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Ajánlati felhívás

Fax:+36 304140230Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.tk.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

Ajánlati/részvételi felhívás

Társadalomtudományi KutatóközpontAjánlatkérő 
neve:

Informatikai rendszerüzemeltetés és karbantartásKözbeszerzés 
tárgya:

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló) - EKR001351402020

ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

E10 - Előkészítés szakasz

Társadalomtudományi Kutatóközpont EKRSZ_9155764
5

Tóth Kálmán Utca 4.

Budapest HU1 1097

Egedi Tamás

egedi.tamas@tk.mta.hu +36 706459509

Dobsa Közbeszerzési Tanácsadó Bt. EKRSZ_9866215
5

Béke Út 39.

Szada HU120 2111

Dobsa Sándor

dobsa.sandor@dobsa.hu
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72250000-2

II.1.2) Fő CPV-kód:

EKR001351402020Hivatkozási szám:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

Egyéb tevékenység:

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan 
hozzáférhetők:

a következő címre: (adjon meg másik címet)

a fent említett címre:

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001351402020/reszletekelektronikusan:

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

másik cím: (adjon meg másik címet)

a fent említett cím:

További információ a következő címen szerezhető be

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001351402020/reszletek

További információ a következő helyről érhető el:

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott:

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő 
címen:

I.3) Kommunikáció

NemA szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

NemTöbb ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

NemA szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

I.2) Közös közbeszerzés

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.dobsa.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

Igen

Nem

Igen

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Közjogi szervezet

Egyéb tevékenység:

tudomány

Informatikai rendszerüzemeltetés és karbantartás

Szolgáltatás megrendelés
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VMWare típusú virtualizációs környezetben futó szerverek 
-        11 db Windows 2016  szerver 
-        2 db Windows 2012 R2 DC 
-        DMS Iktató rendszer. Az intézeti digitális iratkezelő  
-        FILE serverek: Külön a kutatói és külön a központi irányítás feladataihoz  
-        SCCM 2019 management rendszer 
-        SCOM monitoring rendszer  
-        Ecostat gazdasági szoftvereket futtató környezet  
-        Exchange 2016 szerver levelezés és csoportmunka  
-        SYS szerverek: SafeQ, Symantec Endpoint Protection és egyéb menedzsment alkalmazások.  
-        NexON szerver. A régi rendszerből maradt, adatszolgáltatás miatt szükséges az üzemeltetése 
-        NComputing szerver, virtuális munkaállomások kezelésére 
-        a nyomtatók üzemeltetése nem tartozik jelen üzemeltetési szerződés alá 
 
Kliens üzemeltetés 
 
-        A jelenleg az intézmény területén található Windows (Windows 7, Windows 8.1, Windows 10) üzemeltetendő elsődlegesen Fuji,
Dell, de  nem homogénhardverelemeket tartalmazó számítógépek száma :kb 500-600 eszköz(laptop+asztali pc) 
-        kb 10 db Mac eszköz 
 
Egyéb speciális szoftverek 
-        Nexon 

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A teljesítés helye:

HU110 Budapest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

72250000-2

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Elnevezés:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

A szolgáltatás oszthatatlan, műszakilag egy informatikai egységet képez. A műszaki tartalom megbontása ésszerűtlen lenne, továbbá 
költségnövekedést okozna.

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i)

NemRészajánlat tételre lehetőség van

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy 
dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

HUFPénznem:Érték áfa nélkül:

II.1.5) Becsült érték:

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

II.1.3) A szerződés típusa:

A feladat annak biztosítása, hogy a Társadalomtudományi Kutatóközpont szerverei és hálózata, valamint Intézeteiben működtetett 
számítógépes rendszerei, annak elemei az átadás-átvételkor rögzített állapot szerint, folyamatosan és biztonságosan üzemeljenek, 
továbbá a szoftverfrissítésekkel a Megrendelő mindenkori igényeihez igazodjanak.  
A nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés tárgyi hatálya alá tartozik a Megrendelő működtetésében levő, Linux és Windows 
operációs rendszerrel működő virtuális szerverek (kivéve a Megrendelő weboldalait kiszolgáló virtuális szervereket), valamint a 
Megrendelő nyilvántartásában lévő Windows és MacOs operációs rendszerrel futó számítógépek (a továbbiakban: géppark.), illetve az 
intézeti nyilvántartásban lévő szkennerek és perifériák üzemeltetése. A virtuális réteg alatt működő szerver hardverelemek jelenleg 
az BTK üzemeltetésében vannak, így ezekhez az eszközökhöz a hozzáférés korlátozott. A virtuális szervereken túl az üzemeltetés nem 
terjed ki az integráció után megmaradt fizikai szerverekre, kivéve a TKORszDC1 fizikai Active Directory kiszolgálót. A nyomtatók 
üzemeltetése nem tartozik jelen üzemeltetési szerződés alá. 
További követelmények és információk a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban.

