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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2763-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Szoftvercsomag és információs rendszerek
2018/S 003-002763

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

HungaroControl Zrt.
AK03208
Igló utca 33–35.
Budapest
1185
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tákos József
Telefon:  +36 12934457
E-mail: jozsef.takos@hungarocontrol.hu 
Fax:  +36 12934036
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hungarocontrol.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hungarocontrol.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://kozadat.hungarocontrol.hu/kozbeszerzes
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Szterényi Ügyvédi Iroda
Fő utca 14–18. A épület 7. emelet, recepció
Budapest
1011
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Koppándi Dániel
Telefon:  +36 17938115
E-mail: hc@szilioffice.hu 
Fax:  +36 17938121
NUTS-kód: HU11
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hungarocontrol.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hungarocontrol.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
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I.4) Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Légiszállítást kiegészítő szolgáltatás

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

II.1.1) Elnevezés:
Microsoft Nagyvállalati Licencszerződés – 2020

II.1.2) Fő CPV-kód
48000000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Microsoft Nagyvállalati Licencszerződés a HungaroControl Zrt. részére – 2020.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
48000000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
1185 Budapest, Igló u. 33–35.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A HungaroControl Zrt. számítástechnikai infrastruktúrájának jelentős része Microsoft technológiákra,
megoldásokra épül, mely alapvető fontosságú a forgalmi irányítást kiszolgáló rendszerek és a vállalati
informatikai rendszerek működése szempontjából. Az informatikai rendszerek működtetéséhez, valamint
a követelményeknek megfelelő, magas rendelkezésre állás biztosításához és a szükséges fejlesztések
végrehajtásához elengedhetetlen a Microsoft Nagyvállalati szerződés megújítása, mely további 36 hónapra
biztosítja a Microsoft infrastruktúra licenceihez kapcsolódó terméktámogatást és a szoftverek jogszerű
használatát. A jelen közbeszerzés alapján megkötendő szerződés az Enterprise Agreement licenckonstrukció
keretein belül kezeli mind a szerver-, mind a kliensoldali termékeket, operációs rendszereket, irodai szoftver
csomagokat, szerver oldali alkalmazásokat (pl. levelezés, adatbázis-kezelés), valamint a felügyeleti
alkalmazásokat. A szerződés biztosítja a termékek verziókövetését, nyelvi átjárhatóságát is, valamint a jogtiszta
használatot.
A beszerzés 750 végfelhasználót érint.
1. A beszerzés magában foglalja egy részről az alábbi új licenceket (LicSAPk) és a meglévő licencekhez tartozó
terméktámogatást (SA):
Cikkszám Termék Megnevezése Mennyiség.
KV3-00353 WINE3perDVC ALNG SA MVL Pltfrm 530.
KV3-00356 WINE3perDVC ALNG UpgrdSAPk MVL Pltfrm 30.



HL/S S3
05/01/2018
2763-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 3 / 10

