KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

AK17493
Építési beruházás
Árubeszerzés
X Szolgáltatás megrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Hivatalos név:
DHK Hátralékkezelı és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
Postai cím:
Szılı u. 38-40.
Város:
Budapest
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagy Eszter
E-mail:
nagy.eszter@dhkzrt.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérı általános címe (URL): www.dhkzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Postai
irányítószám:
1034
Telefon:
06-1-328-3910
Fax:
06-1-328-3911

Ország:
Magyarország

További információ a következı címen szerezhetı be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
X Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítı iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következı címen szerezhetık be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
X Egyéb ( töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következı címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
X Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA
Központi szintő
Regionális/helyi szintő
Közjogi szervezet

Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Egyéb

X

I.3.) Fİ TEVÉKENYSÉG
I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRİK
Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidı, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

X Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg

Egészségügy
I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRİK
Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és
elosztása
Villamos energia
Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése
Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és
kitermelése

Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz
szolgáltatások
Kikötıi tevékenységek
Repülıtéri tevékenységek
Egyéb (nevezze meg):

Víz
Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérık nevében
Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében végzi a beszerzést:
igen X nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérıkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) A szerzıdéshez rendelt elnevezés:
Informatikai és hálózati szolgáltatások nyújtása
II.1.2) A szerzıdés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –,
amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás

Árubeszerzés

Kivitelezés

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az
ajánlatkérı által
meghatározott
követelményeknek
megfelelıen

Bérlet

X Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 07
(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4.
mellékletében)

Részletvétel
Ezek kombinációja
Szolgáltatási koncesszió

Építési koncesszió
A teljesítés helye
Ajánlattevı telephelyén és ajánlatkérı jelen felhívásban megadott címén.
NUTS-kód

HU101

NUTS-kód

NUTS-kód

NUTS-kód

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
X A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevıvel
A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma

A keretmegállapodás idıtartama:

Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel

Idıtartam év(ek)ben:

vagy hónap(ok) ban:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes idıtartamára vonatkozó becsült összértéket (csak
számokkal)
Becsült érték áfa nélkül:

Pénznem:

VAGY:
és

között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (ha ismert):

II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya

Szolgáltatás szerzıdés keretében informatikai és hálózati szolgáltatások nyújtása az ajánlatkérı
által meghatározott szolgáltatási szinteken, illetve ehhez kapcsolódóan fejlesztési és tanácsadási
szolgáltatások biztosítása.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Kiegészítı szójegyzék (adott esetben)

Fı szójegyzék
Fı tárgy

72267100-0

További
tárgy(ak)

72253200-5

-

-

II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)
igen X nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

igen

X nem

II. 2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Informatikai és hálózati szolgáltatások nyújtása a következı feltételekkel:
- szerver oldali üzemeltetés, informatikai rendszermonitorozás, hibaelhárítás: 30 db szerver (16 db
virtualizált környezetben Windows és Unix alapú szerverek)
- felhasználók száma: 60 fı
- budapesti telephelyek száma: 5 db
- rendszermőködés: 7x24 óra (ügyelet és legalább operációs rendszer szintő hibaelhárítás)
- szolgáltatási idıablak: 5x10 óra
- alkalmazások üzemeltetése és fejlesztése: 15 alkalmazás
- hálózat üzemeltetés, hálózat biztonsági szolgáltatások
- SAP modul üzemeltetés (AM, CO, FI, FI-CA, RM, CIC0, BW, BOBJ)
- SAP bázis üzemeltetés (BC)
- IBM Tivoli Storage Manager mentési és archiválási rendszer üzemeltetés / támogatás
- IBM VIOS környezetben üzemeltetett, IBM AIX operációs rendszerő szerver üzemeltetés / támogatás
- külön fejlesztési keret (maximum 70 mérnöknap)
A kért szolgáltatás részletes specifikációját az ajánlati dokumentáció tartalmazza (Kbt. 48. § (1) bekezdés
alapján).
(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:
VAGY:

Pénznem:

és

között

Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció):

igen

X nem

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban:

vagy napban:

(a szerzıdés megkötésétıl számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerzıdés meghosszabbítható:

igen

X nem

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert):

vagy:

és

között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerzıdések esetében a további szerzıdések tervezett ütemezése:
hónapban:

vagy napban:

(a szerzıdés megkötésétıl számítva)

II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE

A (tervezett) idıtartam hónapban: 12 vagy napban:

(a szerzıdés megkötésétıl számítva)

VAGY:
Kezdés

(év/hó/nap)

Befejezés

(év/hó/nap)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŐSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZİDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK

III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A szerzıdést a következı mértékő mellékkötelezettségek biztosítják:
-

késedelmi kötbér: a késedelembe esés napjától számítva naptári naponként a szerzıdés teljes
idıtartamára esı nettó szolgáltatási díj 1%-a, de legfeljebb a szolgáltatási díj 15%-a;

-

hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítés jellegétıl függıen a dokumentációban meghatározott
mértékő kötbér, de legfeljebb az adott szolgáltatási hónapra vonatkozó nettó szolgáltatási díj
10%-a;

-

teljesítési biztosíték: a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre a nettó szerzıdéses díj 5%nak megfelelı összeg, melyet az ajánlattevı a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont szerinti
formákban teljesíthet és amely biztosíték rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban cégszerően
nyilatkozni kell (Kbt. 126. § (5) bekezdés).

III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)
A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése havonta, az ajánlatkérı által a nyertes ajánlattevı teljesítésének
elismeréseként kiadott teljesítésigazolás kézhezvételét követıen az adott hónapban elvégzett munkák
tekintetében, az adott hónapot követıen, számla ellenében, átutalással történik, a Kbt. 130. § (1), (5)-(6)
bekezdésekben foglaltak figyelembe vételével. Ajánlatkérı elıleget semmilyen formában nem fizet.
Az ajánlatkérı kifizetéseket az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §
rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.
III.1.3) A közös ajánlatot tevı nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)
Az ajánlatkérı a közös ajánlatot tevık esetén kizárja új gazdasági társaság létrehozását (Kbt. 27. §), de
közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell
-

a közös ajánlatot tevı ajánlattevık által kötött és cégszerően aláírt megállapodást, melynek
tartalmaznia kell az ajánlattevık közötti, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladat- és
hatásköri megosztás bemutatását, illetve azon ajánlattevı (és személy) megjelölését, aki a
konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetıleg a közös ajánlattevık nevében
hatályos jognyilatkozatot tehet (Kbt. 25. § (2) és (4) bekezdés);

-

a kijelölt közös képviselı személy aláírás mintáját is tartalmazó – valamennyi ajánlattevı által
cégszerően aláírt - meghatalmazást;

-

a valamennyi ajánlattevı által cégszerően aláírt kötelezı érvényő nyilatkozatot eredeti vagy
hiteles másolatú példányban, mely szerint nyertesség esetén a szerzıdésben vállalt valamennyi
kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevı készfizetı kezesként együttes és
egyetemleges felelısséget vállal (Kbt. 25. § (6) bekezdés).

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
igen X nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevı/részvételre jelentkezı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is (adott
esetben)
Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
a) Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok:
-

Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplı, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében felsorolt
kizáró okok bármelyike fennáll.

-

Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdése szerinti kizáró ok
fennáll.

b) Megkövetelt igazolási mód:
-

Ajánlattevınek saját magát illetıen a kizáró okok fenn nem állásáról cégszerően nyilatkoznia
kell, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 12. §-ban foglaltak szerinti dokumentumo(ka)t kell benyújtania (Kbt. 122. § (1)
bekezdés).

-

Ajánlattevı cégszerően nyilatkozni köteles, hogy a szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót, illetve az általa az
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet (vagy személy) nem tartozik a Kbt. 56.
§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3) bekezdés).

