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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226881-2014:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Számítógépes támogatási szolgáltatások
2014/S 127-226881
Ajánlati/részvételi felhívás
Szolgáltatásmegrendelés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Magyar Nemzeti Bank
AK04799
Szabadság tér 8–9.
Címzett: dr. Fömötör Barna
1054 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 14282740
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://kozbeszerzes.mnb.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Magyar Nemzeti Bank Expedíció
Szabadság tér 8–9., Kiss Ernő utcai bejárat
Kapcsolattartási pont(ok): Központi Expedíció
1054 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 14282600/2736
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14282900
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény

I.3)

Fő tevékenység
Egyéb: jegybanki tevékenység

I.4)

Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1)
Meghatározás
II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
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K2 szoftverkövetés és támogatás (KBE/053/2014)
II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 7: Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
A teljesítés helye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9. (MNB főépület)
NUTS-kód HU101

II.1.3)

Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
K2 alapú munkafolyamat-irányító infrastruktúra szoftverkövetése, bővítése, valamint a K2 infrastruktúra és
workflow alkalmazások eseti támogatása, hibajavítása és fejlesztése.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
72610000

II.1.7)

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

II.1.8)

Részek
A beszerzés részekből áll: nem

II.1.9)

Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2)

Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)

Teljes mennyiség:
1. Licenszbővítés és szoftverkövetés
2. K2 infrastruktúra eseti támogatása során a következő feladatokat kell végrehajtani:
a. Az MNB-ben üzemelő K2 infrastruktúra működésének támogatása: hibakeresés-hibajavítás, teljesítményoptimalizálás, archiválás, mentés-visszatöltés, javítócsomag telepítés, verzióváltás ter-vezése és
kivitelezésének támogatása. (A feladatok részletes leírását a 3.1 és 3.2 pontok tartal-mazzák)
3. K2 verzióváltás esetleges végrehajtása
a. A magasabb verziójú infrastruktúra tervezése.
b. A jelenlegi workflow alkalmazásokat módosítása.
c. Szakértői támogatás nyújtása a verzióváltás végrehajtásához.
d. (A feladatok részletes leírását a 3.2 pont tartalmazza)
4. A workflow alkalmazások támogatása során a következő feladatokat kell végrehajtani:
a. Az MNB-ben üzemelő workflow alkalmazások támogatása: hibakeresés-hibajavítás, teljesítményoptimalizálás, archiválás, mentés-visszatöltés. (A feladatok részletes leírását a 3.1 és 3.4 pontok
tartalmazzák)
5. A workflow alkalmazások fejlesztése (szoftverfejlesztési támogatás) során a következő feladatokat kell
végrehajtani:
a. meglévő vagy új rendszerek felmérése, tervezése, fejlesztése, tesztelése, üzembe helyezésük támogatása,
migráció támogatása, valamint ezek dokumentálása.
b. Az ajánlattevő a szoftverfejlesztési támogatás nyújtása során az ajánlatkérő számára biztosítja a
rendelkezésére álló emberi erőforrásokat (szakembergárda), eszközöket és know-how-t.
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c. a fejlesztésekhez, teszteléshez, telepítésekhez, és üzemeltetéshez szükséges dokumentumok el-készítése
vagy aktualizálása.
d. A fejlesztői erőforrás nyújtásának részletes leírását jelen dokumentum Workflow alkalmazások fejlesztése
című fejezete tartalmazza.
II.2.2)

Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ

II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmes és hibás teljesítés esetére kikötött kötbér
- A Client Access License (CAL) és Smartform licenszek tekintetében a megadott teljesítési véghatár-időhöz
viszonyítottan késve leszállított termékek esetében a kötbér összege a késedelmes teljesítéssel érintett termék
nettó vállalási összértékének az 1%-a a késedelem minden egyes napjára. A kötbér maximuma: 20%-a.
- A szoftverkövetés késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a kötbér mértéke: A nettó szoftverkövetési díj
1%-ával megegyező összeg, naponta, maximum a szerződésben rögzített nettó szoftverkövetési díj 15%-ával
megegyező összeg.
- Késedelmes teljesítésnek minősül, ha a Vállalkozó neki felróható okból a szerződés hatálybalépésétől, illetve
az évente lejáró szoftverkövetések megújításnak napjától számított 14 napon túl mutatja be a szoftverek
gyártójától származó igazolást, és/vagy ezen a határidőn túl adja át a K2 termékcsalád te-lepítő készletét
elektronikus adathordozón a Megrendelő részére. Ez alapján a Megrendelő a szerző-dés hatálybalépésétől
számított 15 naptól jogosult a kötbér érvényesítésére.
- Hibás teljesítésnek minősül különösen, amennyiben a szerződésben meghatározott szerződéses elő-írások a
Vállalkozónak felróható okból hibásan, nem az ott meghatározott feltételek szerint teljesülnek.
Meghiúsulási kötbér
A szoftverkövetési szolgáltatás Vállalkozónak felróható meghiúsulása esetén a Megrendelő a nettó
szoftverkövetési díj 15%-át jogosult meghiúsulási kötbér jogcímén követelni a Vállalkozótól.
Az eseti támogatási szolgáltatás - Vállalkozónak felróható - meghiúsulása esetén Megrendelő a meghiúsult
eseti megrendelés nettó vállalkozói díjának a 15%-át jogosult meghiúsulási kötbér jogcímén követelni a
Vállalkozótól.
A kötbér összege a K2 fejlesztések tekintetében az adott eseti megrendelés nettó vállalkozói díja 2%-ával megegyező összeg naponta, de maximum az eseti megrendelés vállalkozói nettó díjának a 20%-a.
Súlyos szerződésszegésre alapított azonnali hatályú megrendelői felmondás esetén, a Vállalkozó, attól
függően, hogy a megrendelői rendkívüli felmondásban a Vállalkozó melyik szerződéses tevékenységének a
megszegése került megnevezésre, mint a megrendelői rendkívüli felmondás oka/indoka - meghiúsulási kötbér
megfizetésére köteles.
Megrendelő kötbért meghaladó igazolt kárát is érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. A Megrendelő,
a Vállalko-zóval szemben érvényesíteni kívánt kötbér összegéről könyvelési értesítést küld a Vállalkozó
részére.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Vállalkozó a szerződésszerű teljesítést követően jogosult a számla benyújtására. A számlabenyújtás
előfeltétele, hogy a Vállalkozó a szerződés tárgyát képező feladatát a jogszabályokban és a szerződésben
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leírt módon teljesítse és ezen teljesítést a Megrendelő erre felhatalmazott képviselője igazolja. Ajánlatkérő
az ellenértéket az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított
30 napon belül átutalással teljesíti figyelemmel a Kbt. 130.§ (1) és (6) bekezdéseiben, a 2014. március 15.
napjától hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130.§ (1) bekezdésében,
valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-a szerint, a dokumentáció részét képező
szerződéstervezetben rögzítetteknek megfelelően. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a
forint. Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (1)-(2) bekezdése alapján a közös ajánlatot tevő nyertesek esetén nem teszi lehetővé
gaz-dálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. Közös ajánlattétel esetén azonban a közös ajánlattevők
kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt
megjelölni. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia
kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közös ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő lejárta
után változás nem következhet be. A közös ajánlatot ajánlatérő csak akkor fogadja el, ha az ajánlattevők
kifejezetten (írásbeli nyilatkozatban) elismerik közös vállalkozásuk szerződésszegéssel okozott károkért,
valamint a harmadik személynek okozott károkért fennálló egyetemleges felelősségét, és teljes jogkörű közös
képviselőt hatalmaznak meg. Az ajánlathoz egyszerű másolati példányban csatolni kell a közös ajánlatot
benyújtó ajánlattevők által kötött, és valamennyi közös ajánlatot tevő által cégszerűen aláírt megállapodást,
amely tartalmazza az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó, kötelező érvényű nyilatkozatot, a közös
ajánlattevők közötti tételes feladatmegosztást, illetve a közös képviselő meghatalmazását.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2)