05/01/2018 S3
http://ted.europa.eu/TED

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

3 / 10

269-12445 OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL Pltfrm 30
269-12442 OfficeProPlus ALNG SA MVL Pltfrm 530
76A-00010 EntCAL ALNG LicSAPk MVL Pltfrm UsrCAL wSrvcs 30
76A-00016 EntCAL ALNG SA MVL Pltfrm UsrCAL wSrvcs 530
76A-00028 EntCAL ALNG LicSAPk MVL UsrCAL wSrvcs 50
076-01912 Prjct ALNG SA MVL 50
H30-00238 PrjctPro ALNG SA MVL w1PrjctSvrCAL 30.
D87-01159 VisioPro ALNG SA MVL 10.
D86-01253 VisioStd ALNG SA MVL 100.
77D-00110 VSProSubMSDN ALNG LicSAPk MVL 2
77D-00111 VSProSubMSDN ALNG SA MVL 1
7NQ-00302 Microsoft®SQLSvrStandardCore AllLng
License/SoftwareAssurancePack MVL 2Licenses CoreLic 12.
395-02504 ExchgSvrEnt ALNG SA MVL 2
H22-00475 PrjctSvr ALNG SA MVL 2.
5HU-00216 SfBSvr ALNG SA MVL 3
H04-00268 SharePointSvr ALNG SA MVL 4.
7JQ-00343 SQLSvrEntCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic 21
6VC-01252 WinRmtDsktpSvcsCAL AllLng LicSAPk MVL UsrCAL 30
6VC-01254 WinRmtDsktpSrvcsCAL ALNG SA MVL UsrCAL 20
6QK-00001 AzureMonetaryCommit ShrdSvr ALNG SubsVL MVL Commit 10
9GS-00135 CISSteDCCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic 96
9GA-00313 CISSteStdCore ALNG SA MVL 2Lic CoreLic 352
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fent megjelölt mennyiségek előirányzott mennyiségek,
melytől ajánlatkérő pozitív és negatív irányba is eltérhet, a fenti mennyiségek pontos lehívására kötelezettséget
nem vállal.
2. Licenc bővítés
Ajánlatkérő célja, hogy a megkötni kívánt szerződés hatálya alatt a mindenkori legkorszerűbb és az
infrastruktúrához leginkább illeszkedő elérhető technológia álljon rendelkezésére. Ajánlatkérő lehetővé
kívánja tenni, hogy további, az Enterprise Agreement szerinti beléptetés hatálya alá eső termékekre és online
szolgáltatásokra vonatkozó licenceket használjon, majd végrehajtson egy éves felülvizsgálatot a kiigazítási
rendelésen keresztül.
Ennek érdekében az ajánlatkérő által megkötni kívánt szerződés tárgyát képezik – a fenti 1. pont szerinti
listában felsorolt tételeken túl – a Microsoft Enterprise Agreement hatálya alá tartozó egyéb licencek, beleértve
a jelen pillanatban nem létező, a későbbiekben – a megkötni kívánt szerződés időtartama alatt – megjelenő és
rendelhetővé váló licenceket is.
A rendelkezésre álló keretösszeg: 400 000 000 Ft. Ajánlatkérő a megadott keretösszegből nagyságrendileg 320
000 000 Ft-ot az 1. pontban tételesen megjelent tételekre kíván fordítani, míg a fennmaradó 80 000 000 Ft-ot a
jövőben megjelenő licencekre és online szolgáltatásokra. A megadott értékek előirányzott összegek, melyektől
ajánlatkérő negatív és pozitív irányba is eltérhet, az összegek lehívására kötelezettséget nem vállal.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Mindenkori Microsoft listaárból adott kedvezmény százalékos mértéke on-premise
termékek esetében / Súlyszám: 10
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Minőségi kritérium - Név: Mindenkori Microsoft listaárból adott kedvezmény százalékos mértéke cloud-based
termékek esetében / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 30
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
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.
Értékelés módszertana: Ajánlati ár - fordított arányosítás, minőségi szempontok esetében egyaránt egyenes
arányosítás.
A II.2.7 pontban megadott 30 hónap becsült időtartam, a szerződés 2020. november 30-i határozott időtartamra
vagy a keret kimerülésének időpontjáig tart.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok
bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság
igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. §
(1) bekezdés b) pont).
Igazolási mód:
— Ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával
köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát,
— Az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában
az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok
hiányának igazolása érdekében,
— Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn
vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak
megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult,
valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség
esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
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Az ajánlatkérő a bírálat során a kizáró okok előzetes ellenőrzésére elfogadja az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot.
— A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) azon alvállalkozók tekintetében,
amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót,
— A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §; 10. § 12 - 14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia,
— Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni
kell a cégbírósághoz (vagy az ajánlattevő országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez)
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást,
egyszerű másolati példányban. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §). Az ajánlatnak tartalmaznia kell az
ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben,
— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a hivatkozott igazolások keltezése nem lehet korábbi, mint jelen eljárást
megindító hirdetmény feladásának napja.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P1).
Saját vagy jogelődjének az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelőző három üzleti évre vonatkozó
számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (kiegészítő melléklet nélkül) a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet
19. § (1) bekezdés b) pontja alapján, ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja a
közzétételét. Ha az ajánlattevő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban,
mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (Microsoft
szoftverlicenc szállítása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, a 321/2015.(X.30.) Korm.
rendelet 19. § (2) bekezdés szerint. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, úgy erről szóló nyilatkozat. A céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló
csatolása az ajánlatban nem szükséges.
A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3)
bekezdése. Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) és (10) bekezdésére is.
Alkalmasság igazolása, egységes európai közbeszerzési dokumentum:
A P1) alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolása az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia szükséges arról,
hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt szükséges megadnia az eljárásban kért
információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat.
Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5)
bek. alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatványban csak
nyilatkozni köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelőségéről (IV. rész α pont kitöltésével).
A fent ismertetett P1) alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő
Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás:
A Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés
érdekében, azaz az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
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Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva (is)
felel meg, a jelentkezésben be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az európai
egységes dokumentumba foglalt nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig az ajánlatkérő
Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérése esetén e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények
tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben a beszámolók alapján adózott eredménye az eljárást megindító felhívás
feladását megelőző három lezárt üzleti év során egynél több évben negatív; Később létrejött gazdasági
szereplő esetében működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (Microsoft szoftverlicenc szállítása)
származó árbevétele nem éri el a nettó 200 000 000 forintot.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M.1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének
a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) - (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) az
ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, legjelentősebb, a közbeszerzés
tárgya szerinti (szoftver licenc) vagy azzal egyenértékű licenc szállításainak ismertetése, legalább az alábbi
tartalommal:
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (-év,-hónap, -napban megadva),
— a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége),
— a szállítás (szerződés) tárgya,
— szerződés keretében szállított termékek megnevezése (gyártmány, típus megadása),
— teljesített mennyiség adatai (amennyiben a szerződés teljesítése során nem kizárólag az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó termék szállítására került sor, a nyilatkozatban meg
kell adni az ellenszolgáltatás összegéből az alkalmasság igazolására vonatkozó termék értékét),
— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a referencia követelmény meghatározása során alkalmazza a 321/2015. Korm. rendelet 21. §
(1a) bekezdés a) pontját. Ajánlatkérő 3 év alatt a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül
megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Alkalmasság igazolása, egységes európai közbeszerzési dokumentum:
Az M1) alkalmassági követelményeknek való előzetes megfelelés az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a gazdasági szereplő köteles nyilatkozni arról, hogy az
előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt köteles megadni az eljárásban kért információkat,
köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell
annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult,
valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén –
hozzájáruló nyilatkozatot.
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Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5)
bek. alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatványban csak
nyilatkozni köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelőségéről (IV. rész α pont kitöltésével).
A fent ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt.
69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben
összesen nem rendelkezik legalább 500 db végfelhasználóra szóló szoftver licenc értékesítéséről szóló, az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
A fenti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6)
bekezdés).
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét,
hogy ajánlatkérő az ajánlattevők szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás:
A Kbt. 65. § (7); (9); bekezdése is alkalmazható / alkalmazandó az alkalmassági minimum követelményeknek
való megfelelés érdekében, azaz az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
[Kbt. 65. § (7)].
Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva (is)
felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) részéről az európai
egységes közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig
az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérése esetén e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági
követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér a
dokumentáció részét képező szerződéstervezetben kerültek részletezésre.
A fizetési feltételek, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek a dokumentáció részét képező
szerződéstervezetben kerültek részletezésre. Ajánlatkérő a teljesítés során alkalmazza a Kbt. 135. § (1), (5) és
(6) bekezdéseit, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseit is. Nyertes ajánlattevő a szoftverkövetés évforduló-
napjától számított 12 hónapos időszakokra vonatkozóan előre jogosult számlát kiállítani az ajánlatkérő által a
számlakiállítást megelőzően megrendelt Termékek vonatkozásában.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
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IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/02/2018
Helyi idő: 10:00

