Részvételi felhívás
.

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:

Nemzeti azonosítószám:
AK00149

Nemzeti Útdíjfizetési szolgáltató Zrt.

2

Postai cím: Váci út 45/B épület
Város: Budapest

NUTS-kód: HU 101

Postai irányítószám: 1134

Kapcsolattartó személy:

Ország: Magyarország
Telefon: +36 14368258

dr. Németh Katalin; H-1134 Budapest, Váci út 45/B., Beszerzési Iroda (Közbeszerzés), V. emelet,
510. szoba (Postacím: 1380 Budapest, Pf: 1170.)
E-mail:kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu

Fax: +36 14368370

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
ajánlatkérő nélkül.
(adja meg ajánlatkérő nevét)
(adja meg a szerződést nem
kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)

I.3) Kommunikáció
X A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen:
www.nemzetiutdij.hu
(URL)
(URL)
További információ a következő címen szerezhető be

X a fent említett cím
(adjon meg másik címet)
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
(URL)
X a fent említett címre
(adjon meg másik címet)
n

eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa
[Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
X Közjogi szervezet

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
rekreáció

X Egyéb tevékenység: útdíjszolgáltatás

I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
és kőolaj kitermelése

Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Hivatkozási szám: 2

II.1.1) Elnevezés:

NÚSZ dokumentum-, és folyamatkezelést támogató rendszer bevezetése,
támogatása/2018.
II.1.2) Fő CPV-kód: 48311100-2

Dokumentumkezelési rendszerek Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]

II.1.3) A szerződés típusa

X Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

NÚSZ dokumentum- és folyamatkezelést támogató rendszer bevezetése és támogatása
1.

A leszállított dokumentum- és folyamatkezelő rendszer

2.

A dokumentum- és folyamatkezelő rendszer bevezetése

3.

A dokumentum- és folyamatkezelő rendszer követése és támogatása /3év

II.1.5) Becsült érték: 2 [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás

Ajánlatok benyújthatók 12

jen oda szerződéseket:
X Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
A szerződés tárgya egy komplett, fizikailag és jogilag oszthatatlan rendszer leszállítása, mely kizárja a részajánlattétel lehetőségét.

II.2) A közbeszerzés ismertetése 1
II.2.1) Elnevezés:

Rész száma: 2

NÚSZ dokumentum-, és folyamatkezelést támogató rendszer bevezetése, támogatása/2018
II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 1
Kiegészítő CPV-kód: 1 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU A teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye, telephelyei és fióktelepei
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
NÚSZ dokumentum- és folyamatkezelést támogató rendszer bevezetése és támogatása
A leszállított dokumentum- és folyamatkezelő rendszer

1.

2 db fejlesztői licenc
200 db teljes jogú user licenc
120 db olvasási jogú user licenc
A dokumentum- és folyamatkezelő rendszer bevezetése

2.

A dokumentum- és folyamatkezelő rendszer testre szabása (fejlesztése a NÚSZ igényeinek megfelelően)
A dokumentum- és folyamatkezelő rendszer és az SAP közötti interfész kialakítása
Dokumentum- és folyamatkezelő rendszer és az LKSZ között interfész kialakítása
Dokumentum- és folyamatkezelő rendszer és az iktató rendszer között interfész kialakítása
A testreszabott dokumentum- és folyamatkezelő rendszer üzembe helyezése, paraméterezése
Adatáttöltés
Tesztelés
Oktatás
A dokumentum- és folyamatkezelő rendszer követése és támogatása /3év

3.

A dokumentum- és folyamatkezelő rendszer licencek szoftverkövetési díja/3 év
A dokumentum- és folyamatkezelő rendszer támogatási (support) díja/3 év

II.2.5) Értékelési szempontok
X Az alábbi értékelési szempontok
X Minőségi szempontok - Megnevezés: / Súlyszám:1 3
-

Megnevezés: A szakmai ajánlatnak a funkcionális követelményekhez való illeszkedése / Súlyszám: 30

-

Megnevezés: A teljesítésben részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata / Súlyszám: 10

Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3

X Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 60 21
II.2.6) Becsült érték: 2
Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ 6 ] vagy napban: [ ]
Befejezés:
igen X nem A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt
eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): [ ]
vagy
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
X nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
X nem Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
X nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ:
Ajánlatkérő tárgyalásos eljárást folytat le, ezért a felhívásban feltüntetett információk, adatok (pl. beszerzés mennyisége) a tárgyalások
során változhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Kizáró okok:
A Kbt. 114. § (1) bekezdés szerinti felhatalmazás alapján ajánlatkérő az alábbi kizáró okok érvényesítését írja elő:
Az eljárásban nem lehet jelentkező (közös jelentkező), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak hatálya alá esik.
Igazolási mód:
a.