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

A szerzıdés teljesítésére alkalmatlan az
Az ajánlattevınek – közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevı, közös ajánlat esetén a közös
ajánlattevık mindegyikének – csatolnia kell ajánlattevık, ha:
ajánlatához:
- a számlavezetı pénzügyi intézmény(ei)tıl
−
valamennyi
számlavezetı
pénzügyi
származó nyilatkozat(ok) szerint – bármely
intézményétıl az eljárást megindító felhívás
számláján (vagy annak alszámláján) – az
feladásának
napját
követıen
kiállított
eljárást megindító felhívás feladásától
nyilatkozatát arról, hogy milyen ajánlattevıi
visszafelé számított egy évben 30 napot
számlákat/alszámlákat vezetnek az adott pénzügyi
meghaladó sorban álló tétele volt;
intézményben, ezek mikor kerültek megnyitásra,
illetve az ajánlattevı számláin (és azok - a mérleg szerinti eredménye a 2010-2012.
(vagy az utolsó három lezárt üzleti) év
alszámláin) az eljárást megindító felhívás
valamelyikében negatív;
feladásától visszafelé számított 1 éven belül volt-e
30 napot meghaladó sorban állás, attól függıen, - az elızı 3 üzleti évben (2010-2012) a teljes
hogy az ajánlattevı mikor jött létre, illetve mikor
nettó árbevétele átlagosan nem érte el az évi
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
min. 100 millió Ft-t, illetve a közbeszerzés
adatok rendelkezésre állnak [310/2011. (XII.23.)
tárgya (informatikai / hálózati szolgáltatás)
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont];
szerinti nettó árbevétele átlagosan nem érte

−

−

−

−

a 2010-2012. (vagy az utolsó három lezárt
üzleti) évre vonatkozó, saját vagy jogelıdje
számviteli szabályok szerinti (cégjegyzésre
jogosult személy által aláírt) beszámolóját
(kiegészítı mellékletekkel és adott esetben
könyvvizsgálói záradékkal együtt), ha a
letelepedése szerinti ország joga elıírja a
közzétételét [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
14. § (1) bekezdés b) pont];
cégszerő nyilatkozata a 2010-2012. (vagy az
utolsó három lezárt üzleti) év mérleg szerinti
eredményérıl, ha a letelepedése szerinti ország
joga nem írja elı a számviteli beszámoló
közzétételét;
cégszerő nyilatkozatát az elızı 3 üzleti évre
(2010-2012) vonatkozó teljes, illetve a
közbeszerzés tárgya (informatikai / hálózati
szolgáltatás)
szerinti
nettó
árbevételérıl,
évenkénti bontásban, attól függıen, hogy az
ajánlattevı mikor jött létre, illetve mikor kezdte
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak [310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont];
szakmai felelısségbiztosítási kötvényének
másolatát és a biztosító külön írásos igazolását a
felelısségbiztosítás érvényességi idejérıl, illetve
arról, hogy a biztosítás milyen összegő
kártérítésre ad fedezetet (ha ezek az adatok a
kötvénybıl nem derülnek ki egyértelmően)
[310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdés d) pont].

Amennyiben a számviteli beszámoló tekintetében a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (2)
bekezdésében foglaltak állnak fenn, akkor a késıbb
létrejött
gazdasági
szereplıtıl
megkövetelt,
közbeszerzés tárgya (informatikai / hálózati
szolgáltatás) szerinti nettó árbevétel értéke 10 millió
Ft, és ennek megfelelı árbevételrıl szóló nyilatkozatot
kell az ajánlat részeként benyújtani.
A fenti pontok szerinti igazolások, dokumentumok és
nyilatkozatok egyszerő másolati formában is
benyújthatók (Kbt. 36. § (3) bekezdés).
Az ajánlatkérı a benyújtott iratok vizsgálata során a
Kbt. 36. § (4)-(7) bekezdésében, valamint a 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe
vételével jár el.
Amennyiben ajánlattevı az alkalmassági feltételeknek
való megfeleléshez más szervezet (személy)
kapacitásaira támaszkodik, a Kbt. 55. § (5)-(6)
bekezdésében
foglalt
nyilatkozatokat
és
dokumentumokat is csatolni kell az ajánlathoz.

