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Magyarország-Budapest: Szoftvercsomag-programozási szolgáltatások
2018/S 030-065242
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
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. iroda
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.nemzetiudij.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 feladatok ellátása

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

Elnevezés:
Modern adattárház tervezése és kialakítása/2018.

II.1.2)

Fő CPV-kód
72210000

II.1.3)

A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
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II.1.4)

Rövid meghatározás:
Modern adattárház tervezése és kialakítása.

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)
72210000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő mindenkori székhelye, mely az ajánlati felhívás eladásának napján a következő: 1134 Budapest,
Váci út 45/B.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
A projekt során nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok:
1. Projekt menedzsment (szállító oldali)
2. Az új adattárház architektúra megtervezése és kialakítása
3. Az adattárház keretrendszer tervezése és kialakítása
4. Forrásrendszer felmérés, profilozás
5. Forrásrendszeri archív és historikus adattárház (DW) layer megtervezése és kialakítása, Data Vault
modellezési módszertan szerint
6. Adatpiacok tervezése és kialakítása (DM), csillag vagy hibrid kiterített modellezési módszerrel - az Oracle
adattárház környezetben
7. Adattárház és adatpiac töltőeljárások kialakítása (mind ősfeltöltés, mind rendszeres töltések - az Oracle
adattárház környezetben)
8. 1 Milliárd rekordú adattábla kezelése a fix és mobil ellenőrző egységeken kezelt áthaladási eseményekre
vonatkozóan
9. RDBMS adatbázis technológia használatával 3 milliárd rekordú szakasztépésekre vonatkozó adatbázis
kezelése
10. Riportigények felmérésének, riportok tervezésének és kialakításának támogatása.
11. Fejlesztői tesztelés elvégzése és az UAT támogatása
12. Fejlesztői, üzemeltetői és felhasználói oktatás
13. Dokumentálás (rendszerterv, adatmodellek, mappingek, fejlesztői és üzemeltetői dokumentációk, oktatási
anyagok)
14. Élesbe állás támogatása
Az elvégzendő feladatok további, részletes követelményeit a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő által leszállítandó eredménytermékek:
Minimálisan az alábbiak leszállítása szükséges a projekt során:
1. Projekt menedzsment dokumentációk 1 db
2. Forrásrendszer felmérés eredményei dokumentum 1 db
3. Adattárház rendszerterv 1 db
4. Adatbázis adatmodell, táblastruktúrák és referenciák (foreign key) SAP PowerDesigner fizikai adatmodell
(PDM) formátumban 1 db
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5. Az adatbázis töltését végző eljárások (Oracle PL/SQL) és dokumentációjuk 1 db
6. Fejlesztői teszt 1 db
7. Fejlesztői dokumentáció 1 db
8. Üzemeltetői dokumentáció 1 db
A leszállítandó eredménytermékek további, részletes követelményeit a közbeszerzési műszaki leírás
tartalmazza.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szervezettsége, képzettsége
és tapasztalata az alábbiak szerint / Súlyszám: 40
Minőségi kritérium - Név: 2.1 Az M/2. alkalmassági követelmény szerint megjelölt 1. pont szerinti szakember
szakmai tapasztalatának időtartama (egész hónapok száma) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 2.2 Az M/2. alkalmassági követelmény szerint megjelölt 2. pont szerinti szakember
szakmai tapasztalatának időtartama (egész hónapok száma) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 2.3 Az M/2. alkalmassági követelmény szerint megjelölt 3. pont szerinti szakember
szakmai tapasztalatának időtartama (egész hónapok száma) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 2.4 Az M/2. alkalmassági követelmény szerint megjelölt 4.1. pont szerinti szakember
szakmai tapasztalatának időtartama (egész hónapok száma) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 2.5 Az M/2. alkalmassági követelmény szerint megjelölt 4.2. pont szerinti szakember
szakmai tapasztalatának időtartama (egész hónapok száma) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 2.6 Az M/2. alkalmassági követelmény szerint megjelölt 4.3. pont szerinti szakember
szakmai tapasztalatának időtartama (egész hónapok száma) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 2.7 Az M/2. alkalmassági követelmény szerint megjelölt 5. pont szerinti szakember
szakmai tapasztalatának időtartama (egész hónapok száma) / Súlyszám: 3
Minőségi kritérium - Név: 2.8 Az M/2. alkalmassági követelmény szerint megjelölt 6. pont szerinti szakember
szakmai tapasztalatának időtartama (egész hónapok száma) / Súlyszám: 7
Minőségi kritérium - Név: 2.9 Az M/2. alkalmassági követelmény szerint megjelölt 7. pont szerinti szakember
szakmai tapasztalatának időtartama (egész hónapok száma) / Súlyszám: 7
Ár - Súlyszám: 60

