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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:53641-2017:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Hálózatok
2017/S 030-053641
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Magyar Nemzeti Levéltár
AK16112
Bécsi kapu tér 2–4.
Budapest
1014
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Iroda, Támis Norbert 1183 Budapest,
Ráday Gedeon u. 1. D/II. ép. II. emelet 3. (23. ajtó), Címzett: Támis Norbert
Telefon: +36 306314014
E-mail: tamis.norbert@targetconsulting.hu
Fax: +36 12362972
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnl.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mol.gov.hu
I.2)

Közös közbeszerzés

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://targetconsulting.hu/kozbeszerzesi-eljarasok/folyamatban/
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Magyar Nemzeti Levéltár
AK16112
Hess András tér 5. fszt. 51.-es iroda
Budapest
1014
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Matkovics Andrea
Telefon: +36 12252876
E-mail: beszerzes@mnl.gov.hu
Fax: +36 12252875
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
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Az ajánlatkérő általános címe: http://ww.mnl.gov.hu
I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: központi szintű

I.5)

Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: levéltár

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Hálózat fejlesztés, bővítés és kiépítés az MNL OL részére.

II.1.2)

Fő CPV-kód
32400000

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
„Hálózat fejlesztés, bővítés és kiépítés az MNL OL részére” a közbeszerzési dokumentációban részletezett
specifikáció alapján, két részajánlatra bontva:
I. rész: Daróczi út 1-3. hálózat fejlesztés, aktív hálózati eszközök.
II. rész: Bécsi kapu tér 2-4. hálózat fejlesztés, bővítés és kiépítés.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 115 082 478.00 HUF

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
I.rész: Daróczi út 1-3. hálózat fejlesztés, aktív hálózati eszközök
Rész száma: 1.

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
32400000
50312300

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1113 Budapest, Daróczi út 1-3.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Daróczi út 1-3. szám alatti leendő
épületében hálózat fejlesztése, bővítése és kiépítése tárgyban a közbeszerzési dokumentumban részletezett
specifikáció alapján.
A szállítandó eszközök és szolgáltatások listája (eszköz/szolgáltatás – mennyiség):
1. Hálózati aktív eszközök: switching.
1.1 Ethernet switch – 6 db.
2. Fizikai szerelési anyagok.
2.1 Gyűrűspanel, 1U fekete kábelrendező 4 gyűrűvel – 20 db.
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2.2 UTP CAT6 patch kábel 1 méteres LSOH köpennyel – 200 db.
2.3 UTP CAT6 patch kábel 2 méteres LSOH köpennyel – 200 db.
2.4 OM3 3M LC-LC DUPLEX optikai patch kábel – 12 db.
2.5 M6 kosaras anya készlet (50db/csomag) – 5 klt.
2.6 Rack szekrény 47U 800x1000mm – 3 db.
3. WLAN rendszer.
3.1 WLAN Controller – 1 db.
3.2 WLAN AP – 40 db.
4. Szünetmentes tápegységek.
4.1 5kVA rack UPS – 2 db.
5. Szolgáltatások.
5.1 Implementációs szolgáltatások – 1 db.
5.2 Hálózat programozás – 140 mérnökóra.
Részletes elvárások és mennyiségek a közbeszerzési dokumentumban találhatók.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítési határidő (szerződés hatályba lépésének napjától, munkanapokban, max. 45
munka nap) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Teljesítésbe bevonni kívánt egyetemi/főiskolai végzettséggel, az ajánlattételi határidő
időpontjában érvényes Extreme Networks ECE-N minősítéssel rendelkező szakemberek 1 fő feletti létszáma /
Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 35 707 110.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Opció 1. – Daróczi út 1-3. alatti épületben hálózat fejlesztés, passzív hálózat kiépítés.
Teljesítés helye: 1113 Budapest, Daróczi út 1-3.
A szállítandó tételek listája:
1. Hálózati végpontok kiépítése.
1.1 Hálózatépítés – 80 db végpont.
2. Szolgáltatások.
2.1 Implementációs szolgáltatások – 1 db.
Opció 2. – Daróczi út 1-3. alatti épületben hálózat fejlesztés, passzív hálózat kiépítés.
Teljesítés helye: 1113 Budapest, Daróczi út 1-3.
A szállítandó tételek listája:
1. Hálózati végpontok kiépítése.
1.1 Hálózatépítés – 80 db végpont.
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2. Szolgáltatások.
2.1 Implementációs szolgáltatások – 1 db.
Részletes elvárások és mennyiségek a közbeszerzési dokumentumban találhatók.
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 ajánlatkészítés időszakában egy alkalommal helyszíni szemlére van lehetőség az Opció 1. és Opció
2.vonatkozásában. Helyszíni bejárás előtt 48 órával meg kell küldeni a helyszíni bejáráson résztvevők neveit,
személy igazolvány másolatát az Ajánlatkérő kapcsolattartója részére.
A helyszíni bejárás időpontja, helye:
2.3.2017. 10:00 óra, 1113 Budapest, Daróczi út 1-3.

