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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 – kérdéseket intéztek a Magyar Nemzeti Bankhoz, melyre ajánlatkérő ezúton adja meg a 
válaszokat. 
 
Kérdés 1: A Követelmény specifikáció 2.3.2 részének 4. pontjához kapcsolódóan; a rendszernek képesnek 
kell-e lennie minden, a hivatkozott pontnál megjelölt preferált platformon (Android, Symbian, 
Blackberry, iOS) adatok, és információk megjelenítésére? 
 
Ajánlatkérő válasza: Nem. Ezek „preferált platformok”, nem kötelezőek.  
 
Kérdés 2: A Követelmény specifikáció 2.3.3 részének 1.1.3. pontjához kapcsolódóan; a közvetlen SAP BW 
Query-kből történő adatkinyerés alatt a dashboard eszköz közvetlen standard BW BICS (Business 
Intelligence Consumer Service) kapcsolódást értik-e? 
 
Ajánlatkérő válasza: A közvetlen kapcsolódás alatt azt értjük, hogy ahhoz, hogy az ajánlatban szereplő 
szoftver(csomag) kapcsolódjon, külön, speciális eszközt ne kelljen addicionálisan beszerezni. 
 
Kérdés 3: A Követelmény specifikáció 2.3.3 részének 1.2.5. pontjához kapcsolódóan; igény van-e OLAP-
os, és OLAP szerű adatforrások adatainak webes, Excel, illetve mobil felületen történő megjelenítésére? 
 
Ajánlatkérő válasza: Nincs rá igény, nem ajánlati érvényességi feltétel a megléte. Ajánlatkérőt, mint 
jövőbeli lehetőség érdekli a kérdéses megjelenítési mód. 
 
Kérdés 4: Elfogadható-e, hogy iPhone, iPad esetében a riportokat külön iOS-hez rendelkezésre álló 
applikáció segítségével tegyük hozzáférhetővé a mobileszközökön (nem böngészőből, hanem közvetlen 
standard célalkalmazás segítségével)?  
 
Ajánlatkérő válasza: Igen, ha a „standard célalkalmazás” az ajánlati csomag része, és nem külön kell 
beszerezni. 
 
Kérjük a kiegészítő tájékoztatásban írtak tudomásul vételét. 
 
Tisztelettel, 
 
Székely Attila  
a Központi beszerzés vezetője 
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