Részvételi feltételek

III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság
megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében, továbbá a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d)
pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki az 56. § (2) bekezdés hatálya alatt áll.
Jogi kizáró okok igazolási módja:
A kizáró okok tekintetében megkövetelt igazolási mód: A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 1-11. §-a alapján
kell eljárni.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §] szerint nyilatkoznia kell
arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya
alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a
Kbt. 56. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő továbbá a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § alapján saját választása szerint:
- saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet
nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pont szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy,
- az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett
-, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a
szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pont szerinti kizáró okok hatálya alá.
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A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról
[310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpont], hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet
nem jegyeznek szabályo-zott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt
nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemuta-tását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 55. § (1)
bekezdésének d) pontja és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint az előző 3 üzleti
évben (2011., 2012., 2013.) elért, a jelen közbeszerzés tárgya szerinti, K2 szoftverkövetés és támogatás tárgyú,
mindkét tárgyra kiterjedő tevékeny-ségből származó éves nettó árbevételéről szóló nyilat-kozat, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdés értelmében, ha az ajánlattevő az előző bekezdés szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi for-mában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény
és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetsé-ges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt
alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott
módjáról.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös aján-lattevők a Kbt. 55. § (4) bekezdés szerint is megfelelhetnek.
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint is
igazolhatja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az eljárásban alkalmatlan az az ajánlattevő, akinek a jelen
közbeszerzés tárgya szerinti, K2 szoftverkövetés és támogatás tárgyú, és mindkét tárgyra kiterjedő
tevé-kenységéből származó éves nettó árbevétele nem érte el az előző 3 üzleti év (2011., 2012., 2013.)
együttesében összesen a legalább nettó 45 Millió Ft. [Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja és 310/2011. Korm. r.
14.§ (1) be-kezdés c) pontja].