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:
II. rész: Bécsi kapu tér 2-4. hálózat fejlesztés, bővítés és kiépítés
Rész száma: 2.

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
32400000
50312300

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Bécsi kapu tér 2-4. szám alatti
épületében hálózat fejlesztése, bővítése és kiépítése tárgyban a közbeszerzési dokumentumban részletezett
specifikáció alapján.
A szállítandó eszközök és szolgáltatások listája (eszköz/szolgáltatás – mennyiség):
1. Hálózati aktív eszközök: switching.
1.1 Ethernet switch 1 – 16 db.
1.2 Ethernet switch 2 – 7 db.
2. Fizikai szerelési anyagok.
2.1 Gyűrűspanel, 1U fekete kábelrendező 4 gyűrűvel – 52 db.
2.2 UTP CAT6 patch kábel 1 méteres LSOH köpennyel – 400 db.
2.3 UTP CAT6 patch kábel 2 méteres LSOH köpennyel – 400 db.
2.4 OM3 3M LC-LC DUPLEX optikai patch kábel – 21 db.
2.5 M6 kosaras anya készlet (50db/csomag) – 8 klt.
2.6 Rack szekrény 47U 800x1000 mm – 3 db.
3. Hálózati végpontok kiépítése.
3.1 Hálózatépítés – 300 végpont db.
4. WLAN rendszer.
4.1 WLAN Controller – 2 db.
4.2 WLAN AP – 50 db.
5. Szünetmentes tápegységek.
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5.1 5kVA rack UPS – 2 db.
6. Rendező helyiségek kialakítása.
6.1 Villamos és szerelési munkák – 1 projektfeladat.
7. Szolgáltatások.
7.1 PROJEKTFELADAT – 1 projektfeladat.
7.2 Migrációs szolgáltatás – 80 mérnökóra.
7.3 Hálózat programozás – 210 mérnökóra.
7.4 Villamos szerelési munkák – 30 mérnökóra.
7.5 Szerelési munkák – 10 mérnökóra.
Részletes elvárások és mennyiségek a közbeszerzési dokumentumban találhatók.
II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljesítési határidő (szerződés hatályba lépésének napjától, munkanapokban, max. 60
munka nap) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: Teljesítésbe bevonni kívánt egyetemi/főiskolai végzettséggel, az ajánlattételi határidő
időpontjában érvényes Extreme Networks ECE-N minősítéssel rendelkező szakemberek 1 fő feletti létszáma /
Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 8

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 79 375 368.00 HUF

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
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 ajánlatkészítés időszakában egy alkalommal – valamennyi, a közbeszerzési eljárás iránt érdeklődő
gazdasági szereplővel közösen tartott – helyszíni szemlére van lehetőség.
A helyszíni bejárás időpontja, helye:
1.3.2017. 10:00 óra, 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.

