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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:162660-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Információs rendszerek és szerverek
2016/S 091-162660

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

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

Iparművészeti Múzeum
AK16587
Üllői út 33–37.
Budapest
1091
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: Együd Tamás
Telefon:  +36 14565152
E-mail: egyud.tamas@imm.hu 
Fax:  +36 12175838
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.imm.hu/

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://www.imm.hu/gazdalkodas
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Vanin Vezetési Tanácsadó Kft.
Érmelléki u. 9. II/2.
Budapest
1026
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: dr. Kászoni-Habi Ildikó
Telefon:  +36 12251585
E-mail: ildiko.kaszoni@vaninmc.com 
Fax:  +36 12251585
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.imm.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Vanin Vezetési Tanácsadó Kft.
Érmelléki utca 9. II/2.

mailto:egyud.tamas@imm.hu
http://www.imm.hu/
http://www.imm.hu/gazdalkodas
mailto:ildiko.kaszoni@vaninmc.com
http://www.imm.hu
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Budapest
1026
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: dr. Kászoni-Habi Ildikó
Telefon:  +36 12251585
E-mail: ildiko.kaszoni@vaninmc.com 
Fax:  +36 12251585
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.imm.hu

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: múzeum, költségvetési szerv

I.5) Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

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

II.1.1) Elnevezés:
Adás-vételi szerződés „Transzparencia program” keretében szerver állomás kialakításához szükséges
eszközök beszerzésére.

II.1.2) Fő CPV-kód
48800000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Adás-vételi szerződés „Transzparencia program” keretében szerver állomás kialakításához szükséges
eszközök beszerzésére.

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)
48800000
48820000
48821000
48822000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország, 1091 Budapest, Üllői út 33–37.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db szerver állomás beszerzése, telepítése az integráció és a konfigurálás biztosításával, beüzemelése a
gyártó vagy annak hivatalos képviselete általi hivatalos üzembe helyezéssel.

mailto:ildiko.kaszoni@vaninmc.com
http://www.imm.hu
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— a szerver állomás a műszaki leírás szerinti mintakonfigurációnak megfelelő elemekből az ott előírt
darabszámban, vagy eltérő de azzal egyenértékű összeállítású megoldás szállítandó,
— a nyertes ajánlattevőnek (a projekt keretében szállítandó minden komponensre vonatkozóan) hivatalos hazai
garanciális szervizellátással rendelkező eszközöket kell szállítania,
— a projekt keretében a teljes integráltság, a maximális kompatibilitás, a komponensek együttműködő
képessége és a gyártói szakszerű támogatottság, valamint a jövőbeni átlátható, egyszerű és biztonságos
üzemeltetés érdekében – Microsoft Windows (vagy ezzel egyenértékű) licenctermékek kivételével – kizárólag
egy gyártótól származhatnak a komponensek.
1 db oktatás (5 nap/3 fő):
— a rendszer biztonságos üzemeltethetőségéhez biztosítani kell hivatalos gyártói (gyártó, vagy gyártó hivatalos
képviselete általi) oktatást.
A teljesítendő feladatot (mintakonfigurációt és a szállítás keretében nyújtandó szolgáltatásokat), a teljesítés
feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve szerződés tervezet
tartalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 7 x 24 online helpdesk működtetésére vonatkozó vállalás (igen/nem) / Súlyszám:
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 52 800 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
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
A hirdetmény II.2.5) Értékelési szempontok rovatban az 1. minőségi szempont esetében a súlyszám 5. Az ár
értékelési szempont alatt Ajánlatkérő Egyösszegű ajánlati árat (nettó HUF) ért.

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 kizáró okok felsorolása:
— az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdésben foglalt kizáró feltételek valamelyike,
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— az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2)
bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
Az igazolási módok felsorolása, rövid ismertetése:
Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része szerint lefolytatott
közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról – továbbiakban Kormányrendelet) II. Fejezetének megfelelően, az egységes
európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)
és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés
teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani,
ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem
tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá, továbbá nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, és ha igen, úgy csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kormányrendelet III. Fejezetében feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró
okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek
elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
A Kormányrendelet III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az
érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a
közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében, a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívására benyújtandó dokumentumok
esetében, az ajánlati felhívás feladásánál nem régebbi keltezésű igazolásokat, nyilatkozatokat fogad el.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés biztosítékai: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186. § (1)),
Jótállás (Ptk. 6:171. §). A szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendszerét a kiadásra kerülő szerződés
tervezet tartalmazza.
Az ellenszolgáltatás teljesítése: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.
Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) és (5)–(6) bekezdése alapján a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdés szerint fizeti meg
az ellenértéket.
A kifizetések során az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. tv. 36/A. § foglaltak szerint kell eljárni. 1 db
részszámla (értéke a teljes díj 70 %-a) nyújtható be a szerver állomás termékeinek hiba – és hiánymentes
leszállítását követően; 1 db (vég)számla (értéke a teljes díj 30 %-a) nyújtható be, a szerződés további
elemeinek (telepítés, integráció, konfigurálás, beüzemelés, oktatás) hiba- és hiánymentes teljesítését követően.
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A finanszírozás részletes szabályait a kiadásra kerülő szerződés tervezet tartalmazza.

