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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365326-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Számítógépek és tartozékaik
2010/S 239-365326
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Árubeszerzés
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
Bem rkp. 47.
Figyelmébe: Közbeszerzési Osztály
1027 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14581982
E-mail: ko@kum.hu
Fax +36 14582156
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.kulugyminiszterium.hu
További információk a következő címen szerezhetők be:
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Gömb u. 33.
1139 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14122466
E-mail: urban.mariann@okfon.hu
Fax +36 14122469
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Gömb u. 33.
1139 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14122466
E-mail: urba.mariann@okfon.hu
Fax +36 14122469
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Gömb u. 33.
1139 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14122466
E-mail: urban.mariann@okfon.hu
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Fax +36 14122469
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Egyéb külügy, külpolitika
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
Külügyminisztérium tevékenységi körébe tartozó hatósági eljárások elektronikus támogatásához szükséges
eszközök beszerzése.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye Külügyminisztérium, MAGYARORSZÁG 1027 Budapest, Bem rkp. 47., valamint a
dokumentációban megadott külképviseletek.
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
Szállítási szerződés a Külügyminisztérium tevékenységi körébe tartozó hatósági eljárások elektronikus
támogatásához szükséges eszközökre.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
30200000, 30210000, 30216120

II.1.7)

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

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel
Igen
az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség
A Külügyminisztérium tevékenységi körébe tartozó hatósági eljárások elektronikus támogatásához szükséges
eszközök beszerzése az alábbi mennyiségekben és részekben.
I. rész (szerverek bővítése, IT biztonság): 6 db, Microsoft környezetben két csoportban terheléses megosztásos
üzemben működő alkalmazás szerver célokra szolgáló szerver, valamint opcionálisan 2 db, Microsoft
környezetben működő általános célokra szolgáló szerver és/vagy 2 db, Microsoft környezetben működő
adatbázis kiszolgáló célokra szolgáló szerver a műszaki leírásban foglaltak szerint
II. rész (ujjnyomat, fénykép és aláírás vételére egyaránt alkalmas, azokat egységesen kezelő integrált
berendezés mobil/fix): 139 db +20 % készülék a műszaki leírásban részletezettek szerint.

II.2.2)

Vételi jog (opció)
Igen
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a vételi jog leírása: Ajánlatkérő a szerződés aláírását követő két éven belül jogosult a Műszaki leírásban
szereplő +20 % mennyiség megrendelésére. A részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.
Az esetleges meghosszabbítások száma és
II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
I. Rész

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
30210000

3)

MENNYISÉG
I. rész (szerverek bővítése, IT biztonság): 6 db, Microsoft környezetben két csoportban terheléses megosztásos
üzemben működő alkalmazás szerver célokra szolgáló szerver, valamint opcionálisan 2 db, Microsoft
környezetben működő általános célokra szolgáló szerver és/vagy 2 db, Microsoft környezetben működő
adatbázis kiszolgáló célokra szolgáló szerver a műszaki leírásban foglaltak szerint.

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

Rész száma 2
1)

A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
II. Rész

2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
30216120

3)

MENNYISÉG
II. rész (ujjnyomat, fénykép és aláírás vételére egyaránt alkalmas, azokat egységesen kezelő integrált
berendezés mobil/fix): 139 db + 20 % készülék a műszaki leírásban foglalt részletezés szerint.

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

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

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Ajánlatkérő a leszállított és üzembe helyezett eszközökre és berendezésekre minimum 12 hónap, illetve a
vonatkozó jogszabályokban előírt időtartamú jótállás vállalását írja elő. Ajánlatkérő késedelmes és hibás
teljesítés esetére kötbér alkalmazását írja elő. A kötbér mértéke napi 1 %, alapja a késedelmes vagy a
hibás teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség bruttó összértéke. Ajánlatkérő a szerződés vagy annak
valamely része meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbér kerül alkalmazásra, melynek alapja a hibás vagy a
késedelmes vagy a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség bruttó összértéke, mértéke annak 25 %-a.
A részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő a teljesítést követően a Kbt. 305.§ előírásainak megfelelően, átutalással fizeti ki az ellenszolgáltatás
összegét. Ajánlatkérő előleget nem ad.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
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Nem követelmény.
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 jelentkező, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdése, valamint a 61. §
(1) bekezdés d) pont hatálya alá tartozik.
Az eljárásban nem lehet jelentkező, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban és a Kbt. 62.
§ (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll.
A jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 136. § (4) bekezdése
szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Jelentkezőnek és a Kbt.
105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia kell a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján
valamennyi számlavezető pénzintézetének - jelentkezési határidő lejártának napját megelőző 60 napnál nem
régebbi keltezésű - nyilatkozatát az alábbi tartalommal:
— mióta vezeti számláját,
— volt-e sorban álló tétel számláján a pénzintézeti nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban.
Az alkalmasság igazolható a Kbt. 65. § (3)-(4) bekezdése szerint is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmas a jelentkező és a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti alvállalkozó, valamint a közös jelentkezők, ha a pénzintézeti nyilatkozatok alapján megállapítható,
hogy a jelentkezők, valamint 10 %-ot meghaladó alvállalkozója bármely pénzintézetnél vezetett számláján a
pénzintézeti nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónap folyamán sorban állás nem volt.
Ezen alkalmassági feltételnek a jelentkezőnek, valamint a 10 %-ot meghaladó alvállalkozójának külön-külön kell
megfelelnie.