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, vagy alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 63. § (1) bekezdés a) – d) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az
eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,
alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezet 1-16.§-ának megfelelően, az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdésének és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a) – d) pontjainak hatálya alá. Ajánlatkérő az Egységes
Európai Közbeszerzési Dokumentumot a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus formában
rendelkezésre bocsátja.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6)
bekezdésében foglaltak szerint:
— a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. III. Fejezet 8. és 9. §-ban
meghatározottak szerint kell benyújtania,
— a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kr. III. Fejezet 10. és 11. §-ban
foglaltak szerint kell benyújtania.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában (adott esetben):
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), I), n) és p) pontjában, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés a) – d)
pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell
számítani.
Az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (4) szerint nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a Kbt. 62. § és 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő nyilatkozatát kell csatolni a
321/2015. (X. 30.) Kr. III. Fejezet 10. § gb) pontjában meghatározottak szerint.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő nyilatkozatát kell csatolni 321/2015.
(X. 30.) Kr. III. Fejezet 10. § gc) pontjában meghatározottak szerint.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében:
— a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő ellenőrzi, ha a gazdasági
szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes
adóigazolást;
— a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, a letelepedése szerinti ország illetékes
hatóságainak igazolását; a kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban az Art. szerinti
köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi; ha a ajánlattevő az adatbázisban nem
szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti együttes adóigazolást is be kell
nyújtani; amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatos nyilatkozatok, dokumentumok kelte nem lehet korábbi az ajánlati
felhívás feladásának napjánál.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban
is benyújthatók.
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A kizáró okok vonatkozásában a Kbt. 64. § is irányadó.
III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmények kapcsán, hogy
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetnek megfelelően,
az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a
Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, melyet Ajánlatkérő a
Közbeszerzési Dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsát.
P/1. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen aláírt, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba
foglalt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján a saját vagy
jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának, ill. annak meghatározott részének bemutatásával
(IV. rész B szakasz 6) pont).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a 2014. és 2015. lezárt üzleti évből egy üzleti évben a számviteli szabályok
szerinti beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye negatív volt. A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet
19.§ (2) bekezdésében foglalt esetben Ajánlatkérő akkor állapítja meg ajánlattevő alkalmasságát, amennyiben
a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (hálózati eszközök szállítása) származó árbevétele eléri az
egyes részek tekintetében az alábbi értékeket:
1. rész: nettó 23 000 000 HUF;
2. rész: nettó 55 900 000 HUF.
Ezen fenti körülmény fennállása esetén amennyiben valamely ajánlattevő több részre kíván ajánlatot tenni, úgy
ahhoz, hogy valamennyi megpályázott részre alkalmasnak minősüljön, a megpályázott részekre irányadó fenti
minimumkövetelmények közül a legmagasabbat kell minimumkövetelményként teljesíteni.

