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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258090-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Adatfeldolgozó gépek (hardver)
2011/S 155-258090

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Árubeszerzés

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Magyar Nemzeti Bank
Szabadság tér 8-9.
Figyelmébe: Központi beszerzés
1054 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 14282649
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax  +36 14282556
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe http://kozbeszerzes.mnb.hu
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Magyar Nemzeti Bank
Szabadság tér 8-9. Kiss Ernő utcai bejárat
Figyelmébe: Expedíció
1850 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 142826002736
Fax  +36 14282500
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Magyar Nemzeti Bank
Szabadság tér 8-9. Kiss Ernő utcai bejárat
Figyelmébe: Expedíció
1850 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 142826002736
Fax  +36 14282500

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Egyéb Jegybank
Egyéb Jegybanki tevékenység
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258090-2011:TEXT:HU:HTML
mailto:kozbeszerzes@mnb.hu
http://kozbeszerzes.mnb.hu
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II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

DWDM eszközök bővítése (KBE/125/2010).

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye MAGYARORSZÁG, 1054 Budapest Szabadság tér 8-9.;
MAGYARORSZÁG, 1239 Budapest Forgalmas út 1. (MNB Logisztikai központ).
NUTS-kód HU101

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Vállalkozási szerződés keretében Cisco DWDM eszközök szállítása, üzembe helyezése és emelt szintű
támogatása, valamint Cisco SAN direktorok és kapcsolódó licencek emelt szintű támogatása, követése a
Magyar Nemzeti Bank telephelyein.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
30210000

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség

a) 4 db Cisco ONS15454 DWDM-hez sávszélesség bővítő eszközök és kapcsolódó licencek leszállítása
2011.12.16-ig a műszaki specifikációban meghatározottak szerint (Megvalósítás);
b) A 4 db Cisco ONS15454 DWDM felbővített rendszer és kapcsolódó licencek emelt szintű támogatása,
követése 17.12.2011 - 31.3.2013 között, a műszaki specifikációban meghatározottak szerint;
c) 4 db Cisco MDS 9513 SAN direktor és kapcsolódó licencek emelt szintű támogatása, követése a
szerződéskötéstől - 31.3.2013-ig, a műszaki specifikációban meghatározottak szerint;
d) Az ajánlatkérő egyedi igényei alapján ellátandó feladatok tekintetében eseti helyszíni támogatási keret
biztosítása 40 mérnöknap mennyiségben, ami a felhasználás utáni elszámolással fizetendő. A Vállalkozó
elfogadja, hogy a Felek közötti, a szolgáltatási mennyiség igénybevételére vonatkozó megállapodás nem
alapoz meg megrendelési kötelezettséget a Megrendelő számára, és ez alapján a Vállalkozó a meg nem
rendelt szolgáltatások vonatkozásában semmilyen követelést és igényt - így különösen biztatási kárt - nem
támaszthat vagy érvényesíthet a Megrendelővel szemben.

