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Magyarország-Budapest: Szoftvercsomag és információs rendszerek
2018/S 014-028018
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
AK00149
Váci út 45/B.
Budapest
1134
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kulcsár Szilárd, V. emelet Stratégiai Beszerzési Csoport, 505. szoba
Telefon: +36 14368202
E-mail: Kulcsar.Szilard@nemzetiutdij.hu, kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu
Fax: +36 14368370
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nemzetiutdij.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nemzetiutdij.hu
I.2)

Közös közbeszerzés

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.nemzetiutdij.hu/articles/category/szerzodesek_kozbeszerzesi_hirdetmenyek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.5)

Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: útdíj beszedési és -ellenőrzési szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Microsoft licencek beszerzése/2018.

II.1.2)

Fő CPV-kód
48000000

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

20/01/2018
S14
http://ted.europa.eu/TED

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

1/8

HL/S S14
20/01/2018
28018-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

2/8

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Microsoft licencek és licenckövetés beszerzése.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
48000000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
1134 Budapest, Váci út 45/b.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevőnek az alábbi Microsoft licenceket a megjelölt licenckövetéssel kell szállítani Ajánlatkérő
részére, Nagyvállalati Szerződés (Microsoft Enterprise Agreement) keretében:
Cikkszám Termék megnevezés Árazási egység Közbeszerzési eljárás mennyiség.
W06-01063 CoreCAL ALNG LicSAPk MVL Pltfrm DvcCAL 1 258 db (Price level A).
269-12445 OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL Pltfrm 1 258 db (Price level A)
KV3-00356 WINE3perDVC ALNG UpgrdSAPk MVL Pltfrm 1 258 db (Price level A).
W06-01066 CoreCAL ALNG LicSAPk MVL Pltfrm UsrCAL 1 308 db (Price level A).
269-12445 OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL Pltfrm 1 308 db (Price level A)
KV3-00356 WINE3perDVC ALNG UpgrdSAPk MVL Pltfrm 1 308 db (Price level A).
AAA-12536 EntMobandSecE3 Shared Alng MonthlySub Addon ToUsrCrCAL 12 180 db (Price level A).
AAA-10764 O365E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL AddOn touserCoreCALw/OPP 12 180 db (Price level A).
T3A-00005 SfBOnlnP2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 12 12 db (Price level A).
9GS-00495 CISSteDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 1 56 db (Price level A)
9GS-00555 CISSteDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic W/OSysCtrSvrLic CoreLic 1 8 db (Price level A)
9GA-00006 CISSteStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 1 192 db (Price level A)
312-02177 ExchgSvrStd ALNG LicSAPk MVL 1 4 db (Price level A)
H04-00232 SharePointSvr ALNG LicSAPk MVL 1 1 db (Price level A).
7NQ-00302 SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic 1 12 db (Price level A)
5HU-00216 SfBSvr ALNG SA MVL 1 2 db (Price level A)
6QK-00001 AzureMonetaryCommit ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Commit 12 240 db (Price level A)
Opcionális tételek.
AAA-12536 EntMobandSecE3 Shared Alng MonthlySub Addon ToUsrCrCAL 12 3516 db (Price level A).
AAA-12531 EntMobandSecE3 Shared Alng MonthlySub Addon ToDvcCrCAL 12 3096 db (Price level A).
Az opcionális tételek tekintetében az adott szerződéses évben (12 hónapban) ajánlatkérő bármikor jogosult
eseti megrendelést kibocsátani, mely eseti megrendelés vonatkozásában nyertes ajánlattevő az adott évből
hátralévő időszakra vonatkozó 12 havi díj arányos részére jogosult.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése értelmében a fentiekkel egyenértékű termék is
megajánlható.
A licencekre vonatkozó szállítási határidő az „Opcionális tételként nem kiemelt” termékek esetén a szerződés
hatálybalépését, „Opcionális tétel”-ként megjelölt termékek esetén az eseti megrendelés kézhezvételét követő
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30. nap. A szerződés időtartama a szerződésszerű teljesítést követően a Microsoft Enterprise Agreement
konstrukció alapján kiterjed a licencekhez járó „Opcionális tételként nem kiemelt” termékek esetén 2 év,
az „Opcionális tétel”-ként megjelölt termékek esetén az eseti megrendelésben meghatározott időtartamú
licenckövetésre, javításra és támogatásra.
A szerződés teljesítése a következőképp történik:
Nyertes ajánlattevő a szerződés hatálybalépésétől számított 30 napon belül köteles a licencekhez tartozó
aktiváló kulcsokat, telepítő lemezképeket, támogatási tudásbázist a Microsoft nagyvállalati licenc nyilvántartási
portálján, ajánlatkérő profiljához kapcsolódóan elérhetővé tenni.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
A felhívás II.2.4. pontja szerint.