III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015.(X. 30.) Kr.II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia hogy megfelel a
Kbt. 65.§-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, melyet Ajánlatkérő a
közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsát.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására
vonatkozóan, az eljárás ajánlattételi szakaszában kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe
venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe, ill. nem
tudja figyelembe venni és nem értékeli az ajánlatban, adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az
igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015.(X.30.) Kr.5.§ (1)
bek. megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a
Kbt. 69.§. (4)-(6) bek. foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
M/1. A 321/2015.(X. 30.) Kr.21.§ (1) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 3 évben (azaz visszafelé számított 36 hónapban) teljesített, legjelentősebb, tervezési és
implementációs szolgáltatást is magában foglaló, hálózati (routing, switching) infrastruktúra szállítására és
kiépítésére vonatkozó referenciáinak ismertetését valamennyi rész vonatkozásában.
A referenciáinak ismertetését az előzetes igazolás során az EEKD IV. rész C. szakasz 1b) pontjának
kitöltésével kell megtennie.
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A Kbt. 69.§. (4)-(6) bekezdése szerinti felhívásra benyújtandó igazolások során a referenciáinak ismertetését a
321/2015.(X. 30.) Kr. 22.§ (1)-(2) bek. szerinti formában igazolva kell benyújtani. (A referencia vonatkozásában
előírt tartalmi követelmények a Közbeszerzési Dokumentumokban kerülnek ismertetésre.)
A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára
vonatkozzanak, és teljes egészében a vizsgált időszakra essenek.
M/2. A 321/2015.(X. 30.) Kr. 21.§ (1) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek
végzettségének és képzettségének ismertetése, az alábbi formában:
— Az eljárás ajánlattételi szakaszában az EEKD-ba foglalt nyilatkozata keretében (IV. rész C. szakasz 2).
pont) ajánlattevőnek meg kell adnia a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését és bemutatását
tartalmazó nyilatkozatot, minimálisan az alábbi tartalommal:
— az adott szakember neve,
— képzettsége,
— az adott szakember szakmai gyakorlatának igazolása a gyakorlat időtartam megjelölésével (kezdet és
befejezés; év, hónap, nap pontossággal) és az ellátott feladat(ok) rövid bemutatásával.
Az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot azon gazdasági szereplőnek kell benyújtania, amely az adott szakembert
rendelkezésre bocsátja.
— A Kbt. 69.§.(4)-(6) bek. rendelkezéseinek alkalmazása során ajánlattevőnek csatolni kell a teljesítésbe
bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát. (Az önéletrajz tartalmi követelményei
a Közbeszerzési Dokumentumokban kerülnek ismertetésre.) A szakmai önéletrajzhoz mellékelni kell a
képzettséget, végzettséget igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at egyszerű másolatban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik:
— I. rész: az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (azaz visszafelé számított 36
hónapban) összesen legalább 1 db, legalább nettó 23 000 000 HUF összértékű tervezési és implementációs
szolgáltatást is magában foglaló, hálózati (routing, switching) infrastruktúra szállítására és kiépítésére
vonatkozó, szerződésszerűen és előírásszerűen teljesített referenciával/referenciákkal.
— II. rész: az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (azaz visszafelé számított 36
hónapban) összesen legalább 1 db, legalább nettó 59 000 000 HUF összértékű tervezési és implementációs
szolgáltatást is magában foglaló, hálózati (routing, switching) infrastruktúra szállítására és kiépítésére
vonatkozó, szerződésszerűen és előírásszerűen teljesített referenciával/referenciákkal.
Az egyes részek vonatkozásában a minimumkövetelmények több szerződéssel is teljesíthetők.
Ajánlatkérő az egyértelműség kedvéért rögzíteni kívánja, hogy amennyiben valamely ajánlattevő több
részre kíván ajánlatot tenni, úgy ahhoz, hogy valamennyi megpályázott részre alkalmasnak minősüljön, a
megpályázott részekre irányadó minimumkövetelmények közül a legmagasabbat kell minimumkövetelményként
teljesíteni.
Amennyiben ajánlattevő több részre jelentkezik, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2)
bekezdése szerinti nyilatkozatban szerepeltetni kell, hogy az adott szerződést (referenciát) mely rész(ek)
vonatkozásában kívánja felhasználni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek.
Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében rögzítettek
kivételével – közös ajánlattevőként (konzorcium tagjaként) vagy alvállalkozóként teljesített referencia esetében
az ajánlatkérő a szolgáltatási referenciát bemutató által teljesített szolgáltatásrészeket fogadja el.
M/2. Alkalmas az ajánlattevő, ha (a Kbt. 65. § (6) bekezdésének alkalmazása esetén a közös ajánlattevők
együttesen, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdésének alkalmazása esetén az alkalmasság igazolásában résztvevő
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szervezet) a megpályázni kívánt részek számától függetlenül rendelkezik az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberekkel (együttes megfelelés):
— legalább 1 fő, legalább professional/specialist/expert szintű minősítéssel rendelkező hálózati rendszermérnök
szakemberrel;
— legalább 2 fő CCIE végzettségű szakember, melyek közül:
o legalább 1 fő felsőfokú egyetemi/főiskolai (MSc) szakirányú (villamosmérnöki vagy informatikai) végzettséggel
rendelkező, informatikai hálózatok tervezésében és implementációjában legalább 3 éves tapasztalattal
rendelkező szakember, valamint
o legalább 1 fő felsőfokú egyetemi/főiskolai (legalább BSc) végzettséggel rendelkező, informatikai hálózatok
implementációjában legalább 3 év tapasztalattal rendelkező szakember.
— legalább 1 (egy) fő egyetemi/főiskolai végzettségű és legalább 2 (kettő) fő legalább középfokú végzettségű,
az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes Extreme Networks ECE-N minősítéssel rendelkező
szakemberrel.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
I. rész és II. rész vonatkozásában: Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében
foglalt szabályoknak megfelelően történik. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt megillető ellenértéket az
Ajánlatkérő teljesítésigazolásának kiállítását követő 15 (tizenöt) naptári napon, a nyertes ajánlattevő számlája
ellenében, átutalással fizeti meg a nyertes ajánlattevő számláján megjelölt bankszámlaszámra.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során alkalmazza a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdését, valamint a 2003. évi
XCII. törvény 36/A. §-t. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint.

