
3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
   Építési beruházás
x Árubeszerzés
   Szolgáltatás megrendelés
   Építési koncesszió
   Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Postai cím: Szabadság tér 8-9.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Központi beszerzés
Telefon: +36(1)428-2649
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36(1)428-2556
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kozbeszerzes.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
   Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus
beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
   Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell
benyújtani:
   A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
   Közszolgáltató
   Regionális/helyi szintű
   Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
   Közjogi szervezet
   Egyéb

I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

   Általános közszolgáltatások
   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
   Honvédelem
   Szociális védelem



   Közrend és biztonság
   Szabadidő, kultúra és vallás
   Környezetvédelem
   Oktatás
   Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Jegybanki tevékenység
   Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
   Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
   Vasúti szolgáltatások
   Villamos energia
   Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
   Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
   Kikötői tevékenységek
   Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
   Repülőtéri tevékenységek
   Víz
   Egyéb (nevezze meg): 
   Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további
információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Székház központi inverter felújítása
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza
– építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)

   Építési beruházás
   Kivitelezés
   Tervezés és kivitelezés
   Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
   Lízing
   Bérlet
   Részletvétel
   Ezek kombinációja
   Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
   Építési koncesszió
   Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.



NUTS-kód: HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre
(DBR) vonatkozó információk

x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
   A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
   A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
   Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
   Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:  vagy hónap(ok) ban:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó
becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül:  Pénznem:
VAGY:
és  között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Székház központi inverter felújítása
1. rész: A Központi szünetmentes helyiség UPS1 és UPS2 jelű
berendezésein a szellőző ventilátorok cseréje (beszerzés és kivitelezés).
2. rész: 6 kVA névleges teljesítményű, kettős konverzió elvén működő, rack
szekrénybe építhető szünetmentes berendezés telepítése a telefonközpont
R4 jelű rendezőszekrényébe (beszerzés és kivitelezés).
3. rész: A Központi szünetmentes helyiség akkucsoport 1 és akkucsoport 2
jelű akkumulátor telepek cseréje (beszerzés és kivitelezés).

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 31154000-0
További
tárgyak:

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)

igen
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
   egy részre
   egy vagy több részre
x valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót
beleértve)

Székház központi inverter felújítása az alábbi részek tekintetében:



1. rész: A Központi szünetmentes helyiség UPS1 és UPS2 jelű
berendezésein a szellőző ventilátorok cseréje (beszerzés és kivitelezés). 2
darab AEG Protect 4.33 160 kVA berendezéshez gépenként 4-4 darab.
2. rész: 6 kVA névleges teljesítményű, kettős konverzió elvén működő, rack
szekrénybe építhető szünetmentes berendezés telepítése a telefonközpont
R4 jelű rendezőszekrényébe (beszerzés és kivitelezés). 1 darab rack
szekrénybe építható szünetmentes (minimum 20 perces áthidalási idő)
3. rész: A Központi szünetmentes helyiség akkucsoport 1 és akkucsoport
2 jelű akkumulátor telepek cseréje (beszerzés és kivitelezés). 2x2 darab
akkucsoport, akkucsoportonként 32 darab 100 VA akkumulátorral.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül:  Pénznem:
VAGY:
és  között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban:  vagy napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható:
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert):  vagy:  és  között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló
meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett
ütemezése: hónapban:  vagy napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban:  vagy napban:  (a szerződés megkötésétől
számítva)
VAGY:
Kezdés  (év/hó/nap)
Befejezés 2012/10/31 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

1. rész: késedelmes vagy hibás teljesítése esetén kötbér a késedelem vagy
hibás teljesítés minden egyes napjára 25 000 - Ft/nap. A kötbér maximuma
a Vállalkozási szerződés tervezet 1.2.) pontjában szerinti nettó vállalkozói díj
20%-a.
A Vállalkozónak felróható meghiúsulás esetén a kötbér mértéke vállalkozási
szerződés tervezet 1.2.) pontja szerinti nettó vállalkozói díj a 20%-a.
2. rész: késedelmes vagy hibás teljesítése esetén kötbér a késedelem vagy
hibás teljesítés minden egyes napjára 50 000 - Ft/nap. A kötbér maximuma
a Vállalkozási szerződés tervezet 1.2.) pontjában szerinti nettó vállalkozói díj
20%-a.
A Vállalkozónak felróható meghiúsulás esetén a kötbér mértéke vállalkozási
szerződés tervezet 1.2.) pontja szerinti nettó vállalkozói díj a 20%-a.
3. rész: késedelmes vagy hibás teljesítése esetén kötbér a késedelem vagy
hibás teljesítés minden egyes napjára 25 000 - Ft/nap. A kötbér maximuma



a Vállalkozási szerződés tervezet 1.2.) pontjában szerinti nettó vállalkozói díj
20%-a.
A Vállalkozónak felróható meghiúsulás esetén a kötbér mértéke vállalkozási
szerződés tervezet 1.2.) pontja szerinti nettó vállalkozói díj a 20%-a.
A szerződést biztosító kötelezettségekre vonatkozó részletes
rendelkezéseket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződéstervezet
tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)