III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. A Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011. Korm. r. 15. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást
megindító ajánlati felhívás feladásától visszafelé számí-tott 3 év legjelentősebb K2 Blackpearl értékesítésre és
ehhez kapcsolódó bevezetésre vagy migrációs projekt végrehajtásra vonatkozó munkák referenciaként történő
bemutatása a dokumentációban található nyilatkozatminta kitöltésével és cégszerű aláírásával, a 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése szerint, a 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szervezet
esetében a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolás, egyéb szervezet esetében az általa adott
igazolás vagy az ajánlattevő nyilatkozatának csatolása útján.
Az igazolásnak, illetve nyilatkozatnak kötelezően tar-talmaznia kell legalább a következő adatokat:
- a teljesítés idejét,
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és kapcso-lattartója elérhetőségét,
- a szállítás tárgyát,
- az ellenszolgáltatás nettó összegét,
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- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2. A Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontjának és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 15. § (3) bekezdés d) pontja
alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettsé-güknek, végzettségüknek, szakmai
tapasztalatuknak az alkalmassági minimumkövetelmények fennállásának megállapítására alkalmas
részletességű szakmai önélet-rajzzal, végzettséget és képzettséget igazoló dokumen-tumokkal történő
bemutatását, ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös aján-lattevők a Kbt. 55. § (4) bekezdés szerint is megfelelhetnek.
Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerint is
igazolhatja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1. Az eljárásban alkalmatlan az az ajánlattevő, aki az ajánlatában nem tud bemutatni, azaz nem
rendelkezik
az eljárást megindító ajánlati felhívás feladásától vissza-felé számított 3 évben legalább kettő, sikeres
K2 Blackpearl értékesítést és ehhez kapcsolódó bevezetést vagy migrációs projekt végrehajtást igazoló
referenciával összesen legalább nettó 7 millió Ft értékben.
M.2. Az eljárásban alkalmatlan az ajánlattevő, ameny-nyiben a teljesítésben nem tud bevonni az alábbi követelményeknek megfelelő szakembereket:
- 1 fő államilag elismert, szakirányú (informatikus, vagy mérnök, vagy matematikus, vagy gazdasági) felsőfokú
végzettséggel és K2 partneri oktatásban részesült szakember, aki legalább 5 év K2 ar-chitektúra-tervezési vagy
K2 szoftverfejlesztési tapasztalattal rendelkezik és,
- 1 fő államilag elismert, szakirányú (informatikus, vagy mérnök, vagy matematikus, vagy gazdasági) felsőfokú
végzettséggel és legalább 5 éves pro-jektvezetői gyakorlattal rendelkező projektvezető és;
- 1 fő államilag elismert, szakirányú (informatikus, vagy mérnök, vagy matematikus, vagy gazdasági) felsőfokú
végzettséggel és legalább 5 éves szer-vezői gyakorlattal rendelkező szakember és;
- 3 fő államilag elismert, szakirányú (informatikus, vagy mérnök, vagy matematikus, vagy gazdasági) felsőfokú
végzettséggel és legalább 5 éves K2 termékcsoport szoftverfejlesztői gyakorlattal rendelkező fejlesztő és;
- 3 fő államilag elismert, szakirányú (informatikus, vagy mérnök, vagy matematikus, vagy gazdasági) felsőfokú
végzettséggel és legalább 5 éves Mic-rosoft szoftverfejlesztői gyakorlattal rendelkező fejlesztő, akik közül
legalább egy fő rendelkezik Microsoft BizTalk 2006 és 2010 gyakorlattal és;
- 1 fő államilag elismert, szakirányú (informatikus, vagy mérnök, vagy matematikus, vagy gazdasági felsőfokú
végzettséggel és 5 év K2 architektúra-tervezési tapasztalattal rendelkező architektúra-tervezőszakember.
III.2.4)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3)

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem

III.3.2)

A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Az eljárás fajtája
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
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IV.1.3)

Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

Bírálati szempontok

IV.2.1)

Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3)

Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
KBE/053/2014

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 14.8.2014 - 10:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
14.8.2014 - 10:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 14.8.2014 - 10:00
Hely:
Ajánlatkérő az A melléklet III. pontjában megjelölt helyszínen kezdi meg az ajánlatok bontását és a következő
helyszínen folytatja: Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 9., II. em. 201. sz. helyisége. A
Kbt. 62. § (1) bekezdése alapján a bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat
felbontásra nem kerül.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti
személyek vehetnek részt. Az ajánlattevők az érkezéshez vegyék figyelembe, hogy az épületbe való bejutás
biztonsági okokból csak személyi igazolvány vagy útlevél bemutatásával lehetséges és 5-10 percet vehet
igénybe.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

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

VI.3)