A Kbt. 114. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-a alapján a kizáró okok fenn nem állásáról
jelentkezőnek (közös jelentkezőnek) nyilatkoznia kell

b.

Valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm rendelet 8. § i) pont ib) és a 10. § g) pont
gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

A 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja: a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

jelentkezőnek nyilatkozata arról, hogy


olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén
jegyeznek;



ha a jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont
ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló
törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni.

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a jelentkező köteles nyilatkozni
arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt. (Kbt. 67. § (4) bekezdés) (IV. fejezetben csatolt
melléklet szerint). A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók
megnevezését.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az alkalmasság előzetes igazolása a Kbt. 114. § (2) bekezdése Alkalmas a szerződés teljesítésére a jelentkező, amennyiben:
alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattal történik,
mely nyilatkozatot a részvételi jelentkezéshez kell csatolni.

A Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban a gazdasági
szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem
köteles megadni.

A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást
megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági
követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító
felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok
szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles
benyújtani.

A Kbt. 69. § szerinti felszólítás esetén az alkalmasság igazolására
csatolandó igazolások:

P1) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti P1) Mérleg szerinti eredménye az előző kettő év egyikében sem volt
beszámolójának - vagy annak meghatározott részének negatív.
benyújtásával kiegészítő mellékletek nélkül (ha a gazdasági
szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha
az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat
honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő
ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható
beszámoló beküldése nem szükséges;
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés
értelmében a később létrejött gazdasági szereplőktől a működés
ideje alatt megkövetelt nettó teljes árbevétel mértéke: 45 millió
Ft.
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja)

P2) az előző három, mérleg-fordulónappal lezárt üzleti évre

P2) az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele

vonatkozó, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés
tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozat, attól függően,
hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre,
illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok
rendelkezésre állnak;
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja)

összesen legalább 65 millió Ft volt, valamint ugyanezen
időszakban a közbeszerzés tárgyából származó – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevétele minimum 48 millió Ft
volt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) és c)
pontja vonatkozásában ajánlatérő megállapítja a jelentkező
alkalmasságát, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés
tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 40 millió Ft-ot.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerint
ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés b)
pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által
előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg
működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő
köteles az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező pénzügyi és
gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje
alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az ajánlatkérő
által az eljárást megindító felhívásban meghatározott értéket. Az
ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban - ha az (1) bekezdés
b) pontja szerinti dokumentum benyújtását írja elő - köteles
meghatározni az e bekezdés alkalmazásában a később létrejött
gazdasági szereplőktől megkövetelt árbevétel mértékét.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint
ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az (1) bekezdés b)
vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan
jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve
az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e
pontokkal kapcsolatban 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
vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során
köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely
tekintetében a beszámoló, illetve az 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.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra,
ennek indokolása: 2

Az alkalmasság előzetes igazolása a Kbt. 114. § (2) bekezdése
alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozattal történik, M1) Rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától számított
mely nyilatkozatot a részvételi jelentkezéshez kell csatolni.
azt megelőző 3 éves időtartamon belül szerződésszerűen teljesített
beszerzés tárgya szerinti (dokumentum- és/vagy workflow kezelő
rendszer bevezetése) referenciával, amely magában foglalja legalább
A Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban a gazdasági 1 db minimum 100 fő nevesített felhasználót tartalmazó
szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni dokumentum- és/vagy workflow kezelő rendszer bevezetését.
kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági Az előírt követelmény több szerződéssel nem igazolható. Az előírt
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem valamennyi követelményt egy szerződéssel kell igazolni.
köteles megadni.
(Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eljárás folyamán a
referenciáknál megadott kapcsolattartóval felvegye a kapcsolatot és
A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények azt ellenőrizze.)
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást
megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági
követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése

szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító
felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok
szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles M2) Rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberekkel:
benyújtani.
A) legalább 2 fő folyamatszervezési tanácsadói tapasztalattal
rendelkező szakember, akik legalább szakemberenként 3 db
A Kbt. 69. § szerinti felszólítás esetén az alkalmasság igazolására beszerzés tárgya szerinti dokumentum- és/vagy workflow kezelő
csatolandó igazolások:
rendszer bevezetésében vettek részt tanácsadóként.
B) Legalább 3 fő, felsőfokú informatikai végzettségű szakemberrel,
akik legalább szakemberenként 3 db beszerzés tárgya szerinti
az eljárást megindító felhívás feladásától - nem hirdetménnyel dokumentum- és/vagy workflow kezelő rendszer bevezetésében
induló eljárásokban megküldésétől - visszafelé számított három vettek részt.
év legjelentősebb szállításainak ismertetését; A referencián fel
kell tüntetni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet Az ajánlatban bemutatott szakemberek között átfedés lehetséges,
(Kormányrendelet) 21. § (2) bekezdés szerinti információkat a azaz egy személy több ajánlatkérői elvárásnak is megfelelhet.
továbbá a korábbi megrendelő kapcsolattartójának elérhetőségét,
a bevezetett rendszer (szoftver) nevét, felhasználók számát.
M1)

(Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pont, 22. § (1)-(2)
bekezdés)
M3) Az ajánlattevő rendelkezik bármely akkreditált szervezet által
tanúsított legalább ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszerrel.
Az ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában
bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait,
minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, ha a szóban forgó gazdasági szereplőnek - neki fel nem róható
képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be okokból - nem volt lehetősége az említett tanúsítványokat az előírt
kíván vonni a teljesítésbe;
határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy a gazdasági szereplő
bizonyítja, hogy a javasolt minőségbiztosítási intézkedések
A nyilatkozat mellett csatolni kell a megnevezett szakemberek megfelelnek az előírt minőségbiztosítási szabványoknak.
önéletrajzát és a képzettséget igazoló (képző szerv által kiállított)
okiratot.
M2)

(Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés b) pont)
M3)
elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító
szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy
jelentkező rendelkezik ISO 9001:2008 minőségirányítási
rendszerrel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kormányrendelet 24. § (3)
bekezdésére. A tanúsítványnak legalább az ajánlattételi határidő
időpontjában érvényesnek kell lennie.
(Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés i) pont, 24. § (3) bekezdés)

M4)
elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító
szervezettől származó tanúsítványt, amely tanúsítja, hogy
jelentkező rendelkezik ISO 27001:2005 (MSZ ISO/IEC
27001:2006) vagy ezzel egyenértékű információbiztonsági
irányítási rendszerrel.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kormányrendelet 24. § (3)
bekezdésére. A tanúsítványnak legalább az ajánlattételi határidő
időpontjában érvényesnek kell lennie.
(Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés i) pont, 24. § (3) bekezdés)
Az 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.

M4) Az ajánlattevő rendelkezik bármely akkreditált szervezet által
tanúsított legalább ISO 27001:2005 (MSZ ISO/IEC 27001:2006)
vagy ezzel egyenértékű információbiztonsági irányítási rendszerrel.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos
helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
-teremtési programok keretében történik

III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben meghatározottak szerint. 2
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Nyertes ajánlattevő a feladat igazolt teljesítését követően benyújtott (rész) számla ellenértékét
ajánlatkérő a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett, a 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdésében és a
Kbt. 135. §-ban meghatározott feltételek mellett fizeti meg.
A részszámlázási lehetőséget a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)

Indokolás:

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

Indokolás:
X Tárgyalásos eljárás

Indokolás:

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
megkötésére irányul

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ]

beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentesére
irányuló információ
csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
X Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/04/24

Helyi idő: 11:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja 4
(részvételi felhívás esetében)
Dátum: 2018/05/22
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/04/24

Helyi idő: 11:00 Hely: Ajánlatkérő székhelye 503 tárgyalóhelyiség

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2
X nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
k

VI.3) További információk: 2
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
ha valamely meghatározott,
ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
t (részeit),
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében
igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb
hiánypótlás elrendelése X
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja 1
Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ 2

Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-100 pont
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

1. Ajánlati ár
Egyösszegű nettó ajánlati ár
Bírálati módszere: fordított arányosítás A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes
ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ
2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1 ba pont alapján.
1. A szakmai ajánlatnak a funkcionális követelményekhez való illeszkedése A figyelembe
veendő érték az ÁK (26 db), SZ (9+8 db), DK (14 db), DMS (7+17+8+9+3+2+5+1 db), WFK
(12 db) típusú (összesen: 121 db) funkcionális követelmény első (A) oszlopába tett X-ek
száma.Módszer: az egyenes arányosítás módszere alapján számítandó az (A) oszlopban
megadott X-ek száma A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő
kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147.
szám; 2016. december 21.) 1 bb pont alapján
2. A teljesítésben részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata A szerződés
teljesítésében részt vevő szakemberek igazolt tapasztalata a beszerzés tárgyát képező
projektekben összesen és együttesen hónapokban számolva.
Módszer: az egyenes arányosítás módszere alapján számítandó az igazolt hónapok száma, A
Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló
értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december
21.) 1. bb) pontja alapján.
*) Ajánlattevőnek ennek érdekében úgy kell megadnia a szerződés teljesítésébe bevonni
kívánt szakembereinek részletes szakmai önéletrajzát, hogy abból egyértelműen kiderüljön,
hogy mely projektekben milyen minőségben, hány hónapot dolgoztak. Az értékelés során
szakmai tapasztalatként Ajánlatkérő az informatikai rendszer bevezetési projektekben
folyamatszervezési tanácsadói vagy informatikusi feladatkörökben, önéletrajzzal igazolt
résztvevői tapasztalatokat tud csak elfogadni.
Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények igazolására bemutatott szakmai tapasztalatot
(megnevezett projekteket) nem veszi figyelembe az értékelés során.
Az ajánlati elem legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra
egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad: 60 hónap
Időben párhuzamosan szerzett szakmai tapasztalatot – adott szakember vonatkozásában –
ajánlatkérő nem fogad el.

VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
-számítási módszer
alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően
végzi el.
– az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok
értékelését követően végzi el.
VI.3.12) További információk:

VI.3.1. a közbeszerzési dokumentumok elektronikus úton korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetők az alábbi címen:
http://www. nemzetiutdij.hu/Céginformációk/Beszerés aktuális/Szerződések, közbeszerzési hirdetmények
VI.3.2. Tájékoztatás a Kbt. 68. § (2) bekezdés alapján:
Postán történő megküldés esetén a jelentkezést a H-1380 Budapest, Pf.: 1170. postafiókra kell címezni (Ajánlatkérő
tájékoztatja jelentkezőket, hogy a H-1134 Budapest, Váci út 45/B. számra küldött postai küldeményeket átirányítja H-1380
Budapest, Pf.: 1170. postafiókcímre, ami a küldemények kézbesítésének több napos késedelmét eredményezheti, melyből fakadó
kockázatokat jelentkező viseli.). Közvetlen benyújtás esetén a jelentkezést a H-1134 Budapest, Váci út 45/B. (Beszerzési Iroda
V. emelet 510. szoba címre kell benyújtani.
VI.3.5 A közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

VI.3.7: Részvételi jelentkezések bontására vonatkozó információk: Kbt. 68. §, helyszín: ajánlatkérő székhelye, V. emeleti hivatalos
tárgyalóhelyiség
VI.3.8. Ajánlatkérő kizárja nyertes ajánlattevő(k) részére a gazdasági társaság létrehozásának lehetőségét.
VI.3.9 Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy tárgyalásos eljárást folytat le, így a közbeszerzési dokumentumok az eljárás
második részében módosulhatnak. Ajánlatkérő a szerződéstervezetet, műszaki leírást (beleértve a követelményspecifikációt is)
tájékoztató jelleggel bocsátja rendelkezésre.
Közbeszerzési dokumentumok közötti ellenmondás esetén elsődlegesen a részvételi felhívás tartalma az irányadó

VI.4) E felhívás megküldésének dátuma: 2018/04/11
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

4

ha az információ ismert

20

súlyszám helyett fontosság is megadható

21

súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