Informatikai rendszerüzemeltetés és karbantartás

1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.
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III.1) Részvételi feltételek

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

II.2.13) További információ:

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell 
tartalmazniuk

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Opciók:

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

Maximális szám:/vagy Tervezett minimum:

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó 
információ (nyílt eljárás kivételével)

A szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési 
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

Pénznem:Érték áfa nélkül:

II.2.6) Becsült érték:

962. Nettó vállalkozói díj (Ft/hó+áfa)

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbiakban megadott szempontok:

II.2.5) Értékelési szempontok

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

-        KIR,KIRA, Ecostat 
-        SPSS 
-        SafeQ 
-        F4, Abbyy Finereader, maxqda, nvivo, atlas.ti, Stata stb.

Igen

Igen

1. Az M.2 alkalmassági követelmény szerinti szakember többlettapasztalata (min. 
0 hónap, max. 24 hónap)

4

Nem

Igen

24

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy 
hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

M.1) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik informatikai rendszerüzemeltetés és karbantartás tárgyában, az eljárást megindító 
felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően teljesített olyan referenciával vagy referenciákkal, amelyek közül legalább egy legalább 350 db számítógép 
üzemeltetésére vonatkozott.  
M.2) Alkalmas az ajánlattevő, ha a teljesítésbe be tud vonni legalább 1 fő, szakirányú felsőfokú (mérnökinformatikus, 
gazdaságinformatikus, programtervező informatikus vagy azzal egyenértékű) végzettséggel rendelkező rendszergazdát, aki legalább 
12 hónap rendszergazdai gyakorlattal rendelkezik.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Előzetes igazolás:  
Az ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az ajálatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt 
alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles 
megadni. (Ez alól kivételt képez a teljesítésbe bevonni kívánt rendszergazda megnevezése és a saját kezűleg aláírt önéletrajza, 
amelyet az ajánlattal együtt be kell csatolni abból a célból, hogy az értékelési szempontnak való megfelelés egyértelműen 
megállapítható legyen.) 
Utólagos igazolás:  
M.1) A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) 
pontja és a 23. § szerint kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, ennek keretében csatolja az 
ajánlattevő (közös ajánlattevők) által az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat 
éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával egyező szolgáltatásairól (informatikai rendszerüzemeltetés és 
karbantartás) szóló nyilatkozatot vagy igazolást. A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a 
teljesítés időpontja (kezdő és befejező időpont), a szerződést kötő másik fél adatai (név , székhely), a szerződés tárgya (olyan 
részletezettséggel, amely alapján ajánlatkérő képes megítélni az alkalmassági követelmények teljesítését), nyilatkozat arról, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.  
M.2) A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) 
pontja szerint kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, ennek keretében csatolja a szakember 
rendelkezésre állási nyilatkozatát, valamint a szakképzettséget, végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolatát.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlatkerő nem határoz meg szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági feltételeket.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

A Kbt. 114. § (2) bekezdés és a 321/2015. (X.30.) Korm.r. (a továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő egyszerű 
nyilatkozata arról, hogy nem tartozik az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja 
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek 
nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó 
nyilatkozatot szükséges csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a kizáró okok kapcsán a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésére (öntisztázás). 
Az alvállalkozó(k) vonatkozásában ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplő(k) vonatkozásában nem 
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok a Kr. 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján. A nyilatkozatot akkor is be 
kell nyújtani, ha az Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését vagy ha az ajánlattevő az 
ajánlatban nem jelöli meg alvállalkozó bevonását. Ajánlatkérő hivatkozik a Kr. 1. § (7) bekezdésében, valamint a Kbt. 69. § (11a) 
bekezdésében foglaltakra. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő), alvállalkozó, amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), 
m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatályának bármelyike alatt áll. Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan 
ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a fentiekben meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

A kizáró okok felsorolása:

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

Nem

Nem
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IV.2) Adminisztratív információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje 
oda.

(klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)IV.1.4) Információ a tárgyalásról

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő 
csökkentésére irányuló információ

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

NemInnovációs partnerség

NemVersenypárbeszéd

NemTárgyalásos eljárás

NemMeghívásos eljárás

Gyorsított eljárás

IgenNyílt eljárás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1) Meghatározás

IV. szakasz: Eljárás

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

NemA szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve

(csak szolgáltatásmegrendelés esetében)III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, ill. nem követeli meg projekttársaság létrehozását.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Megrendelő előleget nem fizet. Vállalkozó utólag, havonta egy számlát jogosult benyújtani. Megrendelő a számla végösszegét az 
igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, valamint a Ptk. 6:130. §. (1)-(2) bekezdései 
szerint, átutalással forintban (HUF) teljesíti. Részletes feltételek a szerződéstervezetben kerültek meghatározásra.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Késedelmi, valamint hibás teljesítési kötbér: a nettó havidíj 0,06%-a óránként, meghiúsulási kötbér: a szerződés teljes időtartamára 
eső nettó vállalkozási díj 20%-a. Részletes feltételek a szerződéstervezetben kerültek meghatározásra.

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott Nem

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem
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Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.

VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

NemAjánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely 
meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő 
lejártát követően következik be.

VI.3.1) Feltételes közbeszerzés

VI.3) További információk:

A fizetés elektronikus úton történik:

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

A megrendelés elektronikus úton történik:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (1)–(3) bek.-ei, valamint a Kbt. 68. § (1b)–(1c) bekezdései szerint

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Hely:

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)vagy napban:vagy Az időtartam hónapban:

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Dátum:

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett 
napja (részvételi felhívás esetében)

óra/percDátum, helyi idő:

IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő

(KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

HU
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Nem

Igen

Igen

Nem
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Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

1) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét, ill. 
az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el. 
2) Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerint. 
3) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 
4) Ajánlatkérő az M.1) és M .2) műszaki alkalmassági feltételt a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta 
meg. 
5) Fordítás: az ajánlat részeként csatolt valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. A nem magyar 
nyelven benyújtott dokumentumok esetében csatolni kell a magyar fordítást. 
6) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint kell eljárni. Csatolni kell a közös ajánlattevők között létrejött 
megállapodás mindkét fél által cégszerűen aláírt példányát. A megállapodás minimális tartalmára vonatkozó követelményeket a 
közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. 
7) Az ajánlat részeként az EKR-be feltöltött, minden – az ajánlattevő által készített – dokumentumot (az elektronikus űrlapok 
kivételével) cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatában - egyéni 
vállalkozó és magánszemély kivételével - az aláírási címpéldány(oka)t, aláírás-mintá(ka)t, illetve meghatalmazás(oka)t annak 
igazolására, hogy a dokumentumot ajánlattevő képviseletére jogosult személy írta alá. 
8) FAKSZ: Dobsa Sándor Gábor, lajstromszám: 00096. 
9) „1. Az M.2 alkalmassági követelmény szerinti szakember többlettapasztalata” minőségi értékelési szempont esetében: a szerződés 
teljesítésébe bevonni kívánt szakembernek az M.2 alkalmassági követelmények között előírt, rendszergazdaként szerzett min. 12 
hónap feletti szakmai tapasztalat időtartamát kell egész számmal (amennyiben az időtartam hónapban számítva nem egész számú, 
akkor lefelé kerekítve), hónap mértékegységgel megadni (pl. összesen 36 hónap gyakorlat esetében a felovasólapra 36-12=24 
hónapot kell írni). Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakmai tapasztalat időtartamába.        Az 
ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső 
határával azonos számú pontot ad: 24 hónap. 
10) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell nevezni az M.2 alkalmassági követelmény szerinti szakembert és az ajánlattal 
együtt be kell csatolni a saját kezűleg aláírt önéletrajzát abból a célból, hogy az értékelési szempontnak való megfelelés egyértelműen 
megállapítható legyen. Az önéletrajzban a rendszergazdaként szerzett szakmai tapasztalatot (gyakorlatot) a projekt vagy szerződés 
megnevezésével és a gyakorlati idő kezdő és befejező időpontjával (év, hónap pontossággal) kell bemutatni.  
11) A nyertes ajánlattevő a szerződéskötéssel egyidejűleg köteles nyilatkozni a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 
(1) bekezdés 1. pontjában foglalt feltételeknek történő megfeleléséről. A nyilatkozat aláírásának megtagadását ajánlatkérő a 
szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti. 
12) Az eljárásban konzultációra, helyszíni bejárásra, illetve helyszín megtekintésére nem kerül sor.

VI.3.9) További információk:

NemAz ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti 
objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi 
jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.

VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk

Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-
számítási módszer alkalmazásával határozza meg.

VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ

VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

10-0

VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

az ajánlati ár esetében a fordított arányosítás, a szakember többlettapasztalata esetében az egyenes arányosítás.
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