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/05/2018
Befejezés: 14/12/2018
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

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
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
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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:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik
be.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § szerint ajánlattevőnek a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban ajánlata benyújtásakor a Kormányrendelet II. Fejezetnek megfelelően, az egységes
európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)
és (2) bekezdésének hatálya alá.
A Kormányrendelet 1. § (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a
kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet III.
Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kormányrendelet 1. § (3) bekezdése szerint a Kormányrendelet III. Fejezetben feltüntetett igazolások nem
kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az
érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek
elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Kormányrendelet 1. § (4) bekezdése szerint a Kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási módok az V.
Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való
szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § - 16. § rendelkezései szerint kell
igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók
megnevezését.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt.
Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt
vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot
köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság
igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
A kizáró okok és alkalmasság igazolására benyújtott dokumentumoknak alkalmasnak kell lennie az igazolni
kívánt tény, adat igazolására.

III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § szerint ajánlattevőnek ajánlata
benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD)
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benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a Kormányrendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet IV. Fejezetnek megfelelően
az alábbiak szerint kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
P/1 Ajánlattevő a Kormányrendelet 19. § (5) bekezdésére tekintettel ajánlatában csatolja 19. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti, az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három mérlegforduló
nappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló cégszerűen
aláírt nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kormányrendelet 19. § (3) és (7) bekezdésekben foglaltakra.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő
által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan
jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és
tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben nem rendelkezik összesen legalább nettó 80 000 000
Ft általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevétellel.
Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegforduló nappal
lezárt üzleti évben teljes árbevétellel azért nem rendelkezik, mert később jött létre vagy működését később
kezdte meg, ezen ajánlattevő akkor minősül a szerződés teljesítésére alkalmatlannak, ha működésének vagy
tevékenysége megkezdésének időpontjától számítva nem rendelkezik összesen legalább nettó 40 000 000 Ft
teljes árbevétellel.
III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A Kormányrendelet 1. § szerint ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott
alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő a Kormányrendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására
a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet IV. Fejezetnek megfelelően
az alábbiak szerint kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
Ajánlattevő csatolja a Kormányrendelet.
M/1. 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
megelőző három év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti [adattárház rendszer tervezése és
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kialakítása (fejlesztése)] munkáinak ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatát, a 22.§ (1)-(2)
bekezdése szerint igazolva.
A nyilatkozatban vagy igazolásban legalább fel kell tüntetni.
— a szerződés tárgyát (az elvégzett munkát, különösen a közbeszerzés tárgyára tekintettel),
— konzorciumban történt teljesítés esetén az ajánlattevő által teljesített munka értékének százalékos
feltüntetését,
— a mennyiségre utaló adatot,
— a teljesítés idejét (kezdés év, hó, nap és befejezés év, hó, nap),
— a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy neve és telefonszáma/
elérhetősége, továbbá,
— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2. a 21. § (3) bekezdésének b) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését,
végzettségét és szakmai tapasztalatuk időtartamát (egész hónapok száma) tartalmazó cégszerűen aláírt
nyilatkozatát.
Az ajánlathoz csatolni szükséges továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek végzettségét
igazoló okirat egyszerű másolatát, szakmai tapasztalatuk időtartamát (egész hónapok száma) tartalmazó
szakmai önéletrajzukat és a szakemberek nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat keretében való