Ajánlatkérő az ellenértéket valamennyi rész tekintetében a sikeres
műszaki átadás-átvételt követően és az igazolt teljesítést követően kiállított
számla ellenében, átutalással teljesíti a Kbt. 130.§ (3)-(6) bekezdéseiben
leírtaknak megfelelően a dokumentációban található szerződéstervezetben
meghatározottak szerint.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy: (adott esetben)

Ajánlatkérő a közös ajánlatot tevő nyertesek esetén nem követeli meg
gazdasági társaság létrehozását. Közös ajánlattétel esetén 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 ajánlatkérő 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 (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

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 (adott esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok 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 foglalt kizáró okok fennállnak.
Jogi kizáró okok igazolási módja:
Ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm.r.
12.§ szerint csak nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok
hatálya alá; Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában



részt vevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm.r.
10.§-a szerint kell nyilatkozni.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 58. § (3) bekezdésének megfelelően,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56.§ szerinti kizáró
okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56.§ szerinti kizáró
okok hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
Mindhárom rész ajánlat esetében azonosan: A 310/2011 (XII.23) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek valamennyi
számlavezető pénzintézetétől az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 12 hónapnál nem régebbi nyilatkozat az alábbi
tartalommal:
• Az ajánlattevőnek a pénzintézet által vezetett számlaszámai, a
számlanyitások időpontjai.
• Volt-e az ajánlattevő bankszámláin az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladóan sorban álló tétel?
Ha igen, mikor, mennyi ideig?
• Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevőnek, közös
ajánlattevőnek a Kbt. 55. § (4) bek. szerint kell megfelelnie.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akinek a pénzintézeti nyilatkozat
szerint a bankszámláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 12 hónapban előfordult 30 napot meghaladó sorban állás (310/2011
(XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont)

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód:
Az Ajánlattevőnek, műszaki illetve szakmai alkalmasságukat együttesen az
alábbi dokumentumok benyújtásával tartoznak igazolni:
I. rész esetében:
A Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja és 310/2011 Korm.r. 15.§ (1) bekezdés a)
pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3
év során teljesített legjelentősebb szünetmentes berendezések szállításainak
ismertetése, szünetmentes berendezés rendszerbe iktatásra, és az eljárást
megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év során teljesített AEG
szünetmentes áramellátó berendezések körében végzett szerviz tevékenység
ismertetése.
A Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontjának és a 310/2011. (XII. 23.) Korm.r.
15.§ (1) bekezdés c) pontjának megfelelően nevezze meg azokat a
szakembereit, akiket a teljesítésbe be kíván vonni, és a dokumentációban
található nyilatkozatminta kitöltésével és cégszerű aláírásával mutassa be
a megnevezett szakembereket, valamint a megnevezett szakemberekre
vonatkozóan nyújtsa be a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzot,
végzettséget igazoló bizonyítvány, diploma másolatát.
II. rész esetében:



A Kbt.55.§ (1) bekezdés a) pontja és 310/2011 Korm.r. 15.§ (1) bekezdés a)
pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
3 év során teljesített távközlési létesítménybe vagy a távközlési infrastruktúrát
kiszolgáló egyéb, géptermi környezetbe teljesített legjelentősebb
szünetmentes berendezések szállításainak ismertetése, illetve szünetmentes
berendezés rendszerbe iktatására.
A Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontjának és a 310/2011. (XII. 23.) Korm.r.
15.§ (1) bekezdés c) pontjának megfelelően nevezze meg azokat a
szakembereit, akiket a teljesítésbe be kíván vonni, és a dokumentációban
található nyilatkozatminta kitöltésével és cégszerű aláírásával mutassa be
a megnevezett szakembereket, valamint a megnevezett szakemberekre
vonatkozóan nyújtsa be a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzot,
végzettséget igazoló bizonyítvány, diploma másolatát.
III. rész esetében:
A Kbt.55.§ (1) bekezdés a) pontja és 310/2011 Korm.r. 15.§ (1) bekezdés a)
pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított
3 év során teljesített szünetmentes áramellátó rendszerekhez szállított vagy a
szünetmentes áramellátó rendszerek telepítése során létesített legjelentősebb
ipari akkumulátorokból álló energiaellátó rendszer ismertetése.
A Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontjának és a 310/2011. (XII. 23.) Korm.r.
15.§ (1) bekezdés c) pontjának megfelelően nevezze meg azokat a
szakembereit, akiket a teljesítésbe be kíván vonni, és a dokumentációban
található nyilatkozatminta kitöltésével és cégszerű aláírásával mutassa be
a megnevezett szakembereket, valamint a megnevezett szakemberekre
vonatkozóan nyújtsa be a szakemberek által aláírt szakmai önéletrajzot,
végzettséget igazoló bizonyítvány, diploma másolatát.
Valamennyi rész tekintetében:
A 310/2011 (XII.23) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontját a 310/2011
(XII.23) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése alapján kell igazolni
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlatot benyújtó ajánlattevő [a Kbt
55.§-nak megfelelően], ha:
I. rész esetében:
- nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 3 év során teljesített a közbeszerzés tárgyának
megfelelő berendezés szállítására vonatkozó összesen legalább kettő
referenciaszállítással, amelyben egy szerződés keretén belül legalább
egy berendezés leszállításra került; illetve egy pénzintézetben vagy
közintézményben AEG szünetmentes áramellátó berendezések körében
végzett szerviz tevékenység ismertetése.
- nem rendelkezik legalább 2 fő felsőfokú villamosmérnöki végzettségű
szakemberrel;
- nem rendelkezik legalább 2 fő középfokú villamos végzettséggel
rendelkező, szünetmentes áramellátó berendezések szervízelésében
legalább 3 éves gyakorlattal rendelkező szerviz technikussal;
II. rész esetében:
- nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 3 év során a közbeszerzés tárgyának megfelelő távközlési



létesítménybe vagy a távközlési infrastruktúrát kiszolgáló egyéb, géptermi
környezetbe legalább egy berendezés leszállításra került.;illetve
- nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé
számított 3 év során teljesített a közbeszerzés tárgyának megfelelő távközlési
létesítménybe vagy a távközlési infrastruktúrát kiszolgáló egyéb, géptermi
környezetbe legalább egy berendezés rendszerbe iktatásra került;
- nem rendelkezik legalább 2 fő felsőfokú villamosmérnöki végzettségű
szakemberrel;
III. rész esetében:
- nem rendelkezik összességében az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított 3 év során teljesített a közbeszerzés tárgyának
megfelelő ipari akkumulátorok szállítására, üzembe helyezésére vonatkozó
referenciaszállítás, amely referencia szállításon belül egy gépterem
kialakításra került;
- nem rendelkezik legalább 2 fő középfokú villamos végzettséggel
rendelkező, szünetmentes áramellátó berendezések szervízelésében
legalább 3 éves gyakorlattal rendelkező szerviz technikussal;

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő
hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:
x Nyílt
   Meghívásos
   Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása: 
   Versenypárbeszéd
   Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: 
   Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: 
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők



A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az
alábbiak szerint:
   Nyílt
   Meghívásos
   Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló
tárgyalásos
   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli
tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum  és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát:

IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
   Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok
alapján

Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni igen
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus
árlejtésről:
Az árlejtésről bővebb információt az ajánlati dokumentáció tartalmaz.

IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

KBE/32/2012.
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
   Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  /  (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma:  (év/hó/nap)
   Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  /  (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma:  (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  /  (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma:  (év/hó/nap)



IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének
feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012/04/26 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár:  Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2012/04/26 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
(részvételi felhívás esetén)

Dátum:  (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók

   Az EU bármely hivatalos nyelve
   Az EU következő hivatalos nyelve(i): 
   Egyéb: 
x Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban:  vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések
felbontásának feltételei

Dátum: 2012/04/26 (év/hó/nap) Időpont: 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 8-9., II. em. 221. sz. helyisége. A Kbt.
62. § (1) bekezdése alapján a bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig
benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult
személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási
eljárásról:
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.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy
programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:



V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő
elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre
bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

Az ajánlatkérő térítésmentesen és teljes terjedelmében közvetlenül
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:
(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 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.
A regisztráció megerősítését követően a regisztráció során megadott
felhasználónevével és jelszavával lépjen be a honlapra és töltse le a kívánt
dokumentumot.
A dokumentáció letöltésének feltétele, hogy annak letöltésekor a
dokumentációt kérő írásban közölje a következő információkat: cégnév, cím,
telefonszám, telefaxszám, pontos e-mail cím, kapcsolattartó neve, közvetlen
telefon elérhetősége, továbbá (amennyiben ilyennel rendelkeznek) EU-s
adószám.
A dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és
nem publikálható. A dokumentációt az ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak kell átvennie. Közös ajánlat benyújtása esetén
elegendő egy dokumentáció átvétele.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont)
megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. és III.2.3. minimumkövetelmények