-

el az évi min. 50 millió Ft-t,
nem rendelkezik a jelen közbeszerzés tárgya
szerinti tevékenységre vonatkoztatható, az
ajánlattétel
idıpontjában
érvényes,
minimum 50 millió Ft/kár megtérítésére
lehetıséget adó felelısségbiztosítással.

Az ajánlatkérı az ajánlattevı (közös
ajánlattevık) alkalmasságát a Kbt. 55. § (4)
bekezdésben foglaltakra tekintettel vizsgálja.
Az ajánlattevı (közös ajánlattevık) az
alkalmassági feltételeknek más szervezet
(személy) kapacitásaira támaszkodva is
megfelelhet (Kbt. 55. § (5) bekezdés).

III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevınek – közös ajánlattétel esetén a közös
ajánlattevık mindegyikének – csatolnia kell
ajánlatához:
−
Az ISO 9001:2001 (vagy ezzel egyenértékő)
– bármely nemzeti rendszerben akkreditált
tanúsító által tanúsított - minıségbiztosítási
rendszere tanúsítványának másolatát, vagy az
ezzel
egyenértékő
minıségbiztosítási
követelmények megvalósítása érdekében tett
intézkedéseinek részletes leírását [310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés f)
pont és 17. § (2) bekezdés];
−
az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 3 évben teljesített - a jelen a
közbeszerzés tárgyával megegyezı (informatikai /
hálózati szolgáltatás) – szolgáltatások cégszerő
nyilatkozatban történı ismertetését (az elıírt
feltételeknek való megfelelıség eldöntéséhez
szükséges adatokkal);
−
az elızı pontban megadott szolgáltatások
teljesítését a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet
16. § (5) bekezdés szerinti, a szerzıdést kötı fél
által kiállított referenciaigazolás vagy az
ajánlattevı / alkalmasság igazolásában részt vevı
más szervezet által kiállított referencianyilatkozat
csatolásával kell igazolni, melyben minimálisan ki
kell emelni a teljesítés idejét (szerzıdés kezdı és
végdátuma), a szerzıdést kötı (megrendelı) fél
megnevezését és elérhetıségét, a szerzıdést
ténylegesen teljesítı cég megnevezését, a
szerzıdés tárgyát, az ellenszolgáltatás összegét,
illetve a referenciaigazolás / nyilatkozat
kiállítójának egyértelmő nyilatkozatát a teljesítés
szerzıdésszerőségérıl;
−
a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. §.
(3) bekezdés d) pontja alapján cégszerő
nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a teljesítésbe
bevonható, az elıírt feltételeknek mindenben
megfelelı szakemberekkel, valamint minden
megjelölt személlyel kapcsolatosan
o saját
kezőleg
aláírt
szakmai
önéletrajzát
(benne
a
magyar
nyelvismeret szintjének és az
alkalmassági
kritériumok
teljesítéséhez
szükséges
kompetenciák esetében a megrendelı
szervezet nevének, a teljesítésben

Az alkalmasság minimum követelménye(i):
A szerzıdés teljesítésére alkalmatlan az
ajánlattevı, közös ajánlat esetén a közös
ajánlattevık, ha:
−

