
"r 
uk'.ŁľlŠ*).}ľ,

'\{ TrrÁcrińĹ{ Znr
1051 Budapest, Hetcegpĺímás u. 9., III. emelet2.

Tisz telt Éľdeklődő G azd,asági Szeteplők!

Áz Első MagyarI{özbeszetzési Tanácsadő Zrt., (székhely: 1051 Budapest' Fleĺcegpímás utca 9.

III/2.) az orczágos Víziigyi Főigazgatóság (székhely: 7012 Budapest, Márvány u. 1/d', a

továbbiakban: ,,!ĺiánlatkéľő'') képviseletében eIjárva, az Eutőpai Unió Hivatalos Lapjáb aĺ 2015.

június 30. napjáĺ, 20l5/s 123-224847 nyivántatási számon megjelent ajánlaĺ felhívással (a

továbbiakban ,,aiáĺlati fellrívás'') ĺnegirrclított ,' Védekczési telekonllnllnikációs rendszet

feilesztése és kapcsolódó kapacitlís beszetzése'' tátgy.u közbeszeĺzési eI1átásban ("

továbbiakban: ,,kozbeszeľzési e|iátás") érkezett \<legészítő tá1ékoztatás iĺánti kéľelemĺe a

közbeszetzésekĺől szőlő 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: ',Kbt!') 45.$ (5) bekezdése

alapján az a|ábbi kiegészítő tájékoztatást nýjtom:

1. Kéľdés:
A clokurnentáció eĺnlíti a fx tclepítósú trDl{ tetmináloklroz kapcsolódó előzetes helyszíni felrnéľést,
de konkĺét időpontot, helyszínt nem ad meg. Ä Pontos és teljes korű, ajánLat megadásához, kéĺem,

1elöljék meg a bejáľásokhoz t^Ítoző időpontokat, illeťve helyszíneket.

Yálasz:
A dokumentáciőt:an szeľeplő előzetes helyszíni felméĺéseket a nyeÍtes aján|attevőkéĺt szenődő
félnęk kell rnajd elvégeznie.

A tátgyikozbeszerzési e\,1átásban helyszíni bejárásta nem kerül sot.

1. sz. KIEGÉszÍTorqÉrozTATÁS

2. Kéľdés:
Hĺvatkozással élr'e a m(lszaki dokumentációban szeĺeplő ,,Legyen képes 1ó katakteĺes státusz
üzenetek küldéséĺe' fogadásáru" panmétete| kapcsolatosan véleményünk szeľint a napi
fe|használás soĺán haszná|t12katakteĺes státuszüzenetek, illeťve az SDS üzenetek teljes méttékben
lefeđik a fe|basználói igényt. Épp"'' ezétt he|yesen éttelme zzuk-e, hogy Ajánlatkérő ezen feltil
további 4 kaĺaktetes hosszúságú státusz tizenetĺe tart igényt, mellyel indokolatlanul kizáĺ egyes

gy ártőkat a vets enyb ől.

Yáůasz:
A közbeszetzés tárgyátképező táďók avizüg',i sueľl.eztek védekezési (árvíz, belvíz, vízminőségi
lĺáľcllr1iĺítás, jćg cllcrri vćdclĺczés, stb.) fclaclatairrak cllátásáta szoIgáIő igónyclĺ kiszolgálását fogják
biztosítani.

Az űi készülékeknek illeszkedniük kell a védekezésben rnár most is haszná|t, meglévő
készülékekhez.
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Á jelen kozbeszerzés ĺészét képezi a ,,REGIoNÁus vÍzucyĺ, GEOINFORMATIKAI ÉS
MONITORING KÖZPONT LÉTREHozÁsA" elneYezésű KE]P_2.2.2/C/ 14_2014-0001

számu ptojekt keĺetében töĺténő r.édekezési infotmációs rendszeľ fellesztésének. Ezen fejlesztés
keľetében egységes SDS üzenetek keĺülĺrek ptogĺamozásra a védekezést támogatő infotmációs
ĺendszeĺhez illeszkeclőeÍL, 

^z^z 
új státusz-üzenetek kenilnek ptogramozásra.

Az aján|aa dokumentációban előíľt és a teljesítés soĺán is elvárt 16 kaľakteĺ bizonyos esetekben
még így sem biztos, hogy elegendő, hiszen Aján|atkérő (a védekezést végtehajtő vízigyi
igazgatőságokat is képviselve) az áwizi jelenségeknél például az alábbi átlapot_izeneteket kell, hogy
haszná|ja:

77.03'05.átázás

1 1.03.05.csuĺgás

1 1.03.05.suvadás

77.03.05.buzgár

1 1'03.05.sziv árg (szivátgás)

7 1'03'05.rézscsú (tézsücsúszás)

1 1.03.05.felpuhu (felpuhulás)

1 1 .03.05.fclpupo (fclpuposodás)

1 1 .03.05.elhabol (elhabolás)

1 1.05.03.ľepedés

stb.

A haszná|t iizenetek esetében - mint a példaként felsoĺoltakból is |átszik - előfordulnak esetek,

amikot ĺ;'ég a 1ó kaĺaktethossz is kevés. Sok esetben a meghatározott igények kielégítéséhez

kompĺomisszumot kell kötni' hogy az ůzenet ne legyen fé]ĺeéľthető.

T ríi ĺ k o':(ĺĺ ŕĺí ĺĺ :;. i i 1t l ĺ e ŕ h e n /é l lő'r ý nl o k ln l, o n a / k o 7l a n :

Äz üzenetben lévő számok a vízugyi létesítmény azonosításáta szo|gá|nalĺ, hogy egyételműsítve
legyen, melyik védekezési szakaszon észlelték a jelenséget' illetve jelenségeket (egy időben tobb
jelenség is keletkezhet).

11. igazgatóság száma

03. védelmi szakasz száma

05. gátőqárás száma

r\ ferrĺekből is lĺtűnil<, lrogy a rnegaclott nrűszaki paĺaĺnéteĺck szukségesek az r\járllatkéĺó
igényeinek kielégítéséhez ftevés a 12 kankter a státusz-üzenetekh ez, védekezéskoĺ nincs idő SMS-
t szerkeszteni). A KEOP-2.2.2/C/14'2014-0001 számű pĺojekt cé|ja az új státusz-üzenetek

pto9Íamozása is, melynél 16 kaĺaktettel teĺvezett Ajánlatkéĺő.
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3. Kéľdés:
A miíszaki dokumentáció fix gater,vay \elĺásában a rádĺő konfĺguľáció csak gatervay licenszt
taľtaknaz, míg a követelményllstábaĺr DIVIO Repeateľ tulajdonság is előíĺás. I(éľjük az ellentrnondás
feloldását.

Yá|aszz
Az asztah Gatelvaye-s ĺádióknak csak Gateway licenccel kell ĺendelkezniük, de későbbi
lehetőségként tudniuk kell a DMo-Íepeatef üzemmódot is.

1051 Budapest, Hetcegpĺímás u. 9., III. emelet 2.

4. Kérdés:
I'-Ic11,g5g11 óľtclnrczztili c, lrog1' Äjz'rrllatl<óľŕí cg)' csc>tnagbatl llír'árrja bcszctczni azokat 

^
szolgá|tatásokat (pl. 100 db EDR licensz 5 év követéssel) melyeket jogszabáIy a|apjánklzfuő|ag1
gazdasági szeĺeplő tud biztosítani olyan tetmékekkel és szolgáltatásokkal, melyek beszetzésére nyílt
vetsenyben is lehetőség lenne.

Yźůasz:
Äz éĺtelmezés helytálló, A)ánlatkéĺő a l(bt. 46. \ (3) bekezdésének fĺgyelembevétele mellett is egy

kózbeszerzési eljátás, illetve egy szetződés keĺetében|ĺvánja beszerezni az ajánlaĺ felhívásban és a

dokumentácio ńszétképező műszaki lefuásban meghatátozott átukat és szolgá|tatásokat, tekintettel
ata,hogy Ajánlatkérő akormányzati célú há|őzatoktőI sző|ő 346/201,0. ěII. 28.) I(oĺm. tendelet
hatáIya a|á, tattozlk és a I(oĺm.ĺendelet e\őtásainak fĺgyelembevételével, a fe|használói igényeket
méĺlegelve, a szetződés teljesítésével kapcsolatos kockázatok minimallzáIása éľdekében ezefl a

módon tartja ésszerűnek a beszetzési igénye kielégítését.

Kériük a Tisztelt Éĺdeklődő GazdaságiSzeĺeplőket, hogy aián|ataikat a fentiek figyelembe
vételével szíveskedjenek benyúitani!
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