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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121226-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Szerverek
2018/S 055-121226
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. Kovács Péter Balázs
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
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II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
ATMR szerverek

II.1.2)

Fő CPV-kód
48820000

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
ATMR szerverek.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

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)
48820000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
1185 Budapest, Igló u. 33–35.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
1. tétel
HPE Server 2 db.
Típusszám Leírás db Összesen.
868704-B21 HPE ProLiant DL380 Gen10 24SFF Configure-to-order Server 1 2
876562-B21 HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Gold 5115 (2.4GHz/10-core/85W) FIO Processor Kit 2 4
876181-B21 HPE 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit 12 24
872344-B21 HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 2 4
870549-B21 HPE DL38X Gen10 12Gb SAS Expander Card Kit with Cables 1 2
Q0L14A HPE StoreFabric SN1200E 16Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter 1 2.
870548-B21 HPE DL Gen10 x8/x16/x8 Riser Kit 1 2
875241-B21 HPE 96W Smart Storage Battery (up to 20 Devices/145mm Cable) Kit 1 2
804331-B21 HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular Controller 1
2
865414-B21 HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit 2 4
BD505A HPE iLO Advanced including 3yr 24x7 Tech Support and Updates 1-server LTU 1 2.
733664-B21 HP 2U Cable Management Arm for Easy Install Rail Kit 1 2

20/03/2018
S55
http://ted.europa.eu/TED

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

2 / 10

HL/S S55
20/03/2018
121226-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

3 / 10

733660-B21 HP 2U Small Form Factor Easy Install Rail Kit 1 2
826706-B21 HPE DL380 Gen10 High Performance Heat Sink Kit 1 2
2. tétel
HPE Server 10 db.
Típusszám Leírás db Összesen.
868703-B21 HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF Configure-to-order Server 1 10
876562-B21 HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Gold 5115 (2.4GHz/10-core/85W) Processor Kit 2 20
876181-B21 HPE 8GB (1x8GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit 12 120
872344-B21 HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware SSD 2 20
826708-B21 HPE DL38X Gen10 Universal Media Bay Kit 1 10
726536-B21 HPE 9.5mm SATA DVD-ROM JackBlack Gen9 Optical Drive 1 10
870548-B21 HPE DL Gen10 x8/x16/x8 Riser Kit 1 10
Q0L14A HPE StoreFabric SN1200E 16Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter 1 10.
875241-B21 HPE 96W Smart Storage Battery (up to 20 Devices/145mm Cable) Kit 1 10
804331-B21 HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS Modular Controller 1
10
865414-B21 HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit 2 20
BD505A HPE iLO Advanced including 3yr 24x7 Tech Support and Updates 1-server LTU 1 10.
733664-B21 HP 2U Cable Management Arm for Easy Install Rail Kit 1 10
733660-B21 HP 2U Small Form Factor Easy Install Rail Kit 1 10
826706-B21 HPE DL380 Gen10 High Performance Heat Sink Kit 1 10
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésre vonatkozó hivatkozás:
A felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus
kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett minden
esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának
2010.11.15-én kelt Kfv. VI.39 054/2010/6. számú ítéletét figyelembe véve, ajánlatkérő megfelelően alkalmazza
a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében használt megfogalmazást. Az egyenértékűség
igazolása az ajánlattevő feladata.
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazó táblázat fájlban konkrétan meghatározta
– a gyártó, cikkszám, megnevezés, tulajdonságok megadásával – azon termékek műszaki jellemzőit, amivel
ajánlatot lehet tenni.
A kiadott termék lista minden elemére kötelező az ajánlattétel. Amennyiben valamely megadott sorra nem
történik ajánlattétel vagy további sorokra is adnak ajánlatot az az ajánlat Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja
szerinti érvénytelenségét vonja maga után.
Ajánlatkérő egyenértékűség tekintetében teljes műszaki egyenértékűséget fogad el, beleértve a mechanikai,
elektromos, funkcionális, szoftveres megfelelést. Az egyenértékű termék rendelkezzen az eredeti gyártó adott
termékre vonatkozó kompatibilitási minősítésével is.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 3
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
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Elfogadható változatok: nem
II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14)