−

Az általa nyújtandó szolgáltatás megfelelı
minıségének biztosítása érdekében nem
rendelkezik – a közbeszerzés tárgyát képezı
tevékenységre (informatikai / hálózati
szolgáltatás) vonatkozó – ISO 9001:2001
(vagy ezzel egyenértékő), az ajánlattétel
idıpontjában hatályos minıségbiztosítási
rendszerrel, vagy nem intézkedett az ezzel
egyenértékő
minıség
biztosítási
követelmények megvalósítása érdekében;
az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 3 évben nem
rendelkezik az alábbi, a szerzıdésszerő
teljesítést visszaigazoló referenciákkal:
o 1 db szerver oldali üzemeltetés
és
informatikai
rendszermonitorozás
és
hibaelhárítás (7x24 óra ügyelet
és legalább operációs rendszer
szintő hibaelhárítás) tárgyában
olyan megrendelı részére,
amely legalább 25 db szerverrel
(ebbıl legalább 8 db szerver
virtualizált
környezetben)
rendelkezik
o 1
db
referencia
hálózat
üzemeltetés
és
hálózat
biztonsági
szolgáltatások
tárgyában olyan megrendelı
részére, mely legalább 60 db
munkaállomással rendelkezik;
o min 1 db, legalább 2 éves és
legalább nettó 50 millió Ft
értékő
SAP
üzemeltetési
támogatási referencia melyben
az üzemeltetett SAP rendszerek
4.7 vagy magasabb verziójúak
voltak,
legalább
50
fıs
felhasználó
környezettel
rendelkeztek, legalább 25.000
szerzıdéses folyószámlaszámot
kezeltek
és
legalább
tartalmazták
a
következı
modulokat: FI, FI-AM, CO, FICA, CIC;

o

o

való részvételt szükség esetén igazoló
kontakt
személy
nevének,
elérhetıségének
és
a
projekt
tárgyának pontos megjelölésével),
melybıl az elıírt alkalmassági
kompetenciák
egyértelmően
beazonosíthatók,
végzettséget igazoló dokumentumok
és tanúsítványok másolatát (adott
esetben)
saját kezőleg aláírt rendelkezésre
állási nyilatkozatát, mely szerint az −
illetı az ajánlattételbe bevonásáról
tudomással bír és a teljesítés ideje
alatt rendelkezésre áll.

A fenti pontok szerinti igazolások, dokumentumok és
nyilatkozatok egyszerő másolati formában is
benyújthatók (Kbt. 36. § (3) bekezdés).
Az ajánlatkérı a benyújtott iratok vizsgálata során a
Kbt. 36. § (4)-(7) bekezdésében, valamint a 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembe
vételével jár el.
Amennyiben ajánlattevı az alkalmassági feltételeknek
való megfeleléshez más szervezet (személy)
kapacitásaira támaszkodik, a Kbt. 55. § (5)-(6)
bekezdésében
foglalt
nyilatkozatokat
és
dokumentumokat is csatolni kell az ajánlathoz.

min. 1 db min. 1 éves
idıtartamú, IBM Tivoli Storage
Manager mentési és archiválási
rendszer
üzemeltetés
/
támogatás tárgyában
o min. 1 db min. 1 éves
idıtartamú,
IBM
VIOS
környezetben
üzemeltetett,
IBM AIX operációs rendszerő
szerver üzemeltetés / támogatás
tárgyában,
a
teljesítésbe
bevont
személyzet
tekintetében nem rendelkezik a következı,
tárgyalóképes szinten magyarul beszélı,
felsıfokú
természettudományos
vagy
közgazdasági vagy mőszaki végzettségő,
minimum 3 éves – az elıírt kompetenciákra
vonatkozó
szakmai
gyakorlattal
rendelkezı szakemberekkel:
o 1 fı projektvezetı
o 1 fı SAP FI modul tanácsadó
o 1 fı SAP CO modul tanácsadó
o 1 fı SAP FI-AA (AM) modul
tanácsadó
o 1 fı SAP ISU/CIC tanácsadó
o 1 fı FI-CA tanácsadó
o 1 fı RM modul tanácsadó
o 1 fı BC tanácsadó, aki
rendelkezik
SAP
OS/DB
migrációs tanúsítvánnyal
o 1 fı ISU/CIC fejlesztı
o 3 fı SAP ABAP fejlesztı
o 1 fı SAP FI-CA fejlesztı
o 1 fı ITIL Expert minısítéső
tanácsadó
o 2 fı SAP BW tanácsadó
o 2 fı szerver üzemeltetı
o 1 fı hálózat üzemeltetı
o

Adott referenciával több referencia feltétel
igazolása is lehetséges.
Egy szakértı maximum 2 kritérium esetén
vehetı figyelembe.
Az ajánlatkérı az ajánlattevı (közös
ajánlattevık) alkalmasságát a Kbt. 55. § (4)
bekezdésben foglaltakra tekintettel vizsgálja.
Az ajánlattevı (közös ajánlattevık) az
alkalmassági feltételeknek más szervezet
(személy) kapacitásaira támaszkodva is

megfelelhet (Kbt. 55. § (5) bekezdés).