II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
befejezés 31.3.2013

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
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III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Késedelmes, vagy hibás teljesítési kötbér (20-50 %), meghiúsulási kötbér (20 %), felelősségbiztosítás.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő az ellenértéket az igazolt végteljesítést követően kiállított számla ellenében, átutalással teljesíti
a Kbt. 305. §-ában leírtaknak megfelelően, az ajánlati dokumentációban található szerződéstervezetben
meghatározottak szerint.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Az ajánlatkérő a közös ajánlattétel esetén nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de a közös
ajánlatot csak akkor fogadja el, ha ajánlattevők kifejezetten elismerik közös vállalkozásuk teljesítéséért fennálló
egyetemleges felelősségüket, és teljes jogkörű közös képviselőt hatalmaznak meg.
Az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők által kötött megállapodást, amely tartalmazza
az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó, valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt kötelező
érvényű nyilatkozatot, illetve a közös képviselő meghatalmazását.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban
nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet aki a Kbt. 60. § (1)
bekezdésében, valamint a 61. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-
c), valamint a 62.§ (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlattevőnek - közös ajánlat esetén a közös ajánlattevők mindegyikének - és a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára
erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt 63.§ (1) bekezdésben meghatározott módon kell igazolnia, hogy nem
tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő a kizáró okok vizsgálata során a Kbt 63. § (2) - (9) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően jár el.
Az ajánlattevő, a közös ajánlattevők a Kbt. 63. §-ának (3) bekezdése szerint kötelesek nyilatkozatot csatolni
arról, hogy a szerződés teljesítéséhez a beszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben nem
vesznek igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az Ajánlattevőnek,
közös ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának.
A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján az előző 3 évben (2008., 2009., 2010.) a közbeszerzés tárgyának
(DWDM eszközök szállítása, üzembe helyezése, támogatása, valamint Cisco SAN direktorok és kapcsolódó
licencek emelt szintű támogatása, követése) nettó árbevételéről szóló nyilatkozat csatolása, attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Amennyiben a Kbt. 65.§ (3) bekezdése fennáll, ajánlattevő a Kbt 65.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint
köteles eljárni. A Kbt 65.§ (3) bekezdésének fennállta esetén ajánlattevőnek a Kbt 65.§ (4) bekezdés szerinti
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többségi befolyásról, vagy annak hiányáról közjegyző által hitelesített okiratban nyilatkoznia kell. Ajánlatkérő az
okirat másolati példányát is elfogadja. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt 4.§ 3/E. pontjára.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők
[a Kbt 69.§ (9) bekezdésének megfelelően], vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó ha:
A közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétel (Cisco DWDM eszközök szállítása, üzembe helyezése,
támogatása, valamint Cisco SAN direktorok és kapcsolódó licencek emelt szintű támogatása, követése) az
előző 3 évben (2008., 2009., 2010.) összesen nem érte el a nettó 100 000 000 HUF-ot.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának.
a) A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja szerint az előző 3 évben (2008., 2009., 2010.) teljesített legjelentősebb
Cisco DWDM eszközök szállítása, üzembe helyezése, támogatása és Cisco SAN direktorok és kapcsolódó
licencek emelt szintű támogatása, követése tárgyú szállításainak ismertetése (megjelölve a teljesítés idejét,
a szerződést kötő másik felet, a szállítás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét vagy a korábbi
szolgáltatás mennyiségére utaló más adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és
a szerződésnek megfelelően történt-e), csatolva a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti referencia igazolásokat.
b) A Kbt. 67. § (1) bekezdés c) pont értelmében azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük
ismertetése, akiket az ajánlattevő (közös ajánlattevő), be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok
bemutatásával, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek (a végzettséget igazoló dokumentumok, önéletrajz
fénymásolatának becsatolásával).
c) Minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések bemutatása [Kbt. 67. § (1) bekezdés b) pont].
Amennyiben a Kbt. 65. § (3) bekezdése fennáll, ajánlattevő a Kbt 65. § (4) bekezdésében foglaltak szerint
köteles eljárni. A Kbt 65. § (3) bekezdésének fennállta esetén ajánlattevőnek a Kbt 65. § (4) bekezdés szerinti
többségi befolyásról, vagy annak hiányáról közjegyző által hitelesített okiratban nyilatkoznia kell. Ajánlatkérő
felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt 4.§ 3/E. pontjára.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlatot benyújtó ajánlattevő [a Kbt 69. § (9) bekezdésének megfelelően],
vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ha:
a) Nem rendelkezik (vagy nem rendelkeznek együttesen) az előző három év (2008., 2009., 2010.)
vonatkozásában összesen legalább
— nettó 50 millió forint összértékű, vagy amennyiben az ajánlattevő a referenciát mennyiségi adattal kívánja
igazolni, legalább 2 darab Cisco DWDM szállítását, üzembe helyezést és támogatást igazoló referenciával,
továbbá,
— nettó 10 000 000 HUF összértékű, vagy amennyiben az ajánlattevő a referenciát mennyiségi adattal kívánja
igazolni, legalább 2 db Cisco SAN direktor és kapcsolódó licencek emelt szintű támogatását, követését igazoló
referenciával.
b) Nem tudják bevonni a teljesítésbe a következő szakembergárdát:
— legalább 2 fő, legalább felsőfokú mérnöki végzettséggel és Cisco CCIE minősítéssel rendelkező, minimum 3
éves közbeszerzés tárgya szerinti szakmai tapasztalattal bíró Cisco DWDM és Cisco SAN direktor eszközökkel
megvalósított hálózati infrastruktúra kialakításában és támogatásában részt vett szakember,
— legalább 2 fő, legalább felsőfokú mérnöki végzettséggel és Data Center Storage Networking Support
Specialist minősítéssel rendelkező, minimum 3 éves közbeszerzés tárgya szerinti szakmai tapasztalattal bíró
szakember.
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A Cisco CCIE minősítéssel és Data Center Storage Networking Support Specialist minősítéssel is rendelkzeő
szakember egyidejűleg mindkét alkalmassági követelményt teljesítheti.
c) Nem rendelkezik legalább Cisco Silver Partner és Advanced Data Center Storage Networking minősítéssel.
A műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek ajánlattevőknek, illetve a közös ajánlattevőknek, valamint
a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak együttesen kell
megfelelniük.