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

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: 20/03/2017
Helyi idő: 10:00

IV.2.3)

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
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IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 19/05/2017

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/03/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:
Magyar Nemzeti Levéltár, 1014 Budapest, Hess András tér 5. fszt. 62.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint.
A bontás során Ajánlatkérő a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

10 / 12

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:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel az EU Hivatalos Lapjának (TED) ,jelen pontra is
érvényes szigorú karakterkorlátozására, ajánlatkérő a VI.3) pontban nem tudja a közbeszerzési eljáráshoz
szükséges további információk teljes tartalmát meghatározni, ezért azok részletesen a közbeszerzési
dokumentumokban kerülnek kifejtésre.
1) Ajánlatkérő az ajánlattétel elősegítése érdekében rendelkezésre bocsátja a Közbeszerzési Dokumentumokat
(továbbiakban: KD). A KD-t Ajánlatkérő az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától, korlátlanul és teljes
körűen, elektronikus úton, térítésmentesen teszi hozzáférhetővé a gazdasági szereplők számára. (Ajánlati
felhívás I.3) pont.)
A KD-t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak
elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. A KD „elérése” alatt Ajánlatkérő az erre a célra
rendszeresített regisztrációs adatlap kitöltését, valamint annak az Ajánlatkérő kapcsolattartója részére történő
megküldését, valamint Ajánlatkérő általi visszaigazolását érti.
2) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a szerződés tényleges időtartama a nyertes ajánlattevő
ajánlata alapján kerül majd meghatározásra, tekintettel arra, hogy a teljesítési határidő értékelési szempontként
szerepel az eljárásban. A II.2.7) pontban (mindkét rész vonatkozásában) meghatározott szerződéses
időtartamok a maximálisan megajánlható munkanapok számát jelentik.
3) A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő rendelkezzen távközlési hálózatok és megoldások
bevezetésére kiterjedő ISO9001 és ISO27001, a szerződéskötés időpontjában érvényes tanúsítvánnyal
vagy azzal egyenértékű távközlési hálózatok és megoldások bevezetésére kiterjedő intézkedések egyéb
bizonyítékaival.
4) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.
5) Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
6) Az ajánlattal szemben támasztott formai követelményeket a KD tartalmazza.
7) A Kbt. 68. § (2) bek. alapján az ajánlatot írásban és zártan, a jelen ajánlati felhívásban megadott címre
(Magyar Nemzeti Levéltár (1014 Budapest, Hess András tér 5. fszt. 51.-es iroda) közvetlenül vagy postai úton
kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
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8) A 321/2015.(X. 30.) Kr.13.§ értelmében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
9) Ajánlatkérő a 321/2015.(X. 30.) Kr.30.§ (4) bek. szerint ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen
közbeszerzési eljárásban a P/1., M/1. és M/2. alkalmassági minimumkövetelményt szigorúbban határozta meg
a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőnek is
igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmény tekintetében.
10) Ajánlattevők pénzügyi ajánlatuk mellett szakmai ajánlatot nyújtanak be, amelyben bemutatják az általuk
ajánlott termékeket, integrációs lépéseket, illetve benyújtják az egyértelműen kitöltött megfelelési táblázatokat.
Részletek a KD-ban.
11) Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt.53.§ (5)-(6) bek. alapján feltételesen indítja meg, tekintettel arra, hogy a