III.2.4) Fenntartott szerzıdésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott

igen X nem
igen X nem

A szerzıdés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve

igen

nem

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közremőködı személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közremőködı személyek nevét
és képzettségét
X igen
nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérık

Közszolgáltató ajánlatkérık

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok
szerinti eljárás az alábbiak szerint:

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok
szerinti eljárás az alábbiak szerint:

X Nyílt

Nyílt

Meghívásos

Meghívásos

Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében nyílt

Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos,
alkalmazásának indokolása:

Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében
meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében
meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás elsı részében

hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezık létszáma vagy keretszáma (meghívásos és
tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplık tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum

és (adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezık számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevık létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos
eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
igen X nem

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)
XA legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelınyösebb ajánlata következı részszempontok alapján
Részszempont

Súlyszám

Részszempont

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni

igen X nem

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésrıl:

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelı rovatokat)

igen

X nem

Eljárást megindító, illetve meghirdetı felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítıben:
A hirdetmény közzétételének dátuma:

/

/

/

(KÉ-szám/évszám)

(év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítıben:
A hirdetmény közzétételének dátuma:

/

/

/

(év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítıben:
A hirdetmény közzétételének dátuma:

/

(KÉ-szám/évszám)

/

/

(KÉ-szám/évszám)

(év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítı iratok vagy ismertetık beszerzésének feltételei (adott
esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/01/07 (év/hó/nap )
A dokumentációért fizetni kell

Idıpont: 10:00
X igen

nem

(Igen válasz esetén,csak számokkal) Ár: 38.100,- Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentációt az ajánlattételi határidı lejártáig bármely érdekelt gazdasági társaság térítésmentesen
átveheti (Kbt. 52. § (2) bekezdés), a dokumentáció árát kizárólag a szerzıdést megkötı, Kbt. 124. § (4)
bekezdés szerinti ajánlattevınek kell megfizetnie, ez a szerzıdéskötés feltétele.
A szerzıdéskötésre jogosult ajánlattevınek a szerzıdés megkötéséig a dokumentáció árát (30 000,- +
ÁFA) a Szászok Kft. 10400968-50526681-78551009 számú számlájára történı átutalással kell teljesíteni,
a megjegyzés rovatban feltüntetve: „IT OS - ajánlati dokumentáció”.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidı
Dátum: 2014/01/07 (év/hó/nap)

Idıpont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezık részére (részvételi felhívás
esetén)
Dátum:

/

/

(év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következı hivatalos nyelve(i):
Egyéb:
X Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
/

/

-ig (év /hó/nap )

VAGY
Az idıtartam hónapban:

vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának
feltételei
Dátum:

2014/01/07 (év/hó/nap)

Idıpont: 10:00

Hely: DHK Hátralékkezelı és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. - 1034 Budapest, Szılı u. 38-40. fszt.
Nagytárgyaló
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek X igen

nem

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlıdı jellegő
igen X nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A SZERZİDÉS EURÓPAI UNIÓS ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS

igen

X nem

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai, az elsı
tárgyalás idıpontja :(ha az eljárás tárgyalásos) :V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történı elérése az
eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)
X igen

