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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166866-2009:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások
2009/S 115-166866
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Szolgáltatás
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (KSzF)
Hattyú u. 14.
Kapcsolattartó: Információtechnológiai Beszerzési Főosztály
1015 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14417101
E-mail: kozbeszerzes@meh.hu
Fax +36 44172734417274
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.kozbeszerzes.gov.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: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Egyéb központi beszerző szervezet
Egyéb központosított közbeszerzés
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
Terméktámogatás.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma 7
A teljesítés helye Magyarország (a központosított közbeszerzési rendszer alanyi hatálya alá tartozó
Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt telepítési helyek).
NUTS-kód HU

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
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A keretmegállapodás időtartama: hónap(ok)ban: 48
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke
becsült érték héa nélkül 6 000 000 000 HUF
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága A szerződések a központosított
közbeszerzési rendszer intézményei mindenkori igénye szerinti értékben, a keretmegállapodás hatálya alatt
folyamatosan kerülnek megkötésre.
II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya
Keretmegállapodások kötése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított
közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények tulajdonában már meglévő szoftverlicencekhez
kapcsolódó konzultációs és terméktámogatási szolgáltatások biztosítására, a mellékletben részletezett részek
szerint.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
72260000, 72261000, 72266000

II.1.7)

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

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel
Igen
az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség
Meglévő, különböző platformú szoftverlicencekhez kapcsolódó terméktámogatási szolgáltatások összesen
legfeljebb nettó 6 milliárd Forint értékben. (A részek értéke tekintetében ld. a felhívás B mellékletét.).
Áfa nélkül 6 000 000 000 HUF

II.2.2)

Vételi jog (opció)
Nem

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1
MEGHATÁROZÁS Microsoft vagy azzal egyenértékű konzultációs és terméktámogatási szolgáltatások
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Keretmegállapodások kötése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított
közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények tulajdonában már meglévő Microsoft
szoftverlicencekhez kapcsolódó konzultációs és terméktámogatási szolgáltatások biztosítására.
A gyártmány megjelölés használata csak a tárgy jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása
érdekében történt a Kbt. 58. § (7) bekezdésében foglaltak alkalmazásával.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
72260000, 72261000, 72266000

3)

MENNYISÉG
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A meglévő Microsoft szoftverlicencekhez kapcsolódó konzultációs és terméktámogatási szolgáltatások
összesen legfeljebb nettó 2000000000 Forint összértékben.
Áfa nélkül 2 000 000 000 HUF
4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

Rész száma 2
MEGHATÁROZÁS Novell vagy azzal egyenértékű konzultációs és terméktámogatási szolgáltatások
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Keretmegállapodások kötése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított
közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények tulajdonában már meglévő Novell szoftverlicencekhez
kapcsolódó konzultációs és terméktámogatási szolgáltatások biztosítására.
A gyártmány megjelölés használata csak a tárgy jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása
érdekében történt, a Kbt. 58. § (7) bekezdésében foglaltak alkalmazásával.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
72260000, 72261000, 72266000

3)

MENNYISÉG
A meglévő Novell szoftverlicencekhez kapcsolódó konzultációs és terméktámogatási szolgáltatások összesen
legfeljebb nettó 2000000000 Forint összértékben.
Áfa nélkül 2 000 000 000 HUF

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

Rész száma 3
MEGHATÁROZÁS Oracle vagy azzal egyenértékű frissítési és terméktámogatási szolgáltatások
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Keretmegállapodások kötése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a
központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó intézmények tulajdonában már meglévő Oracle
szoftverlicencekhez kapcsolódó frissítési és terméktámogatási szolgáltatások biztosítására.
A gyártmány megjelölés használata csak a tárgy jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása
érdekében történt, a Kbt. 58. § (7) bekezdésében foglaltak alkalmazásával.