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: 17/06/2016
Helyi idő: 11:00

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 ajánlati kötöttség végső dátuma: 16/08/2016

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17/06/2016
Helyi idő: 11:00
Hely:
Vanin Kft. 1026 Budapest, Érmelléki utca 9. II/2. tárgyaló.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontáson Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti szervezetek/személyek jogosultak részt venni.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. Ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében
újabb hiánypótlás nem kerül elrendelésre.
2. Értékelés: pontszám határai: 1–10; módszerei:
— értékelési részszempont módszer súlyszám,
— ár relatív, fordított arányosítás 95,
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— minőségi kritérium abszolút, hasznossági függvény 5.
3. Ajánlatkérő alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő
egyszerű nyilatkozatát (Kormányrendelet 2. § (5)).
4. Kbt. 61. § (4) indokolás: Ajánlatkérő (1799/2015. (XI.10) Kormányhatározat szervereszköz-beszerzésekor)
teljes integráltság, maximális kompatibilitás, komponensek együttműködő képessége és gyártói szakszerű
támogatottság, jövőbeni átlátható és biztonságos üzemeltetés érdekében, kizárólag egy gyártótól
származó komponenseket kíván beszerezni. Az elemek összeszerelését, működőképességéért történő
felelősségvállalást, a garancia/jótállás (Ptk.6:171. §) érvényesíthetőségét biztosítja, ha a teljes szervert ugyanaz
szállítja és végzi a kapcsolódó szolgáltatásokat.
5. Kérjük, az elérést/letöltést követően a gazdasági szereplők adataikat/elérhetőségüket a Vanin Kft. I.3 pontban
szereplő elérhetőségére megküldeni, az eljárás során keletkező valamennyi további dokumentum közvetlen
megküldhetősége érdekében.
6. Az eljárás, így az ajánlat nyelve magyar, ezért idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen
nyelvű dokumentummal együtt annak ajánlattevő általi felelős fordítását is be kell csatolni az ajánlatban (Kbt.47.
§ (2)). Ajánlatkérő kizárólag a fordítás tartalmát vonja elbírálás alá. Ajánlatkérő elfogadja a gyártói adatlapokat
angol nyelven is.
7. Nem kell megjelölni:
— közbeszerzésnek azt a részét/részeit, amelyhez alvállalkozót kíván igénybe venni (Kbt. 66. § (6) a)),
— a már ismert alvállalkozókat (Kbt. 66. §( 6) b)).
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 138. § (1)–(2), (4)–(5) bekezdésre.
8. Alkalmasság igazolása:
— a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény esetén betartandó a Kbt. 65.
§ (9) bek.,
— alkalmasság igazolása során kapacitás rendelkezésre bocsátásával összefüggésben a Kbt. 65. § (11) bek. is
figyelembe veendő.
9. Szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell:
— a megajánlott termék tételes listájának árazását,
— a mintakonfigurációtól eltérő szállítandó termékek esetében:
—– műszaki egyenértékűséget igazoló táblázatát,
—– egyenértékű eszköz gyártói lapjának és/vagy gyártói tanúsítványának másolatát (Gyártói lapként és/
vagy gyártói tanúsítványként ajánlatkérő elfogadja az adott eszközre vonatkozóan webes vagy nyomtatott
katalógusban, illetve egyéb módon elérhető leírás egyszerű másolatát is),
— fentieken túl, valamennyi ajánlattevőnek csatolnia kell gyártói (gyártótól, vagy annak hivatalos képviseletétől
származó) nyilatkozatot a megajánlott termékek tekintetében (Microsoft Windows, ill. egyenértékű,
licenctermékek kivételével) a dokumentációban/műszaki leírásban előírt tartalommal.
10. Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként írja elő nyertes ajánlattevővel szemben, hogy a szerződéskötés
időpontjában és annak teljesítése során rendelkezzen ISO 9001 vagy az Európai Unió más tagállamában
bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal. Erre vonatkozóan nyilatkozzon ajánlattevő
ajánlatában.
11. Árfolyamok: Az ajánlattétel során, az alkalmassági és érvényességi körben előírt igazolások körében, a
különböző devizák forintra történő átszámításánál ajánlattevőnek jelen felhívás feladásának napján érvényes
Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni illetve az árbevétel tekintetében
az érintett év, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes árfolyam az irányadó
12. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy -a nyertes visszalépése esetén- az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha
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őt – a Kbt. 69. § (6) bekezdésében foglaltakra is tekintettel – a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti összegezésben
megjelölte.

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:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a közbeszerzésekről szóló
2015 évi CXLIII. törvény 148. § szerint.

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:
10/05/2016
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