nem

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítı iratok, vagy ismertetı rendelkezésre bocsátásával
kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Az ajánlati dokumentáció másra nem ruházható át, nem publikálható, és az abban foglaltakat kizárólag az
ajánlattételhez lehet felhasználni. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevınek vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak ki kell kérnie (Kbt. 49. § (6) bekezdés).
Személyes átvétel esetén az átvétel feltétele írásos nyilatkozat átadása a gazdasági szereplı részérıl az
eljárás során felelıs kapcsolattartó nevérıl, címérıl, telefon és telefaxszámáról, e-mail címérıl.
A dokumentáció személyesen csak elızetes telefonos egyeztetés után vehetı át a IV.3.3 pontban
megjelölt határidıig, munkanapokon 9.00-17.00 között (kivéve az ajánlattételi határidı lejártának napján
9.00-10.00 óráig).
Postai úton vagy e-mailben történı dokumentáció kikérés esetén az elızıekben a személyes átvételnél
megjelölt adatokat tartalmazó nyilatkozatot elızetesen, telefaxon (vagy szkennelve, e-mailben) kell a

felhívás A/II. mellékletében meghatározott címre megküldeni, melynek kézhez vétele után a
dokumentáció – a gazdasági szereplı kérésének megfelelıen - e-mailben vagy postai úton kerül
megküldésre a Kbt. 50. § (3) bekezdés alapján.
V.3.3.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felsı határa:
V.3.3.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített
ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési szempontokhoz
képest szigorúbbak
X igen

nem

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése,
amelyek a minısített ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı
minısítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2 és III.2.3 pont
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó elıírások: (adott esetben)
Ajánlatkérı a jelen lejárásban bruttó 5 000 000,- forint ajánlati biztosítéknak az ajánlat benyújtásával
egyidejőleg történı rendelkezésre bocsátását írja elı, melyet az ajánlattevı a Kbt. 59. § (2) bekezdés
szerint teljesíthet. Pénzösszegben történı teljesítés kizárólag átutalással, az ajánlatkérı 1179500920012618 számú számlájára teljesíthetı.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:

igen X nem

V.4) Egyéb információk:
1.) Az eredmény megküldésének tervezett idıpontja: 2014. január 17.
A szerzıdéskötés tervezett idıpontja: 2014. január 28.
2.) Ajánlattevınek (közös ajánlattevınek) ajánlatához csatolnia kell a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdés
szerinti cégszerő nyilatkozatát, illetve külön cégszerő nyilatkozatát arról, hogy a dokumentáció részét
képezı szerzıdéstervezetet feltétel és jogfenntartás nélkül, teljes körően elfogadja (az ajánlathoz
szerzıdéstervezet nem kell csatolni).
3.) Ajánlattevınek (közös ajánlattevınek) az ajánlatában a Kbt. 54. § (1) bekezdés szerint kell eljárnia,
illetve az ajánlatban cégszerő nyilatkozatban kell megjelölnie a Kbt. 40. § (1) bekezdés szerinti adatokat.
4.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevı (közös ajánlattevı) alábbi iratait:
- folyamatban lévı változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevı által a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezésérıl a cégbíróság által megküldött
igazolást;
- a 2006. évi V. törvény 9. §-ában foglaltak alapján az ajánlattevı képviseletére jogosult
személy(ek) aláírási címpéldányát, a cégkivonatban nem szereplı kötelezettségvállaló esetében
az erre vonatkozó (a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó) írásbeli meghatalmazását,
illetve egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozói igazolvány másolatát (adott esetben).
5.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevı (közös ajánlattevı) nyilatkozatát a számlevezetı pénzügyi
intézményekrıl, amely tartalmazza, hogy az ajánlat részeként becsatolt pénzügyi intézményi
nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül az ajánlattevı más pénzügyi intézménynél további számlát nem
vezet. Amennyiben az ajánlattevı hatályos cégkivonata további (pl. megszőnt) számlákat tartalmaz,
akkor ezt a tényt a pénzügyi intézménynek kell igazolnia. A pénzügyi intézményi nyilatkozatok eltérı
formájúak és tartalmúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmő választ kell adniuk a felhívásban
megfogalmazott pénzügyi követelmények teljesülésére.