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
72260000, 72261000, 72266000

3)

MENNYISÉG
A meglévő Oracle szoftverlicencekhez kapcsolódó frissítési és terméktámogatási szolgáltatások összesen
legfeljebb nettó 2000000000 Forint összértékben.
Áfa nélkül 2 000 000 000 HUF

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

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
Az Ajánlatkérő a keretmegállapodás szerződésszerű teljesítéséért (beleértve az adatszolgáltatást is) 1
000 000,- Ft összegű biztosíték nyújtását, valamint kötbérfizetési kötelezettség vállalását írja elő a nyertes
Ajánlattevőnek a dokumentációban meghatározottak szerint. A Vevők (Intézmények) a keretmegállapodás
alapján megkötött egyedi szerződéseik biztosítására további biztosítékot (meghiúsulási és késedelmi
kötbér) kérhetnek. A teljesítési biztosítékot a nyertes Ajánlattevőnek a keretmegállapodás aláírásáig kell az
Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A biztosíték teljesíthető az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-06060071-00000000 számlaszámára történő átutalással vagy bankgaranciával vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel (a Kbt. 53.§ (6) a) pont
szerint).
Abban az esetben, ha a keretmegállapodás terhére EU-alapból finanszírozott beszerzés valósul meg, úgy az
ilyen beszerzésekre korlátozottan ajánlatkérő teljesítési és jótállási biztosíték nyújtásának kötelezettségét írja
elő a második rész ajánlattételi felhívásában/dokumentációjában meghatározottak szerint.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A megkötött keretmegállapodás alapján megvalósított beszerzések ellenértékének a megtérítése a 168/2004.
(V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó intézmények költségvetési előirányzatának terhére történik. Pénzügyi
ellenszolgáltatás: a teljesítéstől számított legkésőbb 30 napos átutalással a Kbt. 305.§ (3) bekezdése szerint.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Ajánlatkérő közös ajánlattétel esetén gazdasági társaság létrehozatalát nem követeli meg.

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: Kizáró okok: a Kbt.
60.§ (1) bekezdése, 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjai valamint a 62.§ (1) bekezdése által meghatározott kizáró
okok.
Igazolási mód: az igazolásokat és nyilatkozatokat a Kbt. 63.§ -ban foglaltak szerint kell benyújtani.
Amennyiben Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más
szervezet (szervezetek) erőforrásait is igénybe veszi, köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítése során, a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdése
alapján. Nem minősülhet erőforrásnak a Kbt. 66. § (1) a)-c) pontja, a 67. § (3) bekezdésének c), d)-f) pontja
szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó szervezet között a
Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Részvételre jelentkezőnek,
illetve a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak a Kbt. 66.§ (1)
bekezdés a) pontjának önállóan, c) pontjának együttesen kell megfelelniük, tekintettel a Kbt. 69. § (4) és (5)
bekezdésére.
Igazolási mód:
— a 66.§ (1) bekezdés a) pont tekintetében a számlavezető pénzintézetek a részvételi határidőt megelőző 45.
napnál nem régebbi keltű nyilatkozatai. A nyilatkozatoknak tartalmaznia kell, hogy a kiállítását megelőző 12
hónapban sorban állás nem volt,
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— a 66.§ (1) bekezdés c) pont tekintetében nyilatkozat a 2008. évre vonatkozó teljes és jelen közbeszerzés
tárgya szerinti forgalmáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) — 66.§ (1) bekezdés a) pont: bankszámláján a nyilatkozat kiállítását
megelőző 12 hónapban sorban állás nem volt,
— 66.§ (1) bekezdés c) pont: a közbeszerzés tárgya (az adott rész) szerinti 2008. évi teljes és közbeszerzés
tárgya szerinti forgalma egyaránt elérte vagy meghaladta a nettó 300 millió forintot.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Részvételre jelentkezőnek, illetve a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó(k)nak a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) és d) pontjának együttesen kell megfelelniük, tekintettel a Kbt.
69. § (4) és (5) bekezdésére.
Igazolási mód:
— a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt alkalmassági követelmény meglétét a Kbt. 68. §. (1)
bekezdésében meghatározott módon kell igazolni,
— Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja tekintetében a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése,
képzettségük, szakmai önéletrajzuk ismertetése, valamint a szakmai végzettségüket igazoló dokumentum(ok)
másolatának csatolása.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
— 67. § (3) bekezdés a) pont: az elmúlt évre (2008.) vonatkozóan igazolni tud a közbeszerzés tárgya(az adott
rész) szerinti, összesen legalább 5, különböző felhasználó részére végzett referenciamunkát; továbbá az igazolt
teljesítések között van legalább 1, amelynek értéke meghaladja a nettó 50 000 000 HUF-ot,
— 67. § (3) bekezdés d) pont: a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek tekintetében rendelkezik magyarul
kommunikáló, az adott rész vonatkozásában létező nyílt, gyártói minősítési rendszerben megszerzett (vagy
azzal egyenértékű) képesítéssel rendelkező, az,
— 1. részteljesítésben legalább 25 fő Microsoft Certified Professional minősítéssel rendelkező szakemberrel,
— 2. részteljesítésben legalább 5 fő Master CNE vizsgával rendelkező szakemberrel, amiből legalább 2 fő CDE
vizsgával is rendelkezik, és legalább 2 fő CNS vizsgával rendelkező szakemberrel,
— 3. részteljesítésben legalább 2 fő Oracle Certified Professionals minősítéssel rendelkező szakemberrel.