bemutatásukról tudomásuk van, ahhoz kifejezetten hozzájárulnak, és készek a teljesítés során történő
személyes közreműködésre.
A szakmai önéletrajzban a korábbi tapasztalat (munkahelyek, munkakörök, projektek) tárgyát olyan
részletességgel kell feltüntetni, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen, időtartamát (-tól, -ig év
és hónap megjelöléssel) feltüntetni úgy, hogy a megjelölt időtartamok összeadásával az elvárt időtartam
megállapítható legyen. Párhuzamosan szerzett tapasztalat időtartamát ajánlatkérő csak egyszer veszi
figyelembe.
M/3. a 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján MSZ EN ISO 9001:2009 sorozatú és típusú és MSZ ISO/
IEC 27001:2014 sorozatú és típusú vagy azokkal egyenértékű tanúsítványok másolatát (lejárati dátum
megjelölésével).
M/4. a 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által kiállított titkos minősítésű
telephely biztonsági tanúsítvány vagy azzal egyenértékű tanúsítvány másolatát (lejárati dátum megjelölésével).
A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az M/3. és M/4. alkalmassági
követelmények tekintetében tájékoztatja ajánlattevőket, hogy ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió
más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem
róható okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve,
hogy a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések megfelelnek az előírt
minőségbiztosítási szabványoknak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:
M/1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben
összesen teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti [adattárház rendszer tervezése és kialakítása (fejlesztése)]
vonatkozásában legalább az alábbiak szerinti, szerződésszerűen teljesített és a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 22. § (1)-(2) bekezdés szerint igazolt referenciamunkákkal.
Alkalmatlannak minősül az az Ajánlattevő, aki nem rendelkezik legalább az alábbiak szerinti referenciákkal:
(1) legalább 1 darab adattárház rendszer fejlesztés, ami
— Oracle adatbázis technológiát használ, és,
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— 500 millió rekordnál nagyobb méretű táblát is kezel, és.
(2) legalább 1 darab adattárház rendszer fejlesztés, ami
— RDBMS adatbázis technológiát használ, és,
— 1500 millió rekordnál nagyobb méretű adatbázist kezel.
A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya
szerinti szerződés bemutatásával is igazolható.
M/2/1. nem rendelkezik egy fő a teljesítésbe bevonni kívánt projektvezető szakemberrel, aki államilag
elismert felsőfokú végzettséggel, valamint legalább 24 hónap adattárház és/vagy adatmigráció tervezése,
implementációja vagy fejlesztése, bevezetése területen szerzett projektvezetői (közvetlen operatív irányítói)
tapasztalattal rendelkezik.
M/2/2. nem rendelkezik egy fő a teljesítésbe bevonni kívánt adattárház tervező szakemberrel, aki államilag
elismert felsőfokú végzettséggel, valamint legalább 16 hónap Data Vault építési, és legalább 36 hónap
SAP PowerDesigner eszközzel végzett adatmodellezési, és legalább 60 hónap adattárház tervezése,
implementációja vagy fejlesztése, bevezetése területen szerzett adatmodellezési, és Oracle adatbázis,
tervezésben szerzett tervezői tapasztalattal rendelkezik.
M/2/3. nem rendelkezik egy fő a teljesítésbe bevonni kívánt ETL fejlesztő szakemberrel, aki államilag elismert
felsőfokú végzettséggel, valamint legalább 24 hónap Oracle adatbázis alapú fejlesztési, és legalább 36 hónap
adattárház ETL tervezése, implementációja vagy fejlesztése, bevezetése területen szerzett tapasztalattal
rendelkezik.
M/2/4. nem rendelkezik három fő a teljesítésbe bevonni kívánt fejlesztő szakemberrel, akik mindegyike államilag
elismert felsőfokú műszaki végzettséggel, valamint legalább 24 hónap adatbázisrendszerek területén szerzett
fejlesztői tapasztalattal rendelkezik.
M/2/5. nem rendelkezik egy fő a teljesítésbe bevonni kívánt adatbázis adminisztrátorral szakemberrel, aki
legalább Oracle Database 11 g Administrator Certified Professional minősítéssel, valamint legalább 32
hónap Oracle cluster adatbázis/adattárház rendszerekhez kapcsolódó tervezési, üzemeltetési tapasztalattal
rendelkezik.
M/2/6. nem rendelkezik egy fő a teljesítésbe bevonni kívánt a szolgáltatás teljesítéséért felelős szakemberrel,
aki államilag elismert felsőfokú műszaki végzettséggel, legalább Certified Information Systems Security
Professional (CISSP) valamint Offensive Security Certified Professional (OSCP) minősítéssel, valamint legalább
16 hónap Oracle rendszerek üzemeltetésében, bevezetésében szerzett tapasztalattal rendelkezik.
M/2/7. nem rendelkezik egy fő a teljesítésbe bevonni kívánt a szolgáltatás teljesítéséért felelős szakemberrel,
aki államilag elismert felsőfokú műszaki végzettséggel, legalább GIAC Certified Incident Handler (Gold) és
GIAC Perimeter Protection Analyst és GIAC Certified Intrusion Analyst minősítéssel, valamint legalább 16
hónap Oracle rendszerek üzemeltetésében, bevezetésében szerzett tapasztalattal rendelkezik.
M/2/8. nem rendelkezik egy fő a teljesítésbe bevonni kívánt a szolgáltatás teljesítéséért felelős szakemberrel,
aki államilag elismert felsőfokú műszaki végzettséggel, legalább VMware Certified Professional 5 Data Center
Virtualization minősítéssel.*.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1)

Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: késedelmes naponként 0,1 %, de legfeljebb 15 %.
Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett naponként 1 %, de legfeljebb 15 %.
Meghiúsulási kötbér: 20 %.
Nyertes ajánlattevő 1 (egy) év teljes körű jótállást köteles vállalni a Munka kapcsán.
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Ajánlatkérő előleget nem fizet. Kettő darab részszámla és egy darab részszámla benyújtására van lehetőség a
szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére a 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feltételek,
valamint a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdés szerint kerül sor az igazolt teljesítést követően benyújtott számla
kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett.
Az ÁFA-ra vonatkozóan a mindenkori adójogszabályok irányadók.
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat fizetésére vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-a az irányadó.
III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
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: igen

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 19/03/2018
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: 19/03/2018
Helyi idő: 11:00
Hely:
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., H-1134 Budapest, Váci út 45/B. V. emeleti hivatalos tárgyaló helyiség.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
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VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3)

További információk:
VI.3.1. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy
ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyet köteles
cégszerűen aláírt, faxon vagy emailen ajánlatkérő részére elküldött nyilatkozatával (regisztrációs lap) igazolni.
Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők
számára elektronikus úton, - a regisztrálási adatok megkérésének kivételével (cégnév, székhely, adószám,
kapcsolattartó neve, e-mail cím) közvetlenül, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi.
Honlapcím: http://www.nemzetiutdij.hu/articles/category/szerzodesek_kozbeszerzesi_hirdetmenyek útvonalon.
VI.3.2. Az ajánlatot írásban és zártan, a felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani
az ajánlattételi határidő lejártáig. (Kbt. 68. § (2) bekezdés).
VI.3.3. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozva akként nyilatkozik,
hogy a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képes szigorúbban állapítja meg
valamennyi alkalmassági követelményt.
VI.3.4. A közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő
szerint értendő.
VI.3.5. A részajánlattétel kizárásának indoklása
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlat-tételt tekintettel arra, hogy egy szerződést kíván kötni
gazdaságossági és műszaki szempontok érvényesítése érdekében.
VI.3.6. Az ajánlatok értékelési módszere a következő: Az 1. értékelési szempont tekintetében egyszerű
matematikai arányosítás, a 2.1-2.9. értékelési részszempontok tekintetében abszolút értékelési módszer
pontozás alkalmazásával az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban meghatározottak
szerint. A Kbt. 76. § (9) bekezdés c) pont szerinti ponthatár: 1-10.
VI.3.7. Felelős akkreditált közbeszerzési szakértő neve, lajstromszáma: dr. Kulcsár Szilárd 00553.
VI.3.8. Ajánlatkérő a hiánypótlás és a felvilágosítás kérés esetében a Kbt. 71. §-ban foglalt rendelkezések
szerint jár el. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az összes ajánlattevő számára azonos
feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
VI.3.9. Ajánlattevő ajánlatával együtt csatolja a kizáró okok és az alkalmasság igazolására az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot.
VI.3.10. Ajánlatkérő postacíme: Stratégiai Beszerzési Csoport, H-1380 Budapest, Pf.: 1170.
VI.3.11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
VI.3.12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
VI.3.13. A II.7. pontban megjelölt kezdési időpont tájékoztató jellegű, a konkrét kezdési időpont a
szerződéskötés napja lesz, mely időpont az eljárás megindításakor ajánlatkérő számára nem ismert.
VI.3.14. A III.1.3. pont „Az alkalmasság minimumkövetelményei” című pont * jel utáni része az alábbiak szerint
folytatódik: *
„M/3. nem rendelkezik legalább az ajánlattételi határidő lejártáig érvényes MSZ EN ISO 9001:2009 sorozatú
és típusú és MSZ ISO/IEC 27001:2014 sorozatú és típusú vagy azokkal egyenértékű független tanúsító által
tanúsított minőségirányítási és információbiztonsági rendszerrel.
M/4. nem rendelkezik legalább az ajánlattételi határidő lejártáig érvényes, a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által
kiállított titkos minősítésű telephely biztonsági tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal.
Az alkalmasság igazolására - amennyiben egy szakember a felhívás jelen pontja szerinti több kompetenciával
bír - legalább öt szakembert kell megjelölni.”.

VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

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

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
09/02/2018
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