III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 67.§ (1) bekezdés a) pontja alapján a jelentkező, illetve a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó nyilatkozata az előző 3 év (2007-2009.) közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb szállításairól.
A szállítások ismertetését az alábbi adattartalommal kérjük megadni: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik
fél megnevezése, a szállított termékek műszaki paramétereinek rövid összefoglalása, az ellenszolgáltatás
összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megadása, továbbá a referenciát igazoló
személy nevének, beosztásának és telefonszámának feltüntetése.
A referenciákat a Kbt. 68. § (1) bekezdése alapján kérjük igazolni a szállítások ismertetőjében előírt
tartalommal, továbbá nyilatkozattal arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően
történt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Alkalmatlan a jelentkező és a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha együttesen nem
rendelkeznek 2007-2009. években összesen.
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— a I. részben (szerverek bővítése, IT biztonság) legalább egy, minimum 10 db szerver szállítására vonatkozó
referenciával, továbbá legalább 1 db IT biztonsági rendszer tervezésére, kiépítésére és/vagy auditálására
vonatkozó pozitív referenciával, ahol az ellenszolgáltatás összege meghaladta a nettó 2 mFt-ot,
— a II. részben (ujjnyomat, fénykép és aláírás vételére egyaránt alkalmas, azokat egységesen kezelő integrált
berendezés mobil/fix) az alábbi referenciákkal:
— legalább 20 db, ujjnyomat, fénykép és aláírás vételére egyaránt alkalmas, azokat egységesen kezelő
integrált mobil berendezés szállítására vonatkozó referencia, ahol az ellenszolgáltatás összege elérte
mindösszesen a nettó 40 000 000 HUF-ot,
— legalább 100 db, ujjnyomat, fénykép és aláírás vételére egyaránt alkalmas, azokat egységesen kezelő
integrált fix berendezés legalább három Schengen tagország részére történő szállítására vonatkozó referencia,
ahol az ellenszolgáltatás összege elérte a nettó 100 000 000 HUF-ot.
Ezen feltétel több referenciával is teljesíthető.
Jelentkező a műszaki alkalmassági feltételeknek megfelelhet a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerint is.
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
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: A második generációs biometrikus útlevél kérelmezésének
feltételei a hazai okmányirodákban a 2009. évi határidőre megvalósultak, azonban az útlevélkérelmezés
külképviseleten való lehetősége még nem. Az útlevél külképviseleteken való kérelmezhetőségének
megteremtését fokozottan indokolja a 1.1.2011-től induló, egyszerűsített honosításra irányuló eljárás keretében
állampolgárságot szerzett kérelmezők útlevél iránti igénye.
Az egyszerűsített visszahonosítási igénylők várhatóan magas száma igényli az informatikai eszközrendszer,
a biztonsági és szolgáltatási szint érdemi javítását. Az eszközbeszerzések engedélyezése és a felhasználás
nagyon közeli időpontja közötti szűkös időtartam miatt azonban az eszközök, berendezések gyorsított
eljárásban történő beszerzése elengedhetetlen.
Az útlevéltörvény módosulása következtében a konzuli szolgálatra háruló feladatok ellátása itthon és a
külképviseleteken a schengeni csatlakozáshoz hasonlóan az informatikai rendszer jelentős továbbfejlesztését
irányozza elő. A Konzuli szakterületnek 2010-ben két nemzetközi (uniós) kötelezettségből eredő fejlesztést kell
elvégeznie, amely közbeszerzést igényel. Ezen kötelezettségek jogalapja a 1152/200/EK rendelet a tagállamok
által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzőire és biometrikus elemeire vonatkozó előírásokról,
valamint a 767/2008/EK rendelet a Vízum Információs Rendszerről.

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
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Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Ajánlati ár (nettó forint). Súlyszám 35
2. Teljesítési határidő (év hónap, nap). Súlyszám 50
3. Jótállás időtartama (hónap). Súlyszám 15
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 13.12.2010 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 25 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára 20 000 HUF + ÁFA, amely összeg befizethető az OKFON
Zrt. házipénztárába munkanapokon 8:00-12:00 óra között, a részvételi jelentkezési határidő napján 8:00-10:00
óra között vagy átutalható az OKFON Zrt. MKB-nál vezetett 10300002-20105358-00003285 számú
bankszámlájára.

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
23.12.2010 - 10:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
31.12.2010

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: 23.12.2010 - 10:00
Hely
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt. MAGYARORSZÁG 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
Az ajánlatkérő és a jelentkezők képviselői, valamint az általuk meghívott 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?
Nem

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1) Az ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 112. §-a szerint biztosítja.
2) A jelentkezéshez csatolni kell a jelentkezést aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának másolatát vagy az
aláírásmintát.
3) A részvételi szakasz eredményhirdetés időpontja: 31.12.2010 (10:00), helye az OKFON Zrt. címe.
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4) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentáció átvétele
az eljárásban való részvétel feltétele, az másra nem ruházható át. A dokumentáció átvehető munkanapokon
8:00-12:00 óra között, a jelentkezés napján 8:00-10:00 óra között az OKFON Zrt. címén, vagy kérésre a Kbt.
102. § (3) bekezdése megküldésre kerül
5) A jelentkezés leadható munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óra között, pénteken 8:00-14:00 óra
között, a jelentkezési határidő napján 8:00-10:00 óra között az OKFON Zrt. székhelyén.
6) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb alkalmassági feltételeket határozott meg.
7) A jelentkezéshez csatolni kell a jelentkezési határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonat
másolati példányát.
8) A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az igazolásokat elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
9) Az elbírálás szempontja mindkét rész esetében ugyanaz. A pontszámtartomány: 1-10 pont, módszer az
arányosítás.
10) A jelentkezéshez csatolni kell a Kbt. 105. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.4.2)

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

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
6.12.2010

09/12/2010
S239
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés
- Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

7/7