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?
Nem

III.3.2)

A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?
Igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1)
AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? Nem

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
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Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? Nem
IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

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 20.7.2009 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 150 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció megvásárlása a részvételre jelentkezők számára kötelező. Közös
ajánlattétel esetén a dokumentációt elegendő a részvételre jelentkezők egyikének megvásárolnia.
A dokumentáció árának kiegyenlítése történhet készpénzfizetéssel (munkanapokon 9:00-12:00 óra között) a
KSzF pénztárában (MAGYARORSZÁG, 1015 Budapest, Hattyú u. 14. IV. em.), illetve átutalással, az ajánlatkérő
Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-06060071-00000000 számlaszámára.
A dokumentáció a befizetést igazoló eredeti dokumentum bemutatása ellenében átvehető Budapest I.
ker., Hattyú u. 14. sz. alatt (VI. em. 624. sz. iroda), munkanapokon 9:00-12:00 óra között, a részvételi
határidő lejártának napján 10:00 óráig. A Kbt. 102. § (3) bekezdése szerint a jelentkezőnek lehetősége van a
dokumentáció megküldését kérni, amennyiben az ellenértéket megfizette.
(A dokumentáció ára ÁFA nélkül értendő.).

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
20.7.2009 - 10:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
3.8.2009

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

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17.8.2009 - 10:00
Hely KSzF, MAGYARORSZÁG, 1015 Budapest, Hattyú u. 14. szám alatti tárgyalóterme.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 110. § (2) bekezdésében nevesített személyek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?
Nem
VI.2)

