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A „HungaroControl Zrt. Vezetői Információs Rendszerének és
Tervezési rendszerének bevezetése” tárgyú részvételi felhívás
módosítása.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/78

Beszerzés tárgya:

Egy darab adattárház alapú vezetői információs
rendszer és tervezőeszköz implementálása és
kapcsolódó licencek szállítása, valamint a
bevezetést követően határozatlan idejű support
szolgáltatás nyújtása. • VIR és tervezési
rendszerhez szükséges licenszek + a szükséges
éves licenszkövetések szállítása • VIR és tervezési
rendszer implementálása o Projektszerű működés
kialakítása o Felmérés és rendszertervezés o
Rendszerfejlesztés, telepítés, paraméterezés,
interfészek kialakítása o Jogosultsági koncepció
megtervezése és beállítása o Tesztelési terv
készítés, fejlesztői teszt; HC oldali tesztek
támogatása o Oktatás (előzetes oktatások,
végfelhasználói, üzemeltetői oktatások) o
Dokumentálás o Üzemeltetési működési folyamatok
kialakítása, licensz kiosztásra javaslattétel o Éles
indulás előkészítése és lebonyolítása • Éles indulás
utáni kiemelt támogatási időszak (megvalósított
modulonként, a szerződéstervezetben
meghatározott időtartamban) • Határozatlan idejű
rendszer támogatás és lehívható fejlesztői
kapacitás biztosítása

Hirdetmény típusa:
További információ, befejezetlen eljárás vagy
korrigendum/EU/2011.12.30 EUHL

Eljárás fajtája: Tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2015.07.13.
Iktatószám: 11700/2015
CPV Kód: 72000000-5;72610000-9;72230000-6
Ajánlatkérő: HungaroControl Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: true
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

EURÓPAI UNIÓ
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Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax:
(352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,

BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY

KORRIGENDUM

Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati
felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód
elvének, valamint a beszerzés

versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők
módosítására.

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: HungaroControl Zrt.

Nemzeti azonosító (ha ismert): AK03208

Postai cím: Igló utca 33-35.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1185

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Orosz János

Telefon: +36 12934513

E-mail: janos.orosz@hungarocontrol.hu

Fax: +36 12934036

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hungarocontrol.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA

Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x

Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”)  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

HungaroControl Zrt. Vezetői Információs Rendszerének és Tervezési rendszerének bevezetése

II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége

(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

Egy darab adattárház alapú vezetői információs rendszer és tervezőeszköz implementálása és 
kapcsolódó licencek szállítása, valamint a bevezetést követően határozatlan idejű support
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szolgáltatás nyújtása. 
• VIR és tervezési rendszerhez szükséges licenszek + a szükséges éves licenszkövetések szállítása 
• VIR és tervezési rendszer implementálása 
o Projektszerű működés kialakítása 
o Felmérés és rendszertervezés 
o Rendszerfejlesztés, telepítés, paraméterezés, interfészek kialakítása 
o Jogosultsági koncepció megtervezése és beállítása 
o Tesztelési terv készítés, fejlesztői teszt; HC oldali tesztek támogatása 
o Oktatás (előzetes oktatások, végfelhasználói, üzemeltetői oktatások) 
o Dokumentálás 
o Üzemeltetési működési folyamatok kialakítása, licensz kiosztásra javaslattétel 
o Éles indulás előkészítése és lebonyolítása 
• Éles indulás utáni kiemelt támogatási időszak (megvalósított modulonként, a
szerződéstervezetben meghatározott időtartamban) 
• Határozatlan idejű rendszer támogatás és lehívható fejlesztői kapacitás biztosítása

II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
További tárgyak: 72610000-9

72230000-6

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)

 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

x Tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Versenypárbeszéd

IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő
információnak

megfelelően, adott esetben)

IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert)

Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP  

OJS eSender x

Bejelentkezés:

Hirdetmény hivatkozási száma: 2015 - 6758 (év és a dokumentum száma)

IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)

Hirdetmény száma a HL-ben: 2015 /S 087 - 157482 2015/05/06 (nap/hónap/év)
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IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja:

2015/05/04 (nap/hónap/év)

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire
szükség van)

Befejezetlen eljárás   Javítás x További információ x

VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki
annyi kockát, amennyire szükség van)

 A közbeszerzési eljárást megszüntették.

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

 Nem került sor szerződés odaítélésére.

 Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.

VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó
szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó
szakaszára & és a bekezdés számára)

VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása

x

A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak.