6.) Az ajánlatokat a Kbt. 60-61. §-ában meghatározott követelményeknek megfelelıen kell összeállítani.
7.) Az ajánlatkérı az eljárásban a hiánypótlás lehetıségét a Kbt. 67. §-ában foglaltaknak megfelelıen
biztosítja.
8.) Ajánlattevı az ajánlat személyes megbízott útján történı leadásakor számoljon azzal, hogy az A.III
mellékletben feltüntetett leadási címen az épületbe való bejutás, illetve a megjelölt helyiségbe történı
felkísérés 5-10 percet is igénybe vehet! Ajánlatkérı csak a pontosan az A.III mellékletben megjelölt
címen (helyiségben) leadott ajánlatokat tekinti határidıre beérkezettnek!
9.) A postán feladott vagy kézbesítı futárral küldött ajánlatokat az ajánlatkérı csak akkor tekinti
határidın belül benyújtottnak, ha részérıl annak kézhezvételére az A.III mellékletben feltüntetett épület
megjelölt helyiségében az ajánlattételi határidı lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos
küldeményeknek az épület más helyiségében történı leadásából, elirányításából, elvesztésébıl és az
esetlegesen ennek következtében fellépı késedelembıl eredı kockázat teljes mértékben az ajánlattevıt
terheli.
10.) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı összes költséget, kockázatot az
ajánlatot összeállító és benyújtó gazdasági szereplınek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy
kimenetelétıl függetlenül ajánlatkérı semmiféle módon nem tehetı felelıssé vagy kötelessé ezekkel a
költségekkel kapcsolatban.
11.) Ajánlatkérıtıl a benyújtott ajánlatok nem igényelhetık vissza, azokat Ajánlatkérı bizalmasan kezeli
és a Kbt. elıírásai alapján ırzi meg.
12.) Amennyiben ajánlatkérı az eljárás eredményét tartalmazó összegzésben hirdet második
legkedvezıbb ajánlatot tevıt, úgy a nyertes ajánlattevı visszalépése esetén ajánlatkérı vele köt
szerzıdést a Kbt. 124. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint.
13.) Ajánlatkérı lehetıséget biztosít a gazdasági szereplıknek konzultációra, melynek idıpontja 2013.
december 16-án 13.00 óra, helye: DHK Hátralékkezelı és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. - 1034 Budapest,
Szılı u. 38-40. fszt. Nagytárgyaló
14.) A teljes felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidı ajánlatkérı
székhelyén érvényes helyi idı (CET) szerint értendı.

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDİPONTJA: 2013/ 12/ 06 (év/hó/nap)

A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZİ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETİ BE

Hivatalos név:
Szászok Kft.
Postai cím:
Csatárka út 82-84.
Város/Község:
Budapest

Postai
irányítószám:
1025

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Borka-Szász Tamás hivatalos közbeszerzési
tanácsadó
E-mail: borkaszasztamas@gmail.com

Ország:
Magyarország
Telefon:
+36-30-466-8024;
Fax:
+36-1-212-0166

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTİ IRATOK BESZEREZHETİK

Hivatalos név:
Szászok Kft.
Postai cím:
Csatárka út 82-84.
Város/Község:
Budapest

Postai
irányítószám:
1025

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Borka-Szász Tamás hivatalos közbeszerzési
tanácsadó
E-mail: borkaszasztamas@gmail.com
Internetcím (URL):

Ország:
Magyarország
Telefon:
+36-30-466-8024
Fax:
+36-1-212-0166

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
DHK Hátralékkezelı és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
Postai cím:
Szılı u. 38-40. I. em. 33. szoba
Város:
Postai
Budapest
irányítószám:
1034
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nagy Eszter
E-mail:
nagy.eszter@dhkzrt.hu
Internetcím (URL): www.dhkzrt.hu

Nemzeti azonosító: (ha ismert)

Ország:
Magyarország
Telefon:
06-1-328-3910
Fax:
06-1-328-3911

IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRİ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRİ A BESZERZÉST VÉGZI
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/község:

Postai irányítószám:

Ország:

