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AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Építési beruházás [ ]
[x]
Árubeszerzés
Szolgáltatás

[]

Építési koncesszió [ ]
Szolgáltatási
koncesszió

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének
dátuma____________________
Azonosító
kód_______________________________________

[]

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Diákhitel Központ Zrt.
Postai cím:
Csalogány u. 9-11.
Város/Község
Budapest

Postai irányítószám:
1027

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Diákhitel Központ Zrt. Beszerzési Osztály I. emelet 114-115. szoba, dr.
Kovács Krisztián osztályvezetı
E-mail:
kovacs.krisztian@diakhitel.hu
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérı általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következı címen szerezhetık be:

Ország:
HU
Telefon:
+36/1-22496-83

Fax:
+36/1-22496-73

[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következı címen szerezhetı be:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRİ TÍPUSA
Központi szintő [x]
Regionális/helyi szintő [ ]
Közjogi szervezet [ ]

Közszolgáltató [ ]
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
[]
Egyéb [ ]
Egyéb (nevezze meg):

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRİ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN
[ ] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidı, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[x] Egyéb (nevezze meg): Egyéb hitelnyújtás

[ ] Egészségügy

I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRİK ESETÉN
[ ] Víz

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

[ ] Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és
elosztása

[ ] Földgáz és kıolaj feltárása és
kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és
kitermelése

[ ] Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz
szolgáltatások

[ ] Repülıtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
[ ] Kikötıi tevékenységek

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen
[ ] nem [x]
II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés
Tárolórendszer (továbbiakban: Storage) beszerzés és kapcsolódó szolgáltatás nyújtása
vállalkozással vegyes szállítási szerzıdés keretében.
II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –,
amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) [ ] Építési beruházás

b) [x] Árubeszerzés

c) [ ] Szolgáltatás

[ ] Kivitelezés

[x] Adásvétel

Szolgáltatási kategória

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen
eszközzel, módon, az ajánlatkérı
által meghatározott
követelményeknek megfelelıen

[ ] Bérlet

(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3.
és 4. mellékletében)

[ ] Részletvétel
[ ] Ezek
kombinációja/Egyéb

[ ] Építési koncesszió
[]
Szolgáltatási
koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód

A teljesítés helye

A teljesítés helye

1027 Budapest,
Csalogány u. 9-11.

NUTS-kód

NUTS-kód HU101
II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]
Keretmegállapodás megkötése [ ]

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevıvel [ ]
A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek
keretszáma VAGY, adott esetben, maximális
létszáma

Keretmegállapodás egy
ajánlattevıvel [ ]

A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire
lehetséges):
II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya
A Diákhitel Zrt. részére az ajánlattételi dokumentációban meghatározott mőszaki
teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek megfelelı, legalább nettó 10 TB
tárkapacitású (amely legalább 100 TB-ig bıvíthetı) 1 darab Storage szállítása, telepítése,
üzembe helyezése, majd a feltelepített, üzembe helyezett Storage-ra vonatkozóan 3 éves,
7x24 órában történı rendelkezésre állás biztosítása, amely 3 éves idıtartam alatt teljes körő
jótállást kell biztosítani azzal, hogy a felmerült hibákat a helyszínen 24 órán belül ki kell
javítani, el kell hárítani. A Vállalkozó feladata a sikeres telepítést, üzembe helyezést
követıen a Megrendelı részére oktatás tartása a Storage üzemeltetésére. A megkötendı
szerzıdés: vállalkozással vegyes szállítási szerzıdés.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szószedet Kiegészítı szószedet (adott esetben)
30233140-4
Fı tárgy
Kiegészítı tárgy(ak) 30233141-1
48960000-5
II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletbıl szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre [ ]

egy vagy több részre [ ]

valamennyi részre [ ]

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]
II. 2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
A Diákhitel Zrt. részére az ajánlattételi dokumentációban meghatározott mőszaki
teljesítmény, illetve funkcionális követelményeknek megfelelı, legalább nettó 10 TB
tárkapacitású (amely legalább 100 TB-ig bıvíthetı) 1 darab Storage szállítása, telepítése,

üzembe helyezése, majd a feltelepített, üzembe helyezett Storage-ra vonatkozóan 3 éves,
7x24 órában történı rendelkezésre állás biztosítása, amely 3 éves idıtartam alatt teljes körő
jótállást kell biztosítani azzal, hogy a felmerült hibákat a helyszínen 24 órán belül ki kell
javítani, el kell hárítani. A megkötendı szerzıdés: vállalkozással vegyes szállítási
szerzıdés. A jelen beszerzésnek nem tárgya a Storage üzemeltetése, azt az Ajánlatkérı
saját, erre a feladatra kijelölt munkavállalói végzik. A nyertes ajánlattevınek a Megrendelı
az üzemeltetést végzı 3-5 fı munkavállalója részére a sikeres telepítést, üzembe helyezést
követı munkanaptól számított 3 munkanapon belül, 6 óra/munkanap mennyiségben
oktatást kell tartania a Storage üzemeltetésérıl.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő
szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)

II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az idıtartam hónap(ok)ban: 37 vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér, amely a teljes nettó szerzıdéses ár 0,5%-a/nap, de legfeljebb a teljes
nettó szerzıdéses ár 25%-a;
Meghiúsulási kötbér a teljes nettó szerzıdéses ár 25%-a.
Jótállás: 3 év. Jótállási kötelezettség teljesítésének biztosítására jólteljesítési biztosíték: a
teljes nettó szerzıdéses ár 3%-a, amely a Kbt. 53/A.§ (6) bekezdés a) pontja szerint a
telepítés, üzembe helyezés napján nyújtandó. Az Ajánlattevınek az ajánlatban arról kell
nyilatkoznia, hogy a jólteljesítési biztosítékot a telepítés, üzembe helyezés napján
rendelkezésre fogja bocsátani.
III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó

jogszabályi rendelkezésekre
A szerzıdést Ajánlatkérı saját forrásból biztosítja, a finanszírozás biztosítása rendelkezésre
áll. Az ajánlattétel, a szerzıdés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Fizetési ütemezés: az Ajánlattevı a szállítást követıen a leszállítandók vételáráról, a
telepítés, üzembe helyezés, oktatás elvégzésérıl egy részszámlát a Megrendelı általi
teljesítés elismerését követıen jogosult kiállítani, majd a 3 éves rendelkezésre állásról a
szerzıdés-tervezetben írtak szerint jogosult részszámlákat kiállítani a Megrendelı általi
teljesítés elismerést követıen. A kifizetés a Kbt. 305.§ (3) és (5) bekezdésében foglaltak
szerint történik.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott
esetben)
Nem követelmény
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) igen [ ] nem [x]
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is
Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevı sem,
akivel szemben az alábbi feltételek bármelyike fennáll:
a) az ajánlattevıvel, közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevıvel, a 10 %-ot
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt bármely alvállalkozójával vagy az eljárásba
bevont bármely erıforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-i)
pontjaiban, 61. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike
fennáll; vagy
b) az ajánlattevı (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevı) bármely alvállalkozójával
szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban, vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az Ajánlatkérınek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevıt, aki, illetıleg akinek
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója vagy a számára erıforrást nyújtó szervezete esetében a Kbt. 62. § (1)
bekezdésének a) pontjában megfogalmazottak fennállnak, illetve aki jelen eljárás során a
Kbt. 62. § (1) bekezdésének b) pontjában megfogalmazottakat elköveti.
Az igazolás módja:
Az ajánlattevı, közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevı külön-külön, a teljesítésben a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és
a teljesítésbe bevonni kívánt minden erıforrást nyújtó szervezet a Kbt. 249.§ (3) bekezdés
alapján nyilatkozni köteles a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-i) pontjaiban, valamint a Kbt. 61.§
(1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglalt kizáró okok fenn nem állásáról.
A közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt

alvállalkozók tekintetében az ajánlattevı, közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevı
külön-külön nyilatkozni köteles arról, hogy a szerzıdés teljesítésében nem vesz igénybe a
Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-i) pontjainak és a 61.§ (1) bekezdés d) pontjának hatálya alá esı,
a közbeszerzés értékének 10%-át nem meghaladó mértékő alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. Az ajánlattevınek (közös ajánlattevı
esetében minden ajánlattevıi tagnak): saját
vagy jogelıdje számviteli jogszabályok
szerinti beszámolója (ha letelepedése szerinti
ország joga elıírja közzétételét) a jelen
hirdetmény feladását megelızı utolsó három
lezárt üzleti évre vonatkozóan [Kbt. 66. § (1)
bekezdés b) pont]. Amennyiben az
ajánlattevı (közös ajánlattevı) letelepedése
szerinti ország joga nem írja elı beszámoló
közzétételét akkor nyilatkozat a mérleg
szerinti eredményrıl a jelen hirdetmény
feladását megelızı utolsó három lezárt üzleti
év mindegyikére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Ajánlattevı alkalmas, amennyiben az
ajánlattevınek, közös ajánlattétel esetén
minden tagnak a jelen hirdetmény feladását
megelızı utolsó három lezárt üzleti évbıl
legalább kettı lezárt üzleti évben a mérleg
szerinti eredmény nulla, vagy pozitív.
Az (közös) ajánlattevı(k)nek ezen
alkalmassági követelménynek külön-külön
kell megfelelnie.) (Önálló megfelelés).

P/2. Ajánlattevı alkalmas, ha az (közös)
ajánlattevı(k) és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékő alvállalkozója
által jelen hirdetmény feladását megelızı
három évben (2007., 2008., 2009.)
teljesített - ÁFA nélkül számított P/2 Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján árbevételének átlaga legalább nettó 40 000
az ajánlattevınek, közös ajánlattétel esetében 000 HUF, illetve ugyanezen idıszakban a
a tagoknak, a közbeszerzés értékének 10%-át közbeszerzés tárgyából (tárolórendszer
meghaladó mértékő alvállalkozónak
szállítása, üzembe helyezése) származó nyilatkoznia kell a jelen hirdetmény
ÁFA nélkül számított - árbevételének
feladását megelızı három évi (2007., 2008., átlaga legalább nettó 30 000 000 HUF.
2009.) teljes – általános forgalmi adó nélkül Amennyiben nem állnak rendelkezésére a
számított – árbevételérıl, illetıleg
hirdetmény feladását megelızı három év
ugyanezen idıszakban (2007., 2008., 2009.) (2007., 2008., 2009.) forgalmi adatai, úgy a
a közbeszerzés tárgyából származó –
tevékenysége megkezdése óta elért
általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevétele átlagának kell elérnie a
árbevételérıl évenként, attól függıen, hogy
megkívánt összegeket.
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
(Együttes megfelelés).
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérı felhívja ajánlattevık figyelmét a
Kbt. 65. § (3) és (4) bekezdéseire,
figyelemmel a Kbt. 4. § 3/D. és 3/E.
pontjára.
III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1 Alkalmas Ajánlattevı, ha az (közös)

M/1 A Kbt. 67.§ (1) bekezdése a) pontja
alapján Ajánlattevı, és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékő
alvállalkozó alkalmassága igazolható:
tárolórendszerre vonatkozóan a jelen
hirdetmény feladásának napját megelızı 36
hónapban befejezett, legjelentısebb
szállításainak ismertetésével (legalább
teljesítés ideje, megadva a kezdés és
befejezés évét és hónapját, a szerzıdést kötı
másik fél megnevezése, a refernciát adó
személy neve, telefonos elérhetısége,a
szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege,
vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére
utaló más adat, valamint minden olyan
adatot, információt, amelybıl az
alkalmassági minimumkövetelményeknek
való megfelelés megállapítható.
Az igazolás módjával kapcsolatban a Kbt.
68.§ (1) bekezdése szerint kell eljárni.

ajánlattevı(k) és a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékő alvállalkozója
együttesen rendelkeznek a jelen hirdetmény
feladásának napját megelızı 36 hónapban
szerzıdésszerő teljesítéssel befejezett
alábbiak szerinti referenciákkal:
a) legalább kettı, Storage szállítására,
üzembe helyezésére vonatkozó
referenciával, amelyek tekintetében
referenciánként legalább az alábbi mőszaki
és teljesítménykövetelmények teljesülnek:
- legalább 5TB nettó tárkapacitással
- FC vagy SAS diszkeket tartalmazott,
- FC felületen csatlakozott SAN hálózaton
keresztül legalább 20 host-hoz,
és
b) legalább kettı referenciával, amelyek
kapcsán Storage-ra vonatkozóan,
folyamatosan legalább egy év idıtartam
alatt rendelkezésre állást biztosított.

M/2 Ajánlattevınek és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékő
alvállalkozójának alkalmassága igazolható: a
Kbt. 67.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján
azoknak a szakembereknek a
megnevezésével, képzettségük
ismertetésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe. Az igazolás körében meg kell
nevezni cégszerően aláírt nyilatkozattal a
bevonandó szakembereket, csatolni kell a
képzettséget tanúsító dokumentumot,
valamint a szakember által, saját kezőleg
aláírt szakmai önéletrajzot. Az így becsatolt
igazolásoknak tartalmaznia kell minden
olyan adatot, információt, amit az
ajánlatkérı az alkalmassági
minimumkövetelménynél elıírt.

Az a) és b) pontokban elıírt
követelményeknek való megfelelés egy
adott referencián belül is teljesülhetett
(Storage szállítása+ üzembe
helyezése+rendelkezésre állás) de legalább
2 ilyen referenciával kell rendelkezni.
(Együttes megfelelés)

M/3 Ajánlattevınek és a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékő
alvállalkozójának alkalmassága a Kbt. 67.§
(1) bekezdés f) pontja alapján igazolható a
minıségirányítási rendszer meglétét igazoló
bármely nemzeti rendszerben akkreditált
tanúsító szervezet által kiállított tanúsítvány
csatolásával, illetve a minıségbiztosítási
intézkedések részletes ismertetésével.
Ajánlatkérı felhívja ajánlattevık figyelmét a

M/2 Ajánlattevı alkalmas, ha ajánlattevı és
a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékő alvállalkozója
együttesen rendelkezik, legalább kettı fı,
Storage üzemeltetéssel kapcsolatban (akár
akkreditált, akár nem akkreditált) vizsgát
tett olyan szakemberekkel, akik egyenként
rendelkeznek legalább 2 év, Storage
üzemeltetésben szerzett gyakorlattal.
(Együttes megfelelés)
M/3 Ajánlattevı alkalmas, ha ajánlattevı és
a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékő alvállalkozója
együttesen rendelkeznek bármely nemzeti
rendszerben akkreditált tanúsító szervezet
által tanúsított ISO 9001: 2000 (MSZ EN
ISO 9001:2001), vagy ezzel egyenértékő,
minıségirányítási rendszerrel illetve ezzel
egyenértékő minıségbiztosítási
intézkedéssel.

Kbt. 65. § (3) és (4) bekezdéseire,
figyelemmel a Kbt. 4. § 3/D. és 3/E.
pontjára.

Együttes megfelelés)

III.2.4) Fenntartott szerzıdések
A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]
A szerzıdés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓ
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve? igen [ ] nem [ ]
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli

[x]

Tárgyalásos

[]

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli

[]

Tárgyalásos

[]

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás [x]
VAGY
Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint [ ]
[ ] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell
megadni)

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ]
nem [x]
Igen válasz esetén
Elızetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/01/04 (év/hó/nap ) Idıpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékét Ajánlatkérı MÁK-nál vezetett 10032000-01800016 számú
számlájára átutalással (közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Storage dokumentáció),
vagy a házi pénztárba történı befizetéssel kell teljesíteni, ebben az esetben munkanapokon
hétfıtıl csütörtökig 10:00-12:00 óráig, valamint 13:00 órától 15:00 óráig, pénteken: 10:00 12:00 óráig, az ajánlattételi határidı lejártának napján de. 8:30 - 11:00 óráig. A fenti összeg

bruttóban értendı.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidı
Dátum: 2011/01/04 (év/hó/nap) Idıpont: 11:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 120 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/01/04 (év/hó/nap) Idıpont: 11:00
Helyszín : Diákhitel Központ Zrt., 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. szám, I. emelet 121.
szoba
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerint.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ JELLEGŐ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZİDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely
egyéb hivatkozási alapot:
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett idıpontja:
2011. január 13. 15:00 óra az összegezés megküldésének az idıpontja.
V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja:
2011. január 24.

V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı
szabályai, az elsı tárgyalás idıpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele? (adott esetben)
igen [x] nem [ ]
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentáció megvásárlása és átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. (A
dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevınek vagy a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia, és át
kell vennie). A dokumentáció megvásárlása és az errıl szóló igazolása esetében a felhívás
I.1) pontja szerinti címen történt megkérését követıen az Ajánlattevı által megadott e-mail
címre Ajánlatkérı elektronikusan rendelkezésre bocsátja legkésıbb a kérelem
kézhezvételét követı két munkanapon belül. A dokumentáció másra át nem ruházható.
V.3.5.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
adható pontszám alsó és felsı határa:
V.3.5.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az
V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített
ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen [x] nem [ ]
V.7) Egyéb információk:
1. Ajánlatkérı a Kbt. 83. §-a szerint az összes ajánlattevı számára azonos feltételekkel
biztosítja a hiánypótlást.
2. Ajánlatkérı rögzíti, hogy nem kívánja meghatározni, hogy a Storage-nak milyen
gyártmányú, eredető, típusú hardver, illetve szoftver elem(ek)bıl kell állnia, az elvárás az,
hogy az Ajánlattevı által megajánlott konfiguráció a közbeszerzési mőszaki leírásban
rögzített minden teljesítmény, illetve funkcionális követelménynek megfeleljen, a nyertes
ajánlattevı az Ajánlatkérı székhelyére szállítsa le, telepítse, helyezze üzembe a Storag-ot,
tartsa meg az oktatást a Storage Ajánlatkérıi üzemeltetésére és 3 évig jótálljon a hibátlan
mőködésért. A részletes követelményeket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. Az
Ajánlatkérı által meghatározott mőszaki teljesítmény, illetve funkcionális követelményeket
meghaladóan megajánlottakat az Ajánlatkérı nem kívánja többletként értékelni.
Amennyiben az Ajánlattevı ilyen többlet mőszaki teljesítménnyel, illetve funkcionális
paraméterrel rendelkezı terméket (szolgáltatást) ajánl meg, úgy azt természetesen az
Ajánlatkérı elfogadja, de az ilyen többletet tartalmazó ajánlat tekintetében esetleg
felmerülı magasabb ár kockázatát Ajánlattevınek kell viselnie, tekintettel arra, hogy az
Ajánlatkérı a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó, érvényes ajánlatot tekinti
nyertes ajánlatnak.
3. Ajánlatok benyújtása
Az ajánlatokat írásban és zártan, a jelen felhívás I.1) pontjában meghatározott címre
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidı lejártáig 1 eredeti és 2
másolati, nyomtatott példányban. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérı csak akkor

tekinti határidın belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidı
lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények
elvesztésébıl eredı kockázat az ajánlattevıt terheli.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat az ajánlattevı, a közös
ajánlattevı esetén minden ajánlattevı tag, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra, a Kbt. 69.§ (8) bekezdése
szerinti alvállalkozóra és erıforrást biztosító szervezetre vonatkozóan:
— az ajánlattételi felhívás feladásának napját megelızı 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot (amelyet a cégbíróság, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium korábban IRM - vagy az arra jogosult közjegyzı által kiállítottan kell benyújtani)
— az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevı, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre
jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i),
— a cégkivonatban nem szereplı kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult
személytıl származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó) írásos meghatalmazás.
Fenti iratok az ajánlat aláírási jogosultságának vizsgálatára szolgálnak.
5. Az ajánlattevınek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott
tartalmi, és a Kbt. 70/A. § (1) bekezdése szerinti formai követelményeknek megfelelıen
kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevı Kbt. 70. § (2) bekezdés szerinti
nyilatkozatát. A nyilatkozat megtételével ajánlattevı elfogadja a jelen ajánlattételi felhívás
dokumentációjában foglalt szerzıdés-tervezetet, így azt külön benyújtani nem kell, egyúttal
Ajánlattevı a nyilatkozat megtételével eltekint a saját szerzıdéses feltételeitıl.
7. Az ajánlatban meg kell jelölni (Kbt. 71.§ (1) bekezdés a)-d) pontjai):
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevı a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz
igénybe (a nemleges nyilatkozatot is)
b) az ajánlattevı által a szerzıdés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek
azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közre fognak mőködni (a nemleges nyilatkozatot is),
c) az ajánlattevı részére erıforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlattételi felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket),
melynek igazolása érdekében az ajánlattevı ezen szervezet erıforrására (is) támaszkodik,
(a nemleges nyilatkozatot is) továbbá
d) a 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének 10%át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét (a nemleges
nyilatkozatot is).
8. Irányadó Jog
A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény elıírásai szerint kell eljárni. A
közbeszerzési eljárás során megkötött szerzıdésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell
alkalmazni (Kbt. 306/A. § (6) bekezdés).
9. Igazolások formája: A Kbt. 20. § (3) bekezdésére tekintettel, az elıírt igazolások
egyszerő másolatban is benyújthatók.
10. Fordítás: Amennyiben bármely, ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem
magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az Ajánlattevı egyszerő fordításban is köteles
becsatolni. A fordítás hitelességéért ajánlattevı tartozik felelısséggel.
11. Irányadó idı: A teljes ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában
megadott határidı magyarországi helyi idı szerint értendı.

12.) Ajánlatkérı a kiegészítı tájékoztatásra adandó válaszokat a Kbt. 250.§ (3) bekezdés b)
pontjában foglaltaknak megfelelıen adja meg azzal, hogy konzultáció megtartására nem
kerül sor. Kiegészítı tájékoztatáskérés határideje – tehát az ajánlattételi felhívással és a
Dokumentációval kapcsolatos kérdésfeltevés - az ajánlatok bontását megelızı ötödik
munkanap, megadásának határideje az ajánlatok bontását megelızı harmadik munkanap. A
kiegészítı tájékoztatás írásban, cégszerően aláírtan kérhetı a jelen hirdetmény I.1)
pontjában meghatározott címen. A határidı után beérkezett kérdéseket Ajánlatkérı
figyelmen kívül hagyja, és azokat nem válaszolja meg.
13.) Nyilatkozat többségi befolyásról Amennyiben Ajánlattevı a Kbt. 4.§ 3/D., illetve 4.§
3/E. pontjában foglaltak szerint erıforrásra támaszkodik, úgy a Kbt. 65.§ (4) bekezdése
szerinti igazolásokat és nyilatkozatot meg kell tennie. Az ajánlattevınek nyilatkoznia kell
arról, hogy a Polgári Törvénykönyv szerint többségi befolyás fennáll-e közte és az
erıforrás nyújtó szervezet között (igen/nem).
14.) Közös ajánlattétel esetében a tagok által aláírt konzorciumi megállapodást csatolni kell
az ajánlathoz, amelynek kötelezı tartalmi elemei: annak megnevezése, hogy ki a
konzorciumot képviselı, vezetı tag, valamint a tag(ok), rendelkezés a feladatmegosztás
módjáról, egyetemleges felelısségvállalás a vállalkozással vegyes szállítási szerzıdés
teljesítésére a tagok által.
15.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során Forintban kell megadni úgy az ellenszolgáltatás
összegét, mint a felhívásban szereplı (pl. árbevétel) minden egyéb összeget. Ajánlatkérı
rögzíti, hogy a megkötendı szerzıdésben szereplı ellenszolgáltatás pénzneme és a kifizetés
pénzneme is a Forint. Az ajánlattétel során a Forinttól eltérı devizák Forintra történı
átszámításánál az ajánlattevınek az ajánlattételi felhívás feladásának napján érvényes
Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.
Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az
ajánlattevı saját központi bankja által az ajánlattételi felhívás feladásának napján érvényes
árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra. Az átszámítás alkalmazása esetén
az ajánlattevınek nyilatkoznia kell az alkalmazott árfolyamról.
Ajánlatkérı rögzíti, hogy az ajánlattevıknek az árajánlat megtétele során egyösszegő,
Forintban kifejezett árat kell megadniuk és az ajánlattevık nem tehetnek változó árra
vonatkozó árajánlatot. A változó árra vonatkozóan tett árajánlatot tartalmazó ajánlatot
ajánlatkérı érvénytelennek tekinti.
16.) Ajánlatkérı rögzíti, hogy adott esetben a Kbt. 90.§ (3) és (4) bekezdése szerint jár el.
17.) Az eljárásban való részvétel minden költsége az Ajánlattevıt terheli, ez az eljárás
eredményétıl/eredménytelenségétıl függetlenül Ajánlatkérıre át nem hárítható.
18.) Ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak a III.2.2. P/1. pontban elıírt alkalmassági
követelménynek a Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján önállóan kell megfelelniük. A III.2.2.)
P/2., a III.2.3.) M/1., M/2., M/3. pontokban elıírt alkalmassági követelményeknek
ajánlattevı a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozóval, illetıleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet a Kbt. 69. § (6) és (8)
bekezdéseiben foglaltaknak megfelelıen.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2010/12/10 (év/hó/nap)
A. MELLÉKLET

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZİ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON
SZEREZHETİK BE

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETİ
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK

4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ
FELTÜNTETÉSE

Az idıtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL

----------------------(E mellékletbıl a részek számának megfelelıen több példány használandó)
----------------------