III.2.4) Fenntartott szerződések
Nem

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

nevét és képzettségét?
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
IV.1.3) Az ajálattevők 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 árverést alkalmaznak-e?
Igen
Az elektronikus árlejtés folyamatát a 257/2007. (X. 4.) Kormányrendelet szabályozza.

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

KBE/125/2010

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Nem

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 26.9.2011 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? Nem

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
26.9.2011 - 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
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Dátum: 26.9.2011 - 10:00
Hely
Az ajánlatkérő a bontási eljárást az ajánlatok leadásának helyén kezdi meg, majd a Magyar Nemzeti Bank 221.
sz. helyiségében folytatja.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint. Az érintett személyek vegyék figyelembe, hogy az épületbe való bejutás
biztonsági okokból csak személyi igazolvány vagy útlevél bemutatásával lehetséges és 5-10 percet igénybe
vehet.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

Nem

VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Nem

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1) Ajánlatkérő a hiánypótlásra teljes körűen lehetőséget biztosít több alkalommal is. Hiánypótlás esetén a Kbt.
83 §. (1) bekezdése szerint jár el.
2) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 14.10.2011 (10:00)
3) A szerződéskötés tervezett időpontja: Az eredményközlés napjától számított 12. napon 10:00 órakor
(amennyiben az nem munkanap úgy az azt követő első munkanap).
4) Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdésével összhangban felhívja a figyelmet, hogy az alkalmassági feltételeket
szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevőkre vonatkozó feltételeknél.
5) Az ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében elektronikus úton bocsátja a dokumentációt
az ajánlattevők rendelkezésére az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától. A
dokumentáció előzetes regisztrációt követően letölthető a http://kozbeszerzes.mnb.hu oldalról. 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 regisztrációs
kérelemről e-mail útján a regisztrációt követően pár percen belül fog visszaigazolást kapni. A levélben
szereplő hivatkozásra kattintva meg kell erősítenie regisztrációs kérelmét. Fontos, hogy helyesen adja
meg e-mail címét, különben a visszaigazoló levelet nem kapja kézhez. Ezt követően látogasson el a http://
www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_beszerzesieljarasok/kozbeszerzes_lista oldalra és igényeljen jogosultságot
a Közbeszerzési eljárások aloldalhoz történő hozzáféréshez. A hozzáférési igényeket az ajánlatkérő a
hozzáférési igény megküldésétől számítva 24 órán belül jóváhagyja, melyről e-mail útján értesítést küld a
regisztráció során megadott e-mail címre. A hozzáférést jóváhagyó e-mail kézhezvételét követően a regisztráció
során megadott felhasználónevével és jelszavával lépjen be a http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_
beszerzesieljarasok/kozbeszerzes_lista oldalra és töltse le a dokumentumot.
A dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható. A dokumentációt
az ajánlattétel érdekében ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-
át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak kell elektronikus úton elérnie. Közös ajánlat
benyújtása esetén elegendő 1 dokumentáció elektronikus úton történő elérése.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.

http://kozbeszerzes.mnb.hu
www.mnb.hu
http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_beszerzesieljarasok/kozbeszerzes_lista
http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_beszerzesieljarasok/kozbeszerzes_lista
http://www.mnb.hu/A_jegybank/mnbhu
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1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 13367776
Fax  +36 13367778

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. törvény 323.§.-a szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 13367776
Fax  +36 13367778

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
11.8.2011