 

Mindkettő

 

VI.3.2) Az eredeti hirdetményben

x

A megfelelő pályázati dokumentációban

(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)

 

Mindkettőben

(a további

információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)

 

VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)

 

A szöveg módosítandó része:

II.2.1)
Teljes mennyiség

A következő helyett:

Egy darab adattárház alapú vezetői információs rendszer és tervezőeszköz implementálása 
és kapcsolódó licencek szállítása, valamint a bevezetést követően határozatlan idejű support 
szolgáltatás nyújtása.
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• VIR és tervezési rendszerhez szükséges licenszek + a szükséges éves licenszkövetések
szállítása 
• VIR és tervezési rendszer implementálása 
o Projektszerű működés kialakítása 
o Felmérés és rendszertervezés 
o Rendszerfejlesztés, telepítés, paraméterezés, interfészek kialakítása 
o Jogosultsági koncepció megtervezése és beállítása 
o Tesztelési terv készítés, fejlesztői teszt; HC oldali tesztek támogatása 
o Oktatás (előzetes oktatások, végfelhasználói, üzemeltetői oktatások) 
o Dokumentálás 
o Üzemeltetési működési folyamatok kialakítása, licensz kiosztásra javaslattétel 
o Éles indulás előkészítése és lebonyolítása 
• Éles indulás utáni kiemelt támogatási időszak (megvalósított modulonként, a
szerződéstervezetben meghatározott időtartamban) 
• Határozatlan idejű rendszer támogatás és lehívható fejlesztői kapacitás biztosítása

Helyesen:

Egy darab, a HungaroControl Zrt. jelenleg működő informatikai infrastruktúrájához és 
üzemeltetési tapasztalatához, kompetenciáihoz illeszkedő adattárház alapú vezetői 
információs rendszer és üzleti tervező eszköz implementálása és kapcsolódó licencek 
szállítása, valamint a bevezetést követően határozatlan idejű support szolgáltatás nyújtása. 
A HungaroControl Zrt. által üzemeltetett informatika infrastruktúra rövid ismertetése: 
A HungaroControlnál üzemeltetett infrastruktúra Microsoft alapú operációs rendszerre, 
virtualizációs technológiára és adatbázisszerverre épül, melyhez szükséges licenceket a 
HungaroControl MS Enterprise szerződése biztosítja. A kliens- és szerveroldali rendszerek 
felügyeletét MS System Center termékekkel, az adatmentést EMC Networker szoftver 
használatával valósítjuk meg. Csoportmunka támogatására Microsoft SharePoint Servert 
használunk. 
 
• VIR és tervezési rendszerhez szükséges licenszek + a szükséges éves licenszkövetések 
szállítása 
• VIR és tervezési rendszer implementálása 
o Projektszerű működés kialakítása 
o Felmérés és rendszertervezés 
o Rendszerfejlesztés, telepítés, paraméterezés, interfészek kialakítása 
o Jogosultsági koncepció megtervezése és beállítása 
o Tesztelési terv készítés, fejlesztői teszt; HC oldali tesztek támogatása 
o Oktatás (előzetes oktatások, végfelhasználói, üzemeltetői oktatások) 
o Dokumentálás 
o Üzemeltetési működési folyamatok kialakítása, licensz kiosztásra javaslattétel 
o Éles indulás előkészítése és lebonyolítása 
• Éles indulás utáni kiemelt támogatási időszak (megvalósított modulonként, a 
szerződéstervezetben meghatározott időtartamban) 
• Határozatlan idejű rendszer támogatás és lehívható fejlesztői kapacitás biztosítása 
A HC-ban megvalósítandó új tervezési és várhatózási folyamatok tervezési eszközben való 
leképezése, azokhoz illesztése az alábbi követelmények teljesítését teszi szükségessé a



6

tervezési eszköztől: 
· Gyors, rugalmas, real-time újrakalkulációt és szimulációt lehetővé tévő, memóriában futó
tervezési eszköz. 
· Kisebb modell módosítás, kiegészítés gyorsan megvalósítható legyen (dimenzióhierarchia
létrehozás) 
· Az eszköz biztosítsa a tervezési folyamatok megfelelő workflow támogatási lehetőségét
(feladatkiosztás, feladatmonitoring, e-mail értesítések) 
· Rendelkezzen professzionális (nem Excel alapú) saját ETL megoldással. 
· Az üzleti logika visszakövethető, megérthető legyen a felhasználói felületről. 
· A tervezési logikát egy integrált tervezési modellben tárolja, lehessen egységesen
karbantartani, módosítani. 
· Fejlett Excel integrációt biztosítson: online adatbázisba írás, illetve onnan olvasás legyen
lehetséges Excel-en keresztül.

A szöveg módosítandó része:

IV.1.2)
Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

A következő helyett:

4. Technológiai megoldás - 30 %
IBM tervezési rsz. bevezetése (nem MS SQL SRV-re épül) 10 pont
MS SQL SRV bevezetése (ahol nem IBM terv. rsz. van) 20 pont
IBM tervezési rsz. bevezetése (MS SQL SRV-re épül) 20 pont
MS SQL SRV bevezetése (ahol IBM terv. rsz. van) 25 pont
MS SQL SRV és IBM terv. rsz. együttes bevezetése (2 éven belül) 30 pont

Helyesen:

4. Technológiai megoldás - 30 %
A Teljes mennyiség fejezetben bemutatott követelményeket maradéktalanul teljesítő tervezési
eszköz bevezetése (nem MS SQL SRV-re épül) 10 pont
MS SQL SRV bevezetése (ahol a Teljes mennyiség fejezetben bemutatott követelményeket
maradéktalanul nem teljesítő tervezési eszköz van) 20 pont
A Teljes mennyiség fejezetben bemutatott követelményeket maradéktalanul teljesítő tervezési
eszköz bevezetése (MS SQL SRV-re épül) 20 pont
MS SQL SRV bevezetése (ahol a Teljes mennyiség fejezetben bemutatott követelményeket
maradéktalanul teljesítő tervezési eszköz van) 25 pont
MS SQL SRV és a Teljes mennyiség fejezetben bemutatott követelményeket maradéktalanul
teljesítő tervezési eszköz együttes bevezetése (2 éven belül) 30 pont

A szöveg módosítandó része:

VI.3)
További információk

A következő helyett:
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3.) A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2015. június 8. napja 11:00 óra Helye:
Szterényi Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő utca 14-18. „A” épület, VII. emelet)
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: Kbt. 62. § szerint.

Helyesen:

3.) A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2015. július 20. napja 11:00 óra Helye:
Szterényi Ügyvédi Iroda (1011 Budapest, Fő utca 14-18. „A” épület, VII. emelet)
A részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek: Kbt. 62. § szerint.

VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)

 

A módosítandó adatok:

IV.3.3)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerzésének feltételei

A következő helyett:

2015/06/08 (nap/hónap/év)

11 : 00 (időpont )

Helyesen:

2015/07/22 (nap/hónap/év)

11 : 00 (időpont )

A módosítandó adatok:

IV.3.4)
Ajánlattételi vagy részvételi határidő

A következő helyett:

2015/06/08 (nap/hónap/év)

11 : 00 (időpont )

Helyesen:

2015/07/22 (nap/hónap/év)

11 : 00 (időpont )

A módosítandó adatok:

IV.3.5)
Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

A következő helyett:

2015/06/29 (nap/hónap/év)

: (időpont )

Helyesen:

2015/08/12 (nap/hónap/év)

: (időpont )
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A módosítandó adatok:

A következő helyett:

(nap/hónap/év)

: (időpont )

Helyesen:

(nap/hónap/év)

: (időpont )

VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)

 

A módosítandó szövegrész (adott esetben)

Hivatalos név:

Postai cím:

Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím(ek) (adott esetben)

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

A felhasználói oldal címe (URL):

VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)

 

A beírandó szöveg helye:

VI.3)
További információk

A beírandó szöveg:

23.) Ajánlatkérő a referenciák egyenértékűségét az egyes technológiák funkcionalitása
alapján értékeli.

A keretszám szűkítése során ajánlatkérő az az alkalmasság igazolása keretében hivatkozott,
egyenértékű technológiákat az üzemeltetési kockázatok és a meglevő folyamatok,
erőforrások optimális felhasználása alapján veti össze.

VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)

 
1) Ajánlatkérő a részvételi határidőt a Kbt. 45.§ (3)-(4) bek. alapján 2015. június 4. napján 2015.
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június 30. 11.00 óráig meghosszabbította, mely tényről valamennyi érdeklődő gazdasági szereplőt
egyidejűleg értesítette. 
Ezt követően - ugyancsak a fenti jogalapra hivatkozással, valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő
egyidejű értesítése mellett-, ajánlatkérő a részvételi határidőt 2015. június 29. napján 2015. július
20. 11.00 óráig meghosszabbította. 
2) Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a részvételi jelentkezés
megtételének megkönnyítése érdekében kiadott kiegészítő iratokat és mellékleteit nem érinti a
részvételi felhívás módosítása.

VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:

2015/07/06 (nap/hónap/év)


	A „HungaroControl Zrt. Vezetői Információs Rendszerének és Tervezési rendszerének bevezetése” tárgyú részvételi felhívás módosítása.

