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AAJJÁÁNNLLAATTKKÉÉRRŐŐ  AADDAATTAAII::  

 
Az ajánlatkérő neve: Magyar Nemzeti Bank 
Az ajánlatkérő címe: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. 
Levelezési cím: 1850 Budapest 
Az ajánlatkérő telefonszáma: 428-2649 
Az ajánlatkérő telefaxszáma: 428-2556  
Az ajánlatkérő e-mail címe: kozbeszerzes@mnb.hu 
Az ajánlatkérő honlap címe:  www.mnb.hu; http://kozbeszerzes.mnb.hu 

Ügyszám: KBE/55/2010. 

Kapcsolattartó neve: Fábián Boglárka 
Kapcsolattartó telefonszáma:  428-2600/1830 
  

11..  AA  BBEESSZZEERRZZÉÉSS  TTÁÁRRGGYYAA  

 
1.1. A nyertes ajánlattevő feladata a Magyar Nemzeti Bank részére Távközlési rendszerek szoft-

verkövetése és hardverfejlesztése (KBE/55/2010) az ajánlatkérő által megadott feltételek-
nek megfelelően az ajánlati dokumentáció I. fejezetét képező Követelmény specifikációban, 
valamint az ajánlati dokumentáció II. fejezetét képező szerződés-tervezetben foglaltak szerint. 

 
1.2. Az ajánlattevőtől elvárt feladatok rövid összefoglalása az alábbi: 
 

 Ajánlattevő az MNB Távközlési rendszeréhez tartozó és a mellékelt táblázatokban felsorolt 
számítógépek esetében elvégzi a jelzett hardware és software bővítéseket, illetve új számítógé-
pek szállítását. 

 Ajánlattevő a munkákat generál kivitelezés keretében végzi. Ajánlattevő a munkavégzés során 
azokat a műszaki specifikációban külön nem szereplő munkákat is elvégzi melyek a rendsze-
rek/egymással összefüggésben működő rendszerek rendeltetésszerű működőképességét biz-
tosítják. 

 Ajánlattevő a számítógépeken működtetett programokat a hardware és/vagy software bővítés 
után visszamásolja a számítógép(ek)re és elvégzi a rendszerbeállításokat, majd működőképe-

http://www.mnb.hu/
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sen adja át Ajánlatkérő részére. 
 

1.3. Az ajánlatkérő alternatív ajánlatot, részajánlatot, többváltozatú vagy feltételes ajánlatot 
érvényesen nem fogad el, azaz az ajánlattevő által benyújtott ajánlatnak pontosnak, ki-
fejezettnek és egyértelműnek kell lennie.   

 
1.4.  Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a jelen beszerzési eljárás nem tar-

tozik a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) hatálya alá.  
 

 Ajánlatkérő ennek értelmében tájékoztatja az ajánlattevőt arról, hogy érvénytelenné nyil-
vánítja az ajánlatát, amennyiben az eljárás keretében történő elektronikus aukciót 
követően is  eléri, illetve meghaladja a jelen beszerzési eljárás időpontjában érvény-
ben lévő Kbt. szerinti nemzeti közbeszerzési rezsim alsó értékhatárát, amely jelen-
leg nettó 8MFt. Egyúttal felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy e kitétel nem a be-
szerzés becsült értékének meghatározása céljából szerepel az ajánlatkérésben. 
 

22..   AALLVVÁÁLLLLAALLKKOOZZÓÓKK  BBEEVVOONNÁÁSSÁÁRRAA  VVOONNAATTKKOOZZÓÓ  SSZZAABBÁÁLLYYOOKK::    

2.1. A Megrendelő alvállalkozó bevonását nem tiltja. A Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére – a 
Ptk. rendelkezéseire figyelemmel – jogosult.  

2.2. A Vállalkozó a jelen szerződésben foglaltak teljesítésébe bevont munkavállalók/alvállalkozók 
tevékenységéért teljes felelősséget vállal.  

2.3. A Vállalkozó az alvállalkozók tevékenységért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.  
Az alvállalkozóra is kiterjednek a Vállalkozót terhelő kötelezettségek, különös tekintettel a hul-
ladékok kezelésével, ártalmatlanításával kapcsolatos érvényes környezetvédelmi engedélyek, 
jogosítványok megléte.  

2.4. A Vállalkozó által a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak alvállalkozók felé történő 
megfizetéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni, és az alvállalkozók nem jogosultak sem-
milyen díj- vagy költség-követeléssel a Megrendelővel szemben fellépni. 