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)



V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:
nem

V.4) Egyéb információk:
1. Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napja: 2012.
május 25.
2. A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napját követő
11. napon. Amennyiben ez a nap nem munkanap, úgy az azt követő első
munkanapon.
3. Az ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint az összes ajánlattevő
számára azonos feltételekkel biztosít hiánypótlási lehetőséget.
4. A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar nyelv. Az ajánlathoz és az
eljáráshoz kapcsolódó összes dokumentumot, levelezést 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.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 60. § (3) és (5)
bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.
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 ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 40.§ (1)
bekezdésében foglaltak szerint. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez nem
vesz igénybe alvállalkozót, 10% feletti alvállalkozót, úgy arról is szükséges
nyilatkoznia.
9. Az ajánlatkérő a dokumentációt és a kiegészítő tájékoztatást elektronikus
úton bocsátja rendelkezésre.
10. Az ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében
konzultációs lehetőséget biztosít az ajánlattevők számára. A konzultáció helye
és ideje: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., II. em. 221-es tárgyaló, 2012.
április 16-án 10 óra 00 perc kezdettel.
11. Az ajánlatokra vonatkozó formai követelmények, valamint egyéb
információk a dokumentációban találhatók.

V.5) E hirdetmény feladásának időpontja: 2012/04/02 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető
be

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:



Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok
beszerezhetők

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani

Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Postai cím: Szabadság tér 8-9. Kiss Ernő utcai bejárat
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Expedíció
Telefon: 1/428-2600/2736
E-mail: -
Fax: 1/428-2500
Internetcím (URL):

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
  

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban
is használható)------------------

  
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: A Központi szünetmentes helyiség ventilátor cseréi.
1) Rövid meghatározás:

A Központi szünetmentes helyiség UPS1 és UPS2 jelű berendezésein a
szellőző ventilátorok cseréje (beszerzés és kivitelezés).



2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 31154000-0
További
tárgyak:

3) Mennyiség
A Központi szünetmentes helyiség UPS1 és UPS2 jelű berendezésein a
szellőző ventilátorok cseréje (beszerzés és kivitelezés). 2 darab AEG Protect
4.33 160 kVA berendezéshez gépenként 4-4 darab.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül:  Pénznem:
VAGY:
és  között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző
időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban:  vagy napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés  (év/hó/nap)
Befejezés 2012/06/25 (év/hó/nap)

5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: Legalább 6kVA névleges teljesítményű szünetmentes
berendezés telepítése a telefonközpontba
1) Rövid meghatározás:

6 kVA névleges teljesítményű, kettős konverzió elvén működő, rack
szekrénybe építhető szünetmentes berendezés telepítése a telefonközpont
R4 jelű rendezőszekrényébe (beszerzés és kivitelezés).

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 31154000-0
További
tárgyak:

3) Mennyiség
6 kVA névleges teljesítményű, kettős konverzió elvén működő, rack
szekrénybe építhető szünetmentes berendezés telepítése a telefonközpont
R4 jelű rendezőszekrényébe (beszerzés és kivitelezés). 1 darab rack
szekrénybe építható szünetmentes (minimum 20 perces áthidalási idő)
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül:  Pénznem:
VAGY:
és  között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző
időpontok feltüntetése (adott esetben)



Az időtartam hónapban:  vagy napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés  (év/hó/nap)
Befejezés 2012/09/18 (év/hó/nap)

5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használható) ----------------------

B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 3 Elnevezés: : A Központi szünetmentes helyiség akkumulátor telepek
cseréje
1) Rövid meghatározás:

A Központi szünetmentes helyiség akkucsoport 1 és akkucsoport 2 jelű
akkumulátor telepek cseréje (beszerzés és kivitelezés).

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 31154000-0
További
tárgyak:

3) Mennyiség
A Központi szünetmentes helyiség akkucsoport 1 és akkucsoport 2
jelű akkumulátor telepek cseréje (beszerzés és kivitelezés). 2x2 darab
akkucsoport, akkucsoportoként 32 darab 100 VA akkumulátorral.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül:  Pénznem:
VAGY:
és  között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző
időpontok feltüntetése (adott esetben)

Az időtartam hónapban:  vagy napban:  (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés  (év/hó/nap)
Befejezés 2012/10/31 (év/hó/nap)

5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használható) ----------------------
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