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: nem

II.2.14)

További információk
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket (késedelmi és meghiúsulási kötbér) és a részletes fizetési
feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

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:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja a
közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állását ajánlattevő, valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezet előzetesen
az alábbiak szerint igazolja:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő – adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet – köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát,
megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön
formanyomtatványt kell benyújtani.
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Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az érintett gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), c)-e), gq) pontja, illetve a Kbt. 62. § (2) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket
hozott, amelyek a Kbt. 64. § alapján igazolják megbízhatóságát és ezt a Közbeszerzési Hatóság Kbt. 188. §
(4) bekezdése szerinti – vagy közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős
határozatával igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedéseket rövid leírását a
formanyomtatványon feltüntetni. A hivatkozott jogerős határozatot csatolni kell.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4)
bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt.
62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró
ok hiányát igazoló adatbázisokhoz, ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány
megfelelő részében.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás ajánlattevőnek erre vonatkozó
nyilatkozatát kell csatolnia.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján az EEKD vonatkozásában hiánypótlási felhívást, felvilágosítást
kérést küldhet ki.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli.
Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő
határidő tűzésével felhívja a kizáró okok 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezet 8. §, 10. §. és 12-16. §ben foglalt igazolására. A kapacitást biztosító szervezet a kizáró okok igazolására csak az EEKD-ban foglalt
nyilatkozatát köteles benyújtani a Kr. 15. § (1) bekezdése alapján.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezete szerinti igazolási módok az V. fejezetnek megfelelően
kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja,
hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem
megfelelően nyújtja be az igazolásokat, ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok
benyújtására.
III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M/1. A Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően,
az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján
az érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) csak nyilatkoznia kell, hogy
megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira
kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön
formanyomtatványt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az
alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván
venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön
formanyomtatványt kell benyújtani.
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A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli.
Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő
határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények a Korm. rendelet IV. fejezetében foglalt igazolására.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés e) pontja
alapján kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, ennek keretében csatolandó
a gyártó vagy magyarországi képviselője által kiállított igazolás a Microsoft Licensing Solution Provider (LSP/
LAR) minősítésről, vagy a nemzetközi LSP/LAR minősítéssel rendelkező gazdasági szereplő magyarországi
képviseletére jogosító felhatalmazás.
Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem
megfelelően nyújtja be az igazolásokat, ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok
benyújtására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik Microsoft Licensing Solution Provider (LSP/LAR)
minősítéssel, vagy nemzetközi LSP/LAR minősítéssel rendelkező gazdasági szereplő magyarországi
képviseletére jogosító felhatalmazással.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg
kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével
azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Azokban az esetekben, amelyekben a Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja – figyelemmel a 30. §-ban és 39. §-ban foglaltakra is –, hogy a
gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan
elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett
gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedése helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját
vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő az egyéb igazolási módok
helyett.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Nyertes ajánlattevő az „Opcionális tételként meg nem jelölt” tételek tekintetében
kettő darab részszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
1. részszámla: Nyertes ajánlattevő a felhívás II.2.14) pontja szerinti hozzáférés igazolt teljesítését követően egy
évig terjedő licenc követés díjáról,
2. részszámla: az első év elteltét követően, a második évre eső licenc követés díjáról.
Az „Opcionális tétel”-ként megjelölt termékek esetében Eladó eseti megrendelésenként nyújthat be számlát.
A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk 6:130. § (1) és (2)
bek., a Kbt. 135. § (1) és (6) bek. alapján történik.

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
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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: nem

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/02/2018
Helyi idő: 11:00

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: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26/02/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (1134 Budapest Váci út 45. B épület, V. emeleti hivatalos tárgyaló
helyisége).
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Ajánlatkérő a bontási eljárást a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint folytatja le.

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) Az ajánlatban csatolandó iratokat teljes körűen az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum II.
fejezet II.4.4 és II.4.5. pontja tartalmazza.
2) Az ajánlatnak eredetiben tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66.
§ (2) bekezdés].
3) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
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4) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen ajánlattevő
feltünteti a 68. § (4) bekezdése szerinti információkat:
— az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét),
— a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.
5) A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint ajánlattevő köteles ajánlatában megjelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe
venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
6) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a M/1. alkalmassági feltételt és annak igazolását a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
7) Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
8) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony
ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ennek érdekében ajánlatkérő
csak a legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő – és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő – tekintetében vizsgálja az ár aránytalanul alacsony voltát, és
alkalmazza szükség esetén a Kbt. 72. § szerinti eljárást.
9) Az ajánlati árat az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum 3. számú melléklete szerinti
Ártáblázat kitöltésével kell megadni.
10) Ajánlatkérő kizárja nyertes ajánlattevő(k) részére a gazdálkodó szervezet létrehozásának lehetőségét.
Alternatív ajánlattétel nem biztosított.
11) Ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell ajánlatukban, hogy nem állnak fenn ajánlattevővel szemben, valamint az
igénybe venni kívánt alvállalkozókkal, és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekkel szemben a
Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
12) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés II.2.7.) pontban feltüntetett időtartama úgy
értelmezendő, hogy a szerződés időtartama a licencek ajánlatkérő rendelkezésére bocsátásától számított 2 év.
13) Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő egy
nagyvállalati licenccsomagot kíván beszerezni, amely egység nem megbontható és nem teljesíthető több
ajánlattevő által.
14) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Microsoft
Enterprise szerződéses feltételek az irányadóak.
15) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kulcsár Szilárd (lajtsromszám: 00553).
16) Ajánlatkérő igényeinek a II.2.4. pontban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők
nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja (Kbt. 76. § (5) bekezdés).
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
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VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
18/01/2018
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