 
33..  AAZZ  AAJJÁÁNNLLAATTII  ÁÁRR  KKIIAALLAAKKÍÍTTÁÁSSÁÁVVAALL  KKAAPPCCSSOOLLAATTOOSS  EELLVVÁÁRRÁÁSSOOKK  

 
3.1. Az ellenszolgáltatás konstrukciója és a fizetési feltételek:  

 Előleg nyújtására és rész- számla kifizetésére nincs lehetőség.  

 Díjkifizetés teljesítés igazolást (a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás követően) követően 
kiállított számla alapján, teljesítéstől számított 30 napon belül átutalással. 

3.2. Az ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell meghatároznia, hogy a feladat elvégzésével kapcsola-
tos valamennyi költséget fedezze. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által elfogadott ajánlati áron 
felül egyéb költség és díjigény elszámolására nem jogosult. Az ajánlati ár a szerződés hatálya 
alatt kötöttnek tekintendő.  

3.3. Az ajánlatkérő akkor fogadja el a benyújtott ajánlatot, ha az abban szereplő ellenszolgáltatás 
reális mértékű.   

3.4. Garanciális idő vonatkozásában ajánlatkérői elvárás minimum 24 hónap 
 

Az ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást 
indoklás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta 
előtt az ajánlatkérést visszavonja! 
 

44..  AA  SSZZEERRZZŐŐDDÉÉSS  MMEEGGHHAATTÁÁRROOZZÁÁSSAA  ÉÉSS  IIDDŐŐTTAARRTTAAMMAA  

 
4.1. Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel Vállalkozási szerződést kíván kötni. 
4.2. A szerződés időtartama (hatálya):  

 Szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. november 22. 

 Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eljárás tervezett ütemtervében történő 
módosulás esetén a szerződéskötés tervezett időpontja változzon. 

 Teljesítés véghatárideje 2010. december 31. 
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 Az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

 

55..  AA  TTEELLJJEESSÍÍTTÉÉSS  HHEELLYYEE  

MNB Logisztikai Központ (1239 Budapest, Európa u. 1.) 

 II. emelet 2905. sz. helyiség – telefonközpont gépterem 

MNB „A” épület 

 Konferencia-központ stúdió helyiség, 

 III. emeleti Stúdió (3-301. sz. helyiség), 

 Magasföldszint Telefonközpont operátori helyiség (0-043. sz. helyiség), 

 Magasföldszint Telefonközpont gépterem (0-042. sz. helyiség), 
 

66..  AAZZ  EELLLLEENNSSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSS  TTEELLJJEESSÍÍTTÉÉSSÉÉNNEEKK  FFEELLTTÉÉTTEELLEEII  

 
6.1. Az Ajánlattevő tevékenység szerződésszerű elvégzését követően jogosult benyújtani a számlát. 

 A számlabenyújtás előfeltétele, hogy az Ajánlattevő a jelen szerződés tárgyát képező felada-
tát a jogszabályokban és a jelen szerződésben leírt módon teljesítse és ezen teljesítést, az 
Ajánlatkérő erre felhatalmazott képviselője igazolja.  

6.2. Ajánlattevő a számlán köteles az Ajánlatkérő által az Ajánlattevő részére, a jelen szerződés 
megkötése után megadott, az Ajánlatkérő kötelezettségvállalását beazonosító megrendelői SAP 
megrendelés számot feltüntetni. Amennyiben az Ajánlattevő a számláján nem tünteti fel az 
SAP megrendelés számot, úgy az Ajánlatkérő jogosult a számlát az Ajánlattevő részére teljesí-
tetlenül visszaküldeni, azzal, hogy mindaddig, amíg az Ajánlattevő nem küldi meg a jogsza-
bályokban és a jelen szerződésben előírt alaki követelményeknek megfelelő számlát az Ajánlat-
kérő részére, addig az Ajánlattevő késedelemben van, amely ajánlattevői késedelem az Ajánlat-
kérő egyidejű késedelmes teljesítését kizárja. 

6.3. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeiről bővebb információkat a szerződés-tervezet II. 
„Fizetési feltételek” fejezete tartalmaz.  

 
77..  AAZZ  AAJJÁÁNNLLAATTOOKK  BBÍÍRRÁÁLLAATTII  SSZZEEMMPPOONNTTJJAAII  

 
7.1. Az ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szerint bí-

rálja el: 

 Az ajánlatkérő érvénytelennek nyilváníthatja az ajánlatot, ha nem tartja a gazdasági ésszerű-
séggel összeegyeztethetőnek. 