A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Igen
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kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: A
keretmegállapodásos eljárás második részében, az Intézményi igénytől függően a beszerzések az EU Alapok,
így a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között 10.6.2005.-ben létrejött, valamint
a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009 közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás,
valamint egyrészről az Izlandi Köztársaság Kormánya, a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya, a Norvég
Királyság Kormánya, másrészről a Magyar Köztársaság Kormánya között 7.7.2005.-ben létrejött, az EGT
Finanszírozási Mechanizmus 2004-2009. közötti végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint
az NFT2 programjai, projektjei keretén belül is történhetnek.
VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1. Az eljárás a Kbt. 124. § (2) bekezdés d) pontja alapján hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárás,
mivel a szoftverlicencekhez kapcsolódó terméktámogatás szerződéses feltételeinek meghatározása - a licenc
és szolgáltatási szerződések bonyolultsága miatt - nem lehetséges olyan pontossággal, mely lehetővé tenné
nyílt vagy meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását.
2. A részvételi jelentkezés határideje: 20.7.2009 (10:00). A részvételi jelentkezés benyújtásának helye:
Budapest I. ker., Hattyú u. 14. VI. em., 624. sz. iroda. A részvételi jelentkezések felbontására a jelentkezési
határidő lejártakor azonnal sor kerül. A részvételi jelentkezések bontásának helye: Budapest I. ker., Hattyú u.
14. sz. alatti tárgyalóterme.
3. A részvételi jelentkezések bontásán a Kbt 110. §. (2) szerinti személyek vehetnek részt.
4. Ajánlatkérő teljes körben lehetővé teszi a Kbt. 112. § (2) bekezdés szerinti hiánypótlást.
5. A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos eredményhirdetés időpontja: 3.8.2009 (14:00). Az
eredményhirdetés helye: MAGYARORSZÁG, Budapest I. ker., Hattyú u. 14. szám alatti tárgyalóterme. A
részvételi jelentkezések összeállításával kapcsolatos összes költség a részvételre jelentkezőt terheli.
6. Az ajánlatkérő az eljárás eredményeként részenként egy ajánlattevővel köt keretmegállapodást.
7. Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 3.8.2009.
8. Az ajánlatok bontásának tervezett ideje: 17.8.2009 (10:00).
9. Az ajánlattételi szakasz eredményhirdetésének tervezett ideje: az utolsó tárgyalási forduló lezárását követő 4.
munkanapon - de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártától számított 30. napon - 14:00 óra.
10. Szerződéskötés: az eredményhirdetést követő 8. napon, 14:00 órakor a bontás helyszínén.
11. Ajánlatkérő a jelentkezők alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez
képest szigorúbban határozta meg.
12. A részvételre jelentkezéseket cégszerűen aláírva, két példányban (egy eredeti és egy, az eredetivel
mindenben azonos tartalmú másolati példány), roncsolásmentesen nem bontható kötésben, folyamatos oldal-,
vagy lapszámozással és tartalomjegyzékkel ellátva, zárt csomagolásban, "Support 2009" és "Határidő előtt nem
bontható fel!" felirat csomagoláson való feltüntetésével kell benyújtani. Amennyiben a részvételi jelentkezés
"Eredeti" és a "Másolati" példánya között eltérés van, az ajánlatkérő az eredeti példányt tekinti irányadónak.
A részvételi jelentkezést, a hatósági igazolásokon kívül, elektronikus adathordozón (CD-n, DVD-n) is be kell
nyújtani.
13. A részvételre jelentkezői nyilatkozatot cégszerűen kell aláírni, közös jelentkezés esetén minden jelentkező
cég képviselőjének el kell látnia aláírásával, kivéve, ha a közös részvételre jelentkezők a csatolt együttműködési
megállapodásban gesztort neveznek meg, vagy csatolt meghatalmazás alapján járnak el ettől eltérően.
14. A jelentkezéshez csatolni kell eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányban: a részvételre
jelentkező(k)nek és a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak
a részvételi határidőt megelőző 45 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cégkivonat szerinti jelen eljárás
vonatkozásában cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát és - amennyiben szükséges - az általa adott
meghatalmazást (amely tartalmazza a meghatalmazott aláírás-mintáját is).
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15. Amennyiben a részvételre jelentkező cégadataiban a kivonat vagy igazolás - vagy magyarországi
bejegyzésű társaság esetén a cégkivonat alapján - változásbejegyzés (vagy adatváltozás) van folyamatban,
részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelmének kinyomtatott
változatát valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatát.
Egyéni vállalkozók esetén az érvényes vállalkozói igazolvány hiteles másolata csatolandó.
16. A jelentkezőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 105. § (1), valamint (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan. A
jelentkezéshez a Kbt. 105. § (4) bekezdésének megfelelően a teljesítésben 10 %-ot meghaladó mértékben
igénybevett alvállalkozókra vonatkozó igazolásokat, nyilatkozatokat csatolni kell.
17. A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell a 2004. évi XXXIV. Törtvény (Kkvt.) szerinti minősítéséről.
18. A jelentkezőnek és a teljesítésben 10 %-ot meghaladó mértékben közreműködő alvállalkozónak
nyilatkoznia kell, hogy bankszámláit mely pénzintézetek vezetik. A pénzintézeti igazolások a különböző bankok
gyakorlatának megfelelően eltérő formájúak és tartalmúak lehetnek, de mindegyiknek egyértelmű választ kell
adnia a felhívásban megfogalmazott pénzügyi alkalmassági követelmények teljesülésére.
19. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell az adott rész szerinti szolgáltatással érintett szoftvertermék
gyártójának, illetve a gyártó magyarországi képviseletének jelen eljárásra vonatkozó teljes körű támogatói
nyilatkozatát.
20. Tekintettel arra, hogy a keretmegállapodás terhére EU-alapból finanszírozott beszerzések is
megvalósulhatnak, az ilyen beszerzések tekintetében felhívjuk a figyelmüket, a Kbt. 48. § (3) bekezdésében
foglaltakra.
21. Az eljárás nyelve magyar, ezért amennyiben a részvételi jelentkezéshez csatolt iratok nem magyar
nyelvűek, azok magyar nyelvű fordítását (a 66. § szerinti igazolások tekintetében hiteles fordítást) is be kell
csatolni.
22. A részvételi jelentkezéshez a részvételi dokumentációban meghatározott egyéb nyilatkozatokat is csatolni
kell. A jelentkezéssel kapcsolatos formai és egyéb követelményeket a részvételi dokumentáció tartalmazza.
23. Közös jelentkezés esetén csatolni kell a hatás- és feladatkörök bemutatását, valamint a felelősségvállalásról
szóló nyilatkozatot, a közös jelentkezők által cégszerűen aláírt együttműködési megállapodás formájában. Az
együttműködési megállapodásban meg kell jelölni az eljárás során a közös részvételre jelentkezőket képviselő
kapcsolattartót és elérhetőségeit, valamint a közbeszerzési vevőszolgálati (projektirodai) feladatokat ellátó
szervezetet.
24. A jelentkező nem tilthatja meg nevének, címének nyilvánosságra hozatalát, továbbá olyan adat
nyilvánosságra hozatalát sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságra és közérdekből nyilvános adatra
vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.
25. Az ajánlatkérő által képviselt intézményeknél jellemzően Microsoft, Novell illetve Oracle szoftverlicencek
találhatók, ezért ajánlatkérő ezen (vagy ezekkel egyenértékű) gyártói platformokra fogad el ajánlatot. A
megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, az eljárás eredményeként megkötésre
kerülő keretmegállapodásban nevesített platformtól eltérő szoftvertámogatási szolgáltatásokat - amennyiben
a beszerzés indokolt - az intézmények a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 7-10.§ alapján, saját hatáskörben
szerezhetik be.
26. Jelen eljárás célja a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve a központosított
közbeszerzési eljárásokhoz önként csatlakozó intézmények tulajdonában meglévő, különböző fejlesztői
platformok szerinti szoftverekhez kapcsolódó konzultációs és terméktámogatási szolgáltatások biztosítása.
27. Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (3) bekezdésében foglaltak szerint előírja, hogy részvételre jelentkező (ajánlattevő)
tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről,
amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A részvételi dokumentáció
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tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől a
megfelelő tájékoztatás beszerezhető.
28. Az ajánlatkérő adószáma: 15329396-2-41
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: kozbeszerzes@kozbeszerzes.hu
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367776

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. §.-ában foglaltak.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: kozbeszerzes@kozbeszerzes.hu
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367776

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
16.6.2009
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