További információk
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 76. § (5) bekezdés második mondatában foglaltakra. Ajánlatkérő megállapította,
hogy az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek
megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben
további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

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:
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.
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,
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— 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 ajánlati 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 (szerverek
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
elegendő az erről szóló nyilatkozat. A céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az
ajánlatban nem szükséges, azokat ebben az esetben azokat a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bek. b)
pontja alapján az ajánlatkérő ellenőrzi.
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.
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.
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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):
P1) 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 (szerverek szállítása) származó
árbevétele nem éri el a nettó 40 000 000 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 (szerverek szállítása) 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.
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):
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M1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3
évben összesen nem rendelkezik legalább 9 db szerver szállításáról (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 a dokumentáció részét
képező szerződéstervezetben kerültek részletezésre. A késedelmi kötbér mértéke a Díj 1 %-a a késedelem
minden napjára számítva. A késedelmi kötbér maximuma a Díj 20 %-a. A meghiúsulási kötbér a Díj 20 %-a.
Jótállás (garancia) 5 év.
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.

III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4)

A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ
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IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 24/04/2018
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: 24/04/2018
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

VI.3)

További információk:
1. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentációt (KD) legalább egy ajánlattevő (AT), vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozója (AV) elektronikus úton letöltse a felhívás (AF) 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 az AFben és a KDben meghatározott valamennyi dokumentumot. Az ajánlat
kötelező tartalmi elemeit jelen AF mellett a KD 17. „Többletinformációk az ATk számára az ajánlati felhívás
VI.3.) pontja és egyéb elvárásai tekintetében” pontja tartalmazza.
3. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazandó a Kbt. 47. § (2) bek., kivéve, ahol ajánlatkérő (AK)
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:
AK a Kbt. 61. § (4) bekezdése alapján megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja műszakilag
támogatható lehetőségnek. A közbeszerzés tárgya szerinti feladatok egymáshoz szervesen kapcsolódnak,
azaz beszerzés nem tartalmaz olyan részfeladatot, amely (a beszerzés feladatainak egymással összefüggő
jellegére tekintettel) a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhető. A beszerzés tárgyának jellege
és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények nem indokolják a részekre történő bontást, tekintettel
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arra, hogy a beszerzés tárgya szerinti szerverek egy gyártótól származnak, és a lehetséges ajánlattevői kör a
szervereken semmilyen módosítást nem végezhet. A beszerzéssel összefüggő feladatok egymásra épülnek,
amelyek során elengedhetetlen, hogy a projektben támasztott teljes követelményrendszer ismerete alapján
történjen a feladatok elvégzése.
A feladatok műszaki és jogi összefüggéseire tekintettel a feladatok részekre bontva, adott esetben több
vállalkozóval kötött több szerződés útján történő megvalósítása veszélyeztetné a közbeszerzési szerződés
eredményes teljesítését.
A beszerzés – pénzügyi indokokra tekintettel pedig – 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. Ezen
indokok alapján AK nem teszi lehetővé részajánlattételt.
6. AK az eljárás során Kbt. 71. § jár el, Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
7. Az ATnek ajánlatához csatolnia kell beárazott ártáblázatát a KDben rögzítettek szerint. AK a beárazott
ártáblázatot szakmai ajánlatnak tekinti.
8. AK 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).
9. AK az eljárás során alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit.
10. Jelen AFben, valamint a KDben 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.
11. ATnek nyilatkozniuk kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés vonatkozásában.
12. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
13. FAKSZ: dr. Kovács Péter Balázs lsz.: 00323.
14. A IV.2.6) pontban 1 hóban megadott időtartam Kbt. 81. § (11) bek. alapján 30 nap időtartamot jelent.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 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.

VI.4.4)

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

E hirdetmény feladásának dátuma:
19/03/2018
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