7.2. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a díjtételek nettó értéke vonat-
kozásában az ajánlatok benyújtását és bontását követően elektronikus aukciót folytat-
hat le.  

 Az elektronikus aukció menetéről, részletes szabályairól egy ún. Aukciós felhívás elneve-
zésű dokumentum tájékoztatja az ajánlattevőket, amely az elektronikus aukció lefolytatása 
előtt kerül megküldésre az ajánlattevők részére 

 Elektronikus aukció tervezett időpontja: 2010. november 19. (péntek) 10:00 

 Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eljárás tervezett ütemtervében történő módo-
sulás esetén az elektronikus aukció tervezett időpontja változzon, amelyről az ajánlatkérő 
külön értesítést küld az ajánlattevők részére. 

 
7.2.1. Az elektronikus aukciót az ajánlatkérő erre jogosult szolgáltató rendszere segítségével bo-

nyolítja le.  
Szolgáltató megnevezése, adatai:  

Cégnév: Electool Hungary Kft. 
Iroda: 1139 Budapest, Váci út 91. 
Cégjegyzékszám: 01-09-711910 
E-mail: info@electool.com 
Telefonszám (Helpdesk): +36-20-539-99-00 
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Faxszám: +36-1-239-98-96 
 

7.2.2. Az elektronikus aukciót rendszer használatát az Electool Hungary Kft. az alábbi szoftver-
környezetben támogatja: 

 Operációs rendszer: Microsoft 
95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/GNU/Linux 

 Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 5.5 , 6.0 és 7.0, 
Mozilla Firefox 1.5, 2.0 vagy újabb verziók 

7.2.3. Amennyiben az ajánlattevő az aukció során nem módosítja írásban benyújtott ajánlatát, ak-
kor az aukció lezárását követően kötöttsége a papír alapon benyújtott ajánlata vonatkozásá-
ban áll be. 

 

88..  KKIIZZÁÁRRÓÓ  OOKKOOKK  

 
8.1. Az ajánlattevőnek az Ajánlati dokumentáció III. fejezet 4. számú melléklete szerinti nyi-

latkozat cégszerű aláírásával és az ajánlathoz való csatolásával kell nyilatkoznia arról, hogy nem 
áll a nyilatkozatban felsorolt kizáró okok bármelyikének hatálya alatt.  

 

99..  SSZZAAKKMMAAII    AALLKKAALLMMAASSSSÁÁGGII  FFEELLTTÉÉTTEELLEEKK  

 
9.1. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alvállalkozó vonatkozásában az alkalmasság megítéléséhez 

szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód.  
 

 Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), valamint az alvállalkozónak (amennyiben ennek 
esete fennáll) ismertetnie kell az elmúlt 2 évet érintően (2008-2009) az általa teljesített legje-
lentősebb, a beszerzés tárgya szerinti – hardvertelepítés és szoftvertelepítés – szolgáltatása-
it, a bemutatott referenciamunkák rövid kifejtésével. (Az ajánlati dokumentáció III. fejezetében 
szereplő minta kitöltésével) 

 

 Az ajánlattevőnek be kell mutatnia azon szakembereket, végzettségük és képzettségük meg-
jelölésével, szakmai gyakorlatuk, tapasztalatuk rövid ismertetésével, akiket a teljesítésbe be 
kíván vonni. (Ajánlati dokumentáció III. fejezetében szereplő minta kitöltésével) 

 
9.2.  Szakmai szempontból alkalmatlan az ajánlattevő, (közös ajánlattevő), alvállalkozó (amennyiben 

ennek esete fennáll) ha: 
 

  amennyiben a bemutatott referenciamunkák alapján önállóan, vagy a teljesítésbe bevonni 
kívánt alvállalkozóval (amennyiben ennek esete fennáll) együtt az elmúlt 2 év (2008-2009) vala-
melyikében nem rendelkezik, vagy nem rendelkeznek hardvertelepítés és szoftvertelepítés 
vonatkozó referenciával, összesen legalább nettó 8 000 000,- Ft értékben. 

 

 önállóan, vagy az alvállalkozóval (amennyiben ennek esete fennáll) együtt nem tud a teljesítésbe 
bevonni legalább: 

o hardver beüzemelés és szoftvertelepítésében gyakorlattal rendelkező minimum 3 
szakembert  

 
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alvállalkozó esetében az alkalmassági követelmények tekintetében csato-
landó nyilatkozatokat nem kell külön-külön benyújtaniuk, csak az ajánlattevőnek szükséges nyilatkoznia 
az alkalmasságról, de ő felel az alvállalkozó alkalmasságáért is, mert az ajánlatkérő által az alkalmasság 
körében támasztott követelményeknek együttesen kell megfelelniük. 
 