További információk
1. A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
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Az ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül elektronikus úton bocsátja a dokumentációt
az ajánlattevők rendelkezésére az eljárást megindító felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától.
A dokumentáció közvetlenül letölthető a http://kozbeszerzes.mnb.hu oldalról:
(http://www.mnb.hu/Engine.aspx?page=kozbeszerzesi_nyilatkozat.).
Letöltési segédlet: A www.mnb.hu oldal jobb felső sarkában kattintson a regisztrációs gombra, majd töltse ki a
megfelelő mezőket.
Figyelem! Minden mező kitöltése kötelező, üresen hagyott mezőket nem fogad el a rendszer. A befogadott
regiszt-rációs kérelemről e-mail útján a regisztrációt követően pár percen belül fog visszaigazolást kapni. A
levélben sze-replő hivatkozásra kattintva meg kell erősítenie regisztrációs kérelmét. Fontos, hogy helyesen adja
meg e-mail címét, különben a visszaigazoló levelet nem kapja kézhez.
A regisztráció megerősítését követően a regisztráció során megadott felhasználónevével és jelszavával lépjen
be a honlapra és töltse le a kívánt dokumentumot.
A dokumentáció a Kbt. 50. § (3) bekezdés szerint kérésre megküldésre kerül.
A dokumentáció letöltésének, illetve megküldésének feltétele, hogy annak letöltésekor, megkérésekor a dokumentációt kérő írásban közölje a következő információkat: cégnév, cím, telefonszám, telefaxszám, pontos email cím, kapcsolattartó neve, közvetlen telefon elérhetősége, továbbá (amennyiben ilyennel rendelkeznek) EUs adó-szám.
A dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható. A dokumentációt
az ajánlattevőnek (közös ajánlattevők egyikének) vagy az alvállalkozónak kell letöltenie/átvennie.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 40. § (1) a-b) pontjai, a 58. § (3) bekezdése szerinti és a Kbt. 60. § (3)
és (5) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozatokat. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett
nyilatkozatát az ajánlati kötöttség vállalásáról. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá a SourceCode UK Ltd.
által kiállított azon nyilatkozatot, hogy ajánlattevő a K2 termékcsoport hivatalos forgalmazására jogosult.
3. A szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napját
követő 11. nap. Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívás II.3) pontjában, a szerződés időtartamának
kezdeteként megjelölt dátum egy fiktív, tervezett dátum, a szerződéskötés, így a szerződés kezdetének
időpontja is - előző mondatban foglaltaknak megfelelően - az összegezés megküldésétől függ, azaz a
megküldés napját követő 11. nap.
4. Az ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosít
hiánypótlási lehetőséget.
5. A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes dokumentumot,
leve-lezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani. Amennyiben bármely, az
ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő
egyszerű magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.
6. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti mg a szerződést, ha őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
7. Amennyiben a dokumentáció nyilatkozatmintát tartalmaz valamely nyilatkozatra, a nyilatkozatot a minta vagy annak tartalmával teljes körűen megegyező nyilatkozat - szerint kell megtenni, és azt cégszerűen aláírva
az ajánlat részeként benyújtani.
8. Az ajánlatkérő a dokumentációt és a kiegészítő tájékoztatást elektronikus úton bocsátja rendelkezésre.
9. A cégszerűség és a képviseleti jog ellenőrzése érdekében az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevő / az
igénybe venni kívánt alvállalkozója / erőforrást, kapacitást nyújtó szervezete ajánlattételi határidő lejártát
megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonata (egyéni vállalkozó esetében vállalkozói igazolvány másolata),
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valamint az ajánlatot, illetve az ajánlatban aláíró (cégjegyzésre jogosult) cégképviselők aláírási címpéldánya
vagy aláírás-mintája, továbbá az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelő meghatalmazás.
Amennyiben az ajánlattevő/alvállalkozó/erőforrást, kapacitást nyújtó szervezet ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonata elérhető a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon, úgy nem szükséges
csatolni a cégkivonat papír alapú változatát.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a alapján.
10. Az ajánlatot a Kbt. 61. §-ának (1) bekezdése szerint kell elkészíteni és a dokumentációban előírtak szerint
egy nagy lezárt borítékban / csomagban kell benyújtani. Az ajánlat papír alapú és elektronikus másolati
példánya közötti esetleges eltérés estén az ajánlatkérő a papír alapú példány tartalmát tekinti irányadónak.
Az ajánlatokhoz benyújtandó dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő csatolni. A másolat
esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban az igazolás érvénytelenségét jelenti, melyért a felelősség az
ajánlattevőt terheli.
11. Az ajánlattevők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei és azok
előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szem-pontokhoz képest szigorúbbak.
12. Az ajánlattevő a Kbt. 54. §-a szerint köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell
felelnie.
13. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai az irányadók. Az ajánlattételre vonatkozó
további formai követelmények, valamint egyéb információk a dokumentációban találhatók.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. § (3) bekezdés
szerint.

VI.4.3)

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

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
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