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Tisztelt Ajánlattevők! 
 
A Magyar Nemzeti Bank, mint a közbeszerzésekről szóló 2003. CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. § 
(1) bekezdésének c) pontja szerint minősülő ajánlatkérő szervezet a Kbt. 121. § b) pontja, valamint a 
Kbt. 122. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak szerint hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást megindítására írásbeli ajánlattételi felhívást és dokumentációt küldött meg az 
ajánlattevőknek. 
 
A közbeszerzés tárgya: „Vezetői infopult KBE/11/2012” 
 
Az eljárással kapcsolatban az ajánlattevők – élve a Kbt. 45.§-ában foglalt kiegészítő tájékoztatás kérési 
lehetőséggel – ismételten kérdéseket intéztek a Magyar Nemzeti Bankhoz, melyre ajánlatkérő ezúton 
adja meg a válaszokat. 
 
Kérdés 1:A 2.2.2.3 pontban meghatározott Intranetes környezet milyen technológián alapszik? 

O Dokumentumtár szintű vagy felület szintű integráció szükséges? 

Ajánlatkérő válasza: elvárás az, hogy minimum Internet Explorerben és Firefoxban működjön a 
Dashboard eszköz. A böngésző verziószámokat a „Az informatikai fejlesztésekkel szemben támasztott 
követelmények (4.5. verzió)” tartalmazza. Ajánlatkérő csatolja jelen kiegészítő tájékoztatás 
mellékleteként. 
 

Kérdés 2:A 2.3.2.4 pontban meghatározott mobil platformokra a SAP Business Objects BI Mobile 

képes, de mindegyik platformra kell implementálni? 

Ajánlatkérő válasza: A felsorolt platformokon az eszközzel készített dashboard legyen megfelelő 
minőségben működőképes. Ajánlatkérő úgy gondolja, hogy sokkal több plusz munkát nem jelenthet, 
hiszen a Dashboard csak egy megjelenítő eszköz és a különböző platformokon valószínűleg ugyanazokat a 
bemeneti paramétereket kell megadni. 
 

Kérdés 3: Mekkora az egy dashboardon megjelenítendő maximális adatmennyiség? Továbbra is 

százezres nagyságrendű rekordszám? 

Ajánlatkérő válasza: A dashboard-al megjelenítendő adatmennyiség várhatóan százezres nagyságrendű 

(kb. 100 000 – 1 000 000). 

Kérdés 4: A 2.3.3.2 pontban az lett meghatározva, hogy a kész dasboardhoz a nyilvánosság 

hozzáférjen. Mit értünk nyilvánosság alatt? A nyilvánosan publikált dashboard felület online 

kapcsolatban van-e az SAP Business Objects XI R2-vel? 

Ajánlatkérő válasza: Nyilvánosság alatt a szokásos fogalmat értjük (nem korlátozott hozzáférés). A 

nyilvánosan publikált felület rövidtávon nem lesz kapcsolatban az SAP B.O.-val. Az intranetes 

környezetben viszont igen, kapcsolatban lesz. 

Egyéb visszajelzések: „Az informatikai fejlesztésekkel szemben támasztott követelmények (4.5. 
verzió)” (2. sz. melléklet) nincsen csatolva az ajánlati dokumentációhoz. 
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Ajánlatkérő válasza: ajánlatkérő jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként csatolja „az informatikai 
fejlesztésekkel szemben támasztott követelmények (4.5 verzió)” dokumentumot. 
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Kérjük a kiegészítő tájékoztatás2-ben írtak tudomásul vételét. 
 
Tisztelettel, 
 
Székely Attila  
a Központi beszerzés vezetője 
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