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Keretszerződés Informatikai rendszerfejlesztési szolgáltatásra

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/201
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.11.08.
Iktatószám: 15519/2017
CPV Kód: 72250000-2
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság

Teljesítés helye:
1012 Budapest, Márvány u. 1/d.;1012 Budapest,
Márvány u. 1/d.;1012 Budapest, Márvány u.
1/d.;1012 Budapest, Márvány u. 1/d.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2017.12.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vízügyi feladatok

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Buzsáki Judit
Telefon: +36 12254400
E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó
nemzeti közbeszerzési jogszabály:
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A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció

x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen:
http://www.ovf.hu/hu/kozbeszerzesi-eljarasok/informatikai-rendszerfejlesztesi-szolgaltatas
(URL)
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
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Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi
részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:

I.5) Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
x Egyéb tevékenység: vízügyi feladatok

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretszerződés Informatikai rendszerfejlesztési szolgáltatásra

Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72250000-2
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
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Keretszerződés Informatikai rendszerfejlesztési, rendszertámogatási szolgáltatásra (4 ajánlati
részben)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Érték áfa nélkül: 171000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke vagy volumene)

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok

x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
csak egy részre
nyújthatók be

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) Meghatározás

II.2.1)
Elnevezés: Keretszerződés Informatikai alapinfrasturtúra támogatása

Rész száma: 1. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72253200-5
További tárgyak: 72230000-6

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1012 Budapest, Márvány u. 1/d.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Alapinfrastruktúra hardver és szoftver-rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatás keretében hardver
és szoftver oldali infrastruktúra támogatási kapacitás rendelkezésre állásának biztosítása az
ajánlati dokumentáció részét képező műszaki leírásban (a továbbiakban: ADML) meghatározott
kompetencia területek (meglévő informatikai rendszer adatközponti infrastruktúra elemek: tároló
rendszer, mentési-archiválási rendszer, virtualizációs rendszer, menedzsment rendszer, valamint
adatközponti működést támogató szoftverek) vonatkozásában (fix havidíj kertében).
Reaktív módon bejelentést követő incidens vagy kérés kezeléshez erőforrás biztosítása a
karbantartási, paraméterezési, üzemeltetés-támogatási feladatok ellátására legfeljebb 1248
munkaórás lehívható órakeret mértékéig.
Felhasználók száma: több mint 800 fő kiszolgálását kell biztosítania a rendszernek

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

II.2.5) Értékelési szempontok
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x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 az M2.1 szakemberen FELÜL megajánlott, az M.2.1. pont szerinti
szakértelemmel rendelkező szakemberek összesített többlet szakmai tapasztalata (hónap)  20
2 az M2.2 szakemberen FELÜL megajánlott, az M.2.2. pont szerinti szakértelemmel rendelkező
szakemberek összesített többlet szakmai tapasztalata (hónap) 20
x Költség kritérium – 1 egyösszegű havi díj (nettó Ft/hó)  40
2 szakértői óradíj (nettó Ft/szakértői óra) 20
Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 42000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Keretszerződés vízügyi relációs adatokon alapuló alrendszerekhez kapcsolódó
támogatásra

Rész száma: 2. rész
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II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 72230000-6
További tárgyak: 72250000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1012 Budapest, Márvány u. 1/d.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Alkalmazás üzemeltetés-, rendszeradminisztráció- és fejlesztés-támogatási szolgáltatás, szakértői
kapacitás biztosítása az ADML 5. fejezetében leírt rendszerelemek (vízrajzi, vízminőségi,
vízgyűjtőgazdálkodási és vízkészletgazdálkodási feladatokat támogató vízügyi rendszerek)
tekintetében legfeljebb 2112 munkaórás lehívható órakeret mértékéig.
Felhasználók száma: több mint 800 fő kiszolgálását kell biztosítania a rendszernek

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

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 az M2.1 szakemberen FELÜL megajánlott, az M.2.1. pont szerinti
szakértelemmel rendelkező szakemberek összesített többlet szakmai tapasztalata (hónap)  20
2 az M2.2 szakemberen FELÜL megajánlott, az M.2.2. pont szerinti szakértelemmel rendelkező
szakemberek összesített többlet szakmai tapasztalata (hónap) 20
x Költség kritérium – 1 Szakértői óradíj (nettó Ft/szakértői óra)  60
Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 43000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
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Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Keretszerződés Vízkárelhárítási Védekezési Információs rendszerhez kapcsolódó
támogatásra

Rész száma: 3. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72230000-6
További tárgyak: 72250000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1012 Budapest, Márvány u. 1/d.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Alkalmazás üzemeltetés-, rendszeradminisztráció- és fejlesztés-támogatási szolgáltatás, szakértői
kapacitás biztosítása az ADML 6. fejezetében leírt rendszerelemek (árvízi védekezési és
vízkárelhárítási feladatokat támogató informatikai rendszereket támogató vízügyi rendszerek)
tekintetében legfeljebb 2112 munkaórás lehívható órakeret mértékéig.
Felhasználók száma: több mint 800 fő kiszolgálását kell biztosítania a rendszernek

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

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 az M2.1 szakemberen FELÜL megajánlott, M.2.1. pont szerinti
szakértelemmel rendelkező szakemberek összesített többlet szakmai tapasztalata (hónap)  20
2 az M2.2 szakemberen FELÜL megajánlott, M.2.2. pont szerinti szakértelemmel rendelkező
szakemberek összesített többlet szakmai tapasztalata (hónap) 20
x Költség kritérium – 1 Szakértői óradíj (nettó Ft/szakértői óra)  60
Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 43000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
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II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Keretszerződés Térinformatikai szoftverekhez és alrendszerekhez kapcsolódó
támogatásra

Rész száma: 4. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72230000-6
További tárgyak: 72250000-2

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1012 Budapest, Márvány u. 1/d.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Alkalmazás üzemeltetés-, rendszeradminisztráció- és fejlesztés-támogatási szolgáltatás, szakértői 
kapacitás biztosítása az ADML X. fejezetében leírt rendszerelemek (ArcGIS alapú replikált, 
geoadatbázis kezelést megvalósító, szolgáltatás orientált térinformatikai rendszeren megvalósuló 
térinformatikai feladatokat támogató vízügyi rendszerek) tekintetében legfeljebb 2112 munkaórás 
lehívható órakeret mértékéig. 
Nyertes Vállalkozó feladatát képezi a Felhasználói képességek és készségek bővítésének 