beruházás pénzügyi fedezetét olyan költségvetési támogatásból kívánja finanszírozni, amely még nem áll
rendelkezésére. A részleteke a KD tartalmazzák.
12) Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek.e) pontja szerinti
eredménytelenségi okot.
13) Jelen ajánlati felhívásban és a KD-ban nem szabályozott kérdésekben az eljárás megindításakor hatályos
közbeszerzésekről szóló 2015.évi CXLIII. törvény, valamint a 321/2015.(X. 30.) Kr. és a hatályos Ptk. előírásai
irányadóak.
14) Az Ajánlatkérő részéről a közbeszerzési eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
Támis Norbert (lajstrom szám: 00109).
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, 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:
A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy tekintettel az EU Hivatalos Lapjának (TED) ,jelen pontra is
érvényes szigorú karakterkorlátozására, ajánlatkérő a VI.3) pontban nem tudja a közbeszerzési eljáráshoz
szükséges további információk teljes tartalmát meghatározni, ezért azok részletesen a közbeszerzési
dokumentumokban kerülnek kifejtésre.
Az ajánlati felhívás II.2.5) pontjának kiegészítéseként Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy:
Az I. és a II. rész esetében az 1. és 2. értékelési részszempont vonatkozásában:
Ezen részszempontok vonatkozásában csak pozitív egész szám ajánlható.
Az értékelés módszere ezen részszempontok tekintetében fordított arányosítás, melynek értelmében
ajánlatkérő a legalacsonyabb mértékű ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevő részére adja a legmagasabb,
maximális pontszámot, a többi érvényes ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyított arányban
csökken.
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Az I. és a II. rész esetében a 3. értékelési részszempont vonatkozásában:
Ezen részszempontok vonatkozásában csak 0 és pozitív egész szám ajánlható.
Az értékelés módszere ezen részszempont tekintetében az alábbiakban kerül ismertetésre:
— amennyiben ajánlattevő 0 főt ajánl meg (mert nem rendelkezik az M/2. alkalmassági minimumkövetelényben
előírt legalább 1 fő felett további egyetemi/főiskolai végzettségű, az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes
Extreme Networks ECE-N minősítéssel rendelkező szakemberrel), abban az esetben 1 pontot kap,
— amennyiben ajánlattevő 1 főt ajánl meg (mert rendelkezik további 1 fő egyetemi/főiskolai végzettségű, az
ajánlattételi határidő időpontjában érvényes Extreme Networks ECE-N minősítéssel rendelkező szakemberrel
az M/2. alkalmassági minimumkövetelényben előírt legalább 1 fő felett), abban az esetben 5 pontot kap,
— amennyiben ajánlattevő 2 vagy annál több főt ajánl meg (mert rendelkezik további 2 vagy annál több fő
egyetemi/főiskolai végzettségű, az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes Extreme Networks ECE-N
minősítéssel rendelkező szakemberrel az M/2. alkalmassági minimumkövetelényben előírt legalább 1 fő felett),
abban az esetben 10 pontot kap.
Az I. és a II. részben a bírálat során adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-10 pont.
Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap. Mindegyik részszempont esetében Ajánlatkérő
két tizedes jegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal.
Ezek az értékek összeadódnak, az összeg adja az ajánlattevő összpontszámát. Azonos végső pontszámok
esetén ajánlatkérő a Kbt. 77. § (5) bekezdését alkalmazza.
Amennyiben valamennyi ajánlat azonos megajánlást tartalmaz, minden ajánlat azonosan a maximális pontot
kapja.
VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, 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:
10/02/2017
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