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I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: 10011953244
Postai cím: Krisztina Körút 55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos Erika
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 142980000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
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I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001304822021/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001304822021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
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A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: Jegybanki tevékenység
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Oracle adattárház környezet megújítása KBF549/2021
Hivatkozási szám: EKR001304822021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

30234000-8

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Oracle Exadata Database Machine,szállítása és üzembehelyezése 5 év gyártói támogatással 2 db
Oracle ZDLRA mentési környezet szállítása és üzembehelyezése, 5 év gyártói támogatással 1 db
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StorageTek SL150 szállítása és üzembe helyezése, 5 év gyártói támogatással 1 db
Oracle Active Data Guard licencek szállítása 5 év szoftverkövetéssel és gyártói támogatással 16
processzor
Alkalmazás- és adatmigráció, környezeti integráció, dokumentálás 1 csomag
Gyártói (Unlimited – All Tech oktatási előfizetés/kredit)- és integrátori oktatás 1csomag
Integrátori támogatás 20 negyedév
Eseti üzemeltetéstámogatási szolgáltatások 60 mérnöknap
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Oracle adattárház környezet megújítása KBF549/2021
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő tárgy:
További tárgyak:

Fő szójegyzék
30234000-8
48610000-7
48780000-9

Kiegészítő szójegyzék

72610000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6-8.
1237 Budapest, Európa u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Oracle Exadata Database Machine,szállítása és üzembehelyezése 5 év gyártói támogatással 2 db
Oracle ZDLRA mentési környezet szállítása és üzembehelyezése, 5 év gyártói támogatással 1 db
StorageTek SL150 szállítása és üzembe helyezése, 5 év gyártói támogatással 1 db
Oracle Active Data Guard licencek szállítása 5 év szoftverkövetéssel és gyártói támogatással 16
processzor
Alkalmazás- és adatmigráció, környezeti integráció, dokumentálás 1 csomag
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Gyártói (Unlimited – All Tech oktatási előfizetés/kredit)- és integrátori oktatás 1 csomag
Integrátori támogatás 20 negyedév
Eseti üzemeltetéstámogatási szolgáltatások 60 embernap
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi a
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú tételekre való hivatkozást. A 321/2015.(X.30.) Korm.
rendelet 46.§ (3) alapján minden ilyen hivatkozás esetén a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is a
hivatkozás részeként kell érteni. Az egyenértékűség a termékek minden műszaki korlátozásától
mentes, teljes körű együttműködését jelenti az MNB által üzemeltetett hardverekkel és
szoftverekkel, az új eszközök üzembe állítása a meglévő eszközökhöz kapcsolódóan többlet terhet
(például költség, üzemeltetési nehézség) nem jelenthet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium –
Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 66 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Eseti üzemeltetéstámogatási szolgáltatások 60 embernap
Az integrátori támogatási időszak élőmunkaráfordítása az indikatív ajánlatok alapján kb. 644
embernap. Ehhez viszonyítva a 60 embernap eseti üzemeltetéstámogatási keret megfelel a Kbt.
2. § (1) – (3) bekezdései és 58. § (1) bekezdés előírásainak.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Részajánlattétel nem megengedett, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya széles körű, továbbá a
részajánlattétel a beszerzés ellenértékének növekedését okozná, negatívan hatna a beszerzés
megvalósítására, valamint az a szerződés teljesítése szempontjából ésszerűtlen.
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, alvállalkozó,
nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.62.§(1)-(2) bek.
szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll.
1.Előzetes igazolás – igazolási mód: Ajánlattevőnek az EKR-ben kitöltött EEKD
formanyomtatvány benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró
okok hatálya alá(Kbt.67.§(1),(2)bek.,Korm.rend.1.§(1)bek.,4-7.§szerint).
Az EEKD benyújtására vonatkozóan közös ajánlattétel esetén a Korm.rend.3.§(5)bek.),
alkalmasság igazolására bevonásra kerülő kapacitást nyújtó szervezet esetében a Korm.rend.3.§
(3) bek. irányadó.
— Nyújtson be az ajánlattevő nyilatkozatot-elektronikus űrlap kitöltésével- a Kbt.67.§(4)
bekezdése vonatkozásában azon alvállalkozók tekintetében, akik nem vesznek részt az
alkalmasság igazolásában(Korm.rend.15.§(2) bek.).
Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet
vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt.62.§(1)-(2)bek.-ben foglalt kizáró okok
hiányának igazolására(Korm.rend.15.§(1)bek.).
— Ajánlattevő elektronikus űrlap kitöltésével nyilatkozzon folyamatban levő változás bejegyzési
eljárásról, nemleges tartalommal is, és folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében
csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást (Korm.rend.13.§).
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő tekintetében a Korm.rend.8.§-a szerinti igazolásokat,
írásbeli nyilatkozatokat fogadja el az ajánlatkérő.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a Korm. rend.10.§-a
szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el, ajánlatkérő a Korm. rend. VI.
Fejezetét alkalmazhatja.
Minősített ajánlattevők esetében alkalmazandó a Komr.rend.30.§ (3) bek. A gazdasági szereplő
legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU
parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint
teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt(Kbt.65.§(1)bek. c)pont,
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Korm.rend.26.§(1) bek.a)pont).A nyilvántartásba szereplés tényét ajánlatkérő a Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetében a céginformációs szolgálattól kérhető
cégjegyzékadatokból, vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásából ellenőrzi; nem
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nyújtsa be igazolásként a 2014/24/EU
parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást
(kivonatot)vagy egyéb igazolást vagy nyilatkozatot, és jelölje meg az adatbázis elérhetőségét,
ahol a fenti követelmény ellenőrizhető.
2.Igazolás az ajánlatkérő Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására.
Ajánlattevő a Korm.rend.1.§(2)bek.-nek megfelelően, a III. Fejezetében (8,10,12-16.§) foglaltak
szerint kell részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő nem kéri igazolás benyújtását a Kbt.69.§(11)bek. szerinti esetben, ekkor a gazdasági
szereplőnek a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisok elérhetőségét meg kell adni az
EKKD-ban, azok kivételével, amelyek ellenőrzését az ajánlatkérő számára a Komr. rend. III.
fejezete előírja.
A Kbt.69.§ (11a) bek. fennállása esetén az ajánlatkérő a Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására a
gazdasági szereplő nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri
figyelembe venni a bírálat során (Kbt.69.§(11a) bek.).
Öntisztázás a Kbt.64.§(1),(2)bek.-nek megfelelően lehetséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt nem ír elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági
követelményt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a alapján
felhívja a figyelmet arra, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására
ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkozni kell az ESPD kitöltésével úgy, hogy a R. 2. § (5)
bekezdésének megfelelően a formanyomtatvány IV. részének „alfa” pontjában egyszerű
nyilatkozatot tesz. Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat
tartalmazó a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolásokat az ajánlatkérő 69. § szerinti
felhívására kell benyújtani.
M1. A R. 21. § (1) bekezdés a) pontja és 22. § (1)-(2) bekezdései alapján ajánlattevő az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített legjelentősebb
szállításainak ismertetése, legalább az alábbi tartalommal:
— a szállítás tárgya, olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen,
— az ellenszolgáltatás összege,
— a teljesítés ideje [kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap részletezettséggel)],
— a szerződést kötő másik fél megnevezése,
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciák körében ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven
belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A R. 22. § (5) bekezdésében foglatlak fennállása esetén ajánlattevő nyilatkozata arra
vonatkozóan, hogy hány százalékban részesült az általa elvégzett teljesítés alapján az
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ellenszolgáltatásból.
M2. alkalmassági követelmények igazolása (Korm.rend.21.§ (1) bek.b)pont):
-nyilatkozat a bemutatott szakemberek megnevezése és azon pozíció és alkalmassági
követelmény megjelölése, melynek igazolására az adott szakember bevonásra kerül
(elektronikus űrlap)
-a szakmai gyakorlatot igazoló szakember esetében szakember által aláírt szakmai önéletrajz,
amelyben az adott szakember bemutatja szakmai tapasztalatait.
- a minősítést igazoló okirat másolatát,
-szakember által sajátkezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot arról, hogy az AT
nyertességes esetén a szerződés teljesítésében az általa igazolt alkalmassági követelménynek
megfelelő szakértelemmel rendelkező szakemberként, az alkalmassági követelményhez tartozó
pozícióban részt vesz, továbbá nincs más olyan kötelezettsége, amely a szerződés
teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Kbt.69.§(11a) bekezdés fennállása esetén az ajánlatkérő Kbt.69.§(4)bek. szerinti felhívására a
gazdasági szereplő nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri
figyelembe venni a bírálat során(Kbt.69.§(11a)bek.).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az
eljárást megindító felhívás Európai Unió Hivatalos Lapjának történő feladása napjától
visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) összesen legalább 1 milliárd forint Oracle Exadata
vagy azzal egyenértékű adattárház infrastruktúra szállításából és támogatásából származó
referenciával.
M2. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő alább
felsorolt valamennyi, teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberrel:
2 fő olyan szakemberrel, aki az ajánlattételi határidő napján érvényes Oracle Certified Master
for Oracle Database 12c , Oracle Certified Expert, Oracle Exadata X5 Administrator, Oracle
Exadata On-Premise 2021 Solutions Engineer Specialist és Oracle Exadata Hardware Installation
& Software Configuration Online Assessment (2019) minősítéssel rendelkezik. A 2 főből 1 főnek
minimum 36 hónapos Oracle Exadata üzemeltetési tapasztalatot is be kell tudni mutatni. A
szakembereknek külön-külön nem kell rendelkezniük valamennyi minősítéssel, de
összességében le kell fedniük az előírt követelményt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási
szerződések esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés,
Kbt. 135. (1) és (6) bekezdés.
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Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF).
Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít, az ellenértéket a szerződéstervezetben foglaltak szerinti
teljesítés után kiállított számla ellenében 30 napos fizetési határidővel átutalással fizeti meg.
A kifizetéssel kapcsolatos részletes szabályokat a Dokumentáció részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére irányuló információ
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
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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
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S (Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/01/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/01/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus közbeszerzési
rendszer (EKR)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR az
ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg (424/2017.(XII.19.)
Korm.rend.15.§ (2) bek.). Az elektronikus úton benyújtott ajánlatok Kbt. 68.§ (4) bekezdése
szerinti adatait az EKR a bontás időpontjától kezdődően az ajánlattevők számára elérhetővé
teszi az EKR-en keresztül (Kbt.68.§ (1c)pont).
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Részajánlattétel nem megengedett, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya széles körű,
továbbá a részajánlattétel a beszerzés ellenértékének növekedését okozná, negatívan hatna a
beszerzés megvalósítására, valamint az a szerződés teljesítése szempontjából ésszerűtlen.
1. A jelen felhívásban alkalmazott rövidítések: Korm.rend.-321/2015(X.30.) Korm. rendelet, EKRelektronikus közbeszerzési rendszer, EEKD- egységes európai közbeszerzési dokumentum,
2. Ajánlattételhez az EKR-ben regisztrálni szükséges (elérhetőség: https://ekr.gov.hu).A
közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül, díjmentesen
elektronikusan elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu (azonosító: EKR001304822021)
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Az ajánlattevőnek ajánlatát az EKR ajánlat benyújtására szolgáló funkciója alkalmazásával kell
ajánlatként vagy részvételi jelentkezésként benyújtania. Az egyéb módon benyújtott
dokumentum nem minősül ajánlatnak. (424/2017.(XII.19.) Korm.rend.-11.§. (9)bek.)
3. A IV.2.6) pontban megadott 1 hónap 30 naptári napot jelent.
4. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek e) pontját.
5. Ajánlatkérő az.M1.és M2. alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg
(Korm.rend.30.§ (4) bek.).
6. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását, sem önálló, sem közös
ajánlattétel esetén (Kbt.35.§ (8) bek).
7. Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép a szerződéskötéstől, úgy az
ajánlatkérő a következő legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevővel
köti meg a szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben
megjelölte.
8. Kötbér: késedelmi, minőségi és meghiúsulási a szerződés-tervezetben részletezettek szerint
10. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot HUF-ban kell megadni, az átszámításra vonatkozó
előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a jelen felhívásban és a dokumentációban meghatározott
valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot/igazolást).
Részletes információk, és a benyújtandó dokumentumok részletezése a dokumentációban
találhatók.
12. Ajánlatkérő a dokumentációban az egyes alkatrészek és anyagok esetében gyártmányt,
típust határozott meg, tekintettel arra, hogy ezen esetekben a beszerezni kívánt termék a
Korm.rend. 46.§ (2) bek. szerinti kellően pontos és érthető leírása nem lehetséges. Ajánlatkérő e
termékek esetében a termék megnevezése mellett feltüntette a „vagy azzal egyenértékű”
megjelölést.
13. A helyszíni bejárást Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (6)-(7) bekezdése szerint a 1237 Budapest, Európa
u. 1. szám alatti objektumban a következőképpen biztosítja:
Időpont: 2022. január 7-én, 11 óra
Érdeklődő gazdasági szereplő a bejáráson történő részvételi szándékát a fenti dátumot
megelőző munkanap 12 óráig a résztvevő(k) nevének (személyi igazolvány számát, lakcímét,
anyja nevét, születési helyét, idejét) megküldésével jelezze az EKR-ben „Egyéb kommunikáció”
eljárási cselekmény alatt!
14. A szerződés időtartama: a rendszer leszállítására a mérföldkövenként megadott határidők
(T0-T3) összesítéséből adódóan rendelkezésre álló 121 munkanap + az onnantól (a sikeres
migrációt és integrációt lezáró jegyzőkönyv keltének napját követő naptól) számított 20
negyedéves integrátori támogatási időszak vége, összesen kb. 66 hónap. Ajánlatkérő tekintettel
a beszerzés értékére és technikai összetettségére, műszakilag és gazdaságilag is a gyártói
támogatással azonos időszakra történő szerződéskötést tartja célszerűnek és indokoltnak az
integrátori támogatás időtartamára vonatkozóan.
15. Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes ajánlattevőnek a szerződés aláírásának időpontjában a
Vállalkozó, illetve annak munkavállalója, képviselője, alvállalkozója által a Megrendelőnek,
gondatlanul okozott, valamint mulasztásából származó károk fedezetét is magába foglaló teljes
körű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan,
legalább 500 M Ft/év (éves limitre és káreseményre vonatkozóan) értékhatárig terjedően.
16. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell viszonteladó jogosultsággal, Oracle OPN Member tagsággal,
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és az Oracle hardver és szoftver termékek eladásához szükséges License & Hardware Track-kel,
az erre vonatkozó dokumentum az ajánlathoz csatolandó.
17. FAKSZ: Székely Márta (lajstromszáma: 00065), Horváth Éva (lajstromszáma:00399)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/28 (éééé/hh/nn)
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Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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