

A gazdasági szereplő részéről az alábbi kérdések, észrevételek merültek fel:

Kérdés:  A VOLÁN Busz Zrt.-től  származó információk kezelése, megvalósítandó tervezett
hardverigényszükségességeidőbeneltolódvafogmegvalósulnivagyegyszerrekellaVOLÁN-
tól származó adatok integrációját ?

Válasz: Időben eltolódva fog megvalósulni.

Ajánlatkérő részéről az alábbi kérdések, észrevételek merültek fel:

Kérdés: A térképes meüelenítés a MS excel 3D módozatára épül?

Válasz: A termék maga te]jes egészében saját megoldásra épül. Használ a háttérben különböző
megoldásokat. Célja az az volt, hogy az elelemzők számára földrajzilag értelmezhető, vonalas
inffastruktúrához kötődő adatokat BI-be tudj on integrálni.

Kérdés:  Megoldható-e  az  adatok térképes  meüelenítése és  ez kiterjeszthető-e nemzetközi
színtérre.

Válasz: Igen. Kiterieszthető. Rugalmasan kezeli a nemzetközi vasútvonalakban bekövetkezett
esetleges változásokat.

Kérdés: Milyen árelemek vamak? ®1.: szerver megvétele, üzembe helyezés után, HelpDesk
szolgáltatás, szoftver alapára, testre szabás, oktatás, esetleges fejlesztés, 1icence stb.)

Válasz:

-     Licenszek: 3 típusú licensz:

o    szerverekre cpu alapú (számítási kapacitás)
o    Power  81 - riportokat  szerkesztő  felhasználók részére  (havidíjas  előfizetési

konstrukció)
o    Abylon term.ékek licenszei -ez jelenleg is van, korlátlan

Bevezetési költség

Üzemeltetéstámogatást tudnak biztosítani SLA feltételekkel.

Támogatási keret

Kisebb fej lesztések
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Támogatás
oktatás

Kérdés:  Szerverkapacitásának bővítésében  a  gazdasági  szereplő  tud-e  ajánlattevői  oldalon
megjelenni?

)

Válasz:Nemtud.Ezekrerögzítettbeszerzésicsatomákállnakrendelkezésre.

Kérdés:Milyenegyébárelemeklehetnek®1:fejlesztésikeret,tanácsadás,oktatás)

Válasz: A liceiice-re vonatkozó költségek melleft a projekt bevezetés költségeiről és a pontos
igényekfelméréseutánegyköltségvetéspontosaneltudkészülni.Általábanerreegykeretet
szoktakmeghatározni,amelybenezekazegyeselemekfmanszírozásrakerülnek.

Kérdés:HányfelhasználólehetbentegyszeiTearendszerben,illetvepárhuzamosanfiithatnak-
e lekérdezések, ha igen akkor hány darab?

Válasz:Nincskorlátjaafelhasználokszámának.ACPUkapacitásszabhatáriakiszolgálható
személyek számának, azok fttásának idejének. Ezek azonban nagyban függnek a lekérdezés
bonyolultságától.

Kérdés:   Létrehozható-e  olyan  törzsadatbázis   amely  azokat  a  hozzáadoft  információkat
tartalmazza amik az értékesítési adatokban nem keletkeznek?

Válasz: Igen létrehozható.

Kérdés:  Adatexpoft vagy import interface tervezése/fejlesztéseffiépítése/üzemeltetése hogy
oszlik  meg  a  81  rendszer  szállítója,  a  MÁV-START  Zrt„  illetve  az  egyes  értékesítési
rendszerüzemeltetők,  vagy  a kiexportált adatokat  felhasználók között?  Ezekre  szükséges-e
külön szerződést kötnie a feleknek?

Válasz:  Mivel  CPU  alapján  licencelődik  a  felhasználás  Ennek  licenc  vonzata  nem  fog
felmerülni,deabiztonságoscsatlakozásmódjátbiztosítanikeuahamadikoldalfelé.Magaa
platformnagyonjólintegrálhatómodell.

Kérdés: Nemzetközi értékesítésre vonatkozó adatokat az arra vonatkozó adatszabványban be
tud tölteni a rendszer?

Válasz: Igen

Kérdés:Adatokküldésenemzetköziszinttérenszereplőszereplőknekislehetségesilletveezek
eLőállítása lehetséges?

Válasz: Igen a rendszer képes rá.

Kérdés:  Milyen  minőségi  kritériumokat  érdemes  értékelnünk?  Az  említeft  szempontok
tekintetébenmilyenminimummaximumértékettudnánákmeghatározni?

Válasz: Minőségi paraméterek között kiemelendő :

Performancia (CPU kapacitás és licenszvonzattal skálázható)
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Felhasználók tanulási ideje
-     Integrálhatóság a meglévő adattárházakkal

Kérdés: Mermy ideig van terméktámogatás?

Válasz:AsajátmegoldásainkaMicrosoftmegoldásihozigazodikSzerveralapútermékeknélez
10 év. A POWER Bi esetében évenkénti ffissíté'sre kell készülni a gyártó évente három verzót
ad ki belőle.

Kérdés: Ennek költségeit az előfizetési díj tartalmazza vagy ez egy külön árelem?

Válasz: Emek költségeit az ár esetlegesen tartalmazza. Előfizetési díj esetén.

Kérdés: Ki jogosult a rendszer bővítésére?

Válasz: A forráskódátadás esetén bárki jogosult lehet a rendszer fejlesztésére.

Kérdés:   Gazdasági   szereplő   a   konzultáció   keretében   rendelkezésre   bocsátott   műszaki
paramétereknek  megfelelő  korábbi   szállítással  rendelkezik-e?  Gondolok  célzottan  olyan
adatmemyiséget kezelő szoftverre.

Válasz: Igen rendelkezünk.

A jegyzőkönyv lezárva: 11 óra 21. per€kor.

Kelt. : Budapest, 2021. február hónap 16. nap

Tisztelettel:

közbeszerzési szakértő
MÁV-START Zrt.

Aj ánlattevő képviselőjeként aláírásommal elismerem, hogy j elen előzetes piaci konzultációról
készült jegyzőkönyv tartalmát megismeftem, azzal szemben kifogást nem támasztok továbbá
annak egy példányát átvettem.