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: 12/02/2018
Helyi idő: 10:00
Hely:
Szterényi Ügyvédi Iroda - 1011 Budapest, Fő utca 14-18. A épület 7. emelet, recepció.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontás során ajánlatkérő a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése alapján jár el.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt legalább egy ajánlattevő, vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse a felhívás I.3. pontjában megadottak szerint, és a kitöltött,
aláírt regisztrációs adatlap visszaküldésével a letöltést igazolja az ajánlattételi határidő lejártáig. A regisztrációs
adatlapot fax útján (+ 36 17938121) vagy elektronikus úton – figyelemmel a Kbt. 41. § (4) bek. foglaltakra – a
hc@szilioffice.hu  címre kell megküldeni.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
valamennyi dokumentumot. Az ajánlat kötelező tartalmi elemeit jelen felhívás mellett a dokumentáció 17.
„Többletinformációk az ajánlattevők számára az eljárást megindító felhívás VI.3.) pontja és egyéb elvárásai
tekintetében” pontja tartalmazza.

mailto:hc@szilioffice.hu
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3. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazandó a Kbt. 47. § (2) bek., kivéve, ahol ajánlatkérő előírja
az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását.
4. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.
5. Részekre történő ajánlat, nem lehetséges:
A Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további
körülmények nem indokolják a részekre történő bontást, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya szerinti
szoftverlicencek egy gyártótól származnak, és a lehetséges ajánlattevői kör a szoftverlicenceken semmilyen
módosítást nem végezhet, továbbá a beszerzés nem osztható úgy részekre, hogy az a közpénzek hatékony
felhasználását eredményezné, tekintettel arra, hogy az eljárás részekben történő kiírása esetén a részekben
előírt elaprózott beszerzési mennyiségekre az elérhető kedvezmény kisebb, a teljes mennyiségre elérhető
kedvezményhez képest, így a teljes mennyiségre vonatkozó összajánlati ár részekre bontás esetén várhatóan
magasabb lesz, mint a mennyiség egy részbe történő koncentrálásával elérhető ajánlati ár.
6. Ajánlatkérő az eljárás során Kbt. 71. §- a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, Kbt. 71. § (6) bek. szerinti
korlátozást nem alkalmazza.
7. Az ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell beárazott ártáblázatát a közbeszerzési dokumentumban
rögzítettek szerint.
8. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az alábbi dokumentumokat is csatolnia kell az ajánlat részeként:
— Microsoft igazolás arról, hogy ajánlattevő jogosult a közbeszerzés tárgyát képező termékek forgalmazására
és a műszaki leírásban felsorolt termékek feljogosított viszonteladója. (Licensing Solution Provider). A
nyilatkozat hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
9. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) K. r. 30. § (4) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki
és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest
szigorúbban állapította meg (P1, M1).
10. Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit.
11. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási
rend-i továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/
EU irányelv alapján kerül közzétételre, a VI.3 ponthoz kapcsolódóan a dokumentumok többlet előírásokat
tartalmaznak.
12. Ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés vonatkozásában.
13. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
14. FAKSZ: dr. Koppándi Dániel, lsz.: OO665.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
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. § alapján.

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
03/01/2018

mailto:dontobizottsag@kt.hu