1100..  HHIIÁÁNNYYPPÓÓTTLLÁÁSS  

10.1. A hiánypótlás köre: teljes körű, azaz az ajánlatkérő az ajánlathoz csatolandó valamennyi 
dokumentum, nyilatkozat esetében lehetőséget ad azok hiányának pótlására. 

 

1111..  AAZZ  AAJJÁÁNNLLAATTTTÉÉTTEELLRREE  VVOONNAATTKKOOZZÓÓ  EEGGYYÉÉBB  IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓKK  

11.1. Ajánlattételi határidő: 2010. november 15. (hétfő) 10:00  
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11.2. Az ajánlat az ajánlattételi határidőt követően azonnal felbontásra kerül. Az ajánlatkérő 
felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános!  

11.3. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat átvétele adminisztrációs 
okok miatt pár percet igénybe vehet. Az ajánlatkérő az elkésett ajánlatot érvénytelenné nyilvá-
nítja, és felbontás nélkül megőrzi. 

11.4. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül 
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, 
illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

11.5. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kocká-
zatot ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül aján-
latkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcso-
latban.  

11.6. Az ajánlat benyújtásának címe személyesen: Magyar Nemzeti Bank, Központi Expe-
díció 1054 Budapest,Szabadság tér 8-9., Kiss Ernő utcai bejárat címen. Az ajánlat átvételéről az 
ajánlatkérő átvételi elismervényt ad.  

11.7. Az ajánlat benyújtásának címe postai úton: Magyar Nemzeti Bank Központi Expedí-
ció, 1850 Budapest. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy a postai úton feladott 
csomagra az itt megjelölt címzést alkalmazzák, ellenkező esetben a rossz címzés miatti késett-
ségért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget. 

11.8. Az eljárás nyelve: Az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlat részét képező 
idegen nyelvű dokumentumokat magyar nyelvű fordítás becsatolásával kell az ajánlattevőnek 
benyújtania. Az ajánlatkérő hiteles fordítást nem vár el. 

11.9. Az ajánlat benyújtásának módja: 
 

 Az ajánlatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat) a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen 
aláírva az ajánlat minden oldalán kézjeggyel ellátva, egyenként összefűzve vagy egybekötve, 
valamint 1 db elektronikus példányban (CD-n, vagy DVD-n) 1 darab lezárt, cégjelzéssel el-
látott csomagban kell a Magyar Nemzeti Bank Központi beszerzésének címezve benyújtani és 
jól olvashatóan rá kell írni: „Ajánlat: Távközlési rendszerek szoftverkövetése 
(KBE/55/2010)”, „Csak Bizottság előtt bontható fel” 

 

 Ajánlatkérő az ajánlat elektronikus formátumaként a teljes , cégszerű aláírással ellátott eredeti 

 ajánlat .pdf vagy .tif formátumban szkennelt változatát tekinti, illetve emellett a táb-
lázatot Excel formátumban is kérjük mellékelni az elektronikus adathordozón a köny-
nyebb feldolgozhatóság végett. 

 
11.10. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatkérés mellékletét képező 

ajánlati dokumentáció III. fejezetében található, vagy azzal tartalmilag teljesen megegyező nyi-
latkozatmintákat szíveskedjen kitölteni és azt cégszerűen aláírva az ajánlatához csatolva benyúj-
tani. Cégszerű aláírásnak minősül az ajánlathoz csatolt aláírási címpéldányon szereplő személy 
aláírása és mellette/alatta/felette a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév vagy cégbélyegző 
lenyomat. 

 

1122..    EEGGYYÉÉBB  IINNFFOORRMMÁÁCCIIÓÓKK  

 
12.1. A szerződéskötés pontos időpontjáról és körülményeiről az ajánlatkérő az ajánlattevőt értesíti.  
12.2. Az ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlatok nem igényelhetőek vissza, azokat bizalmasan kezeli és 

megőrzi.  

13. AAZZ  AAJJÁÁNNLLAATTKKÉÉRRÉÉSS  MMEEGGKKÜÜLLDDÉÉSSÉÉNNEEKK  NNAAPPJJAA::  2010. NOVEMBER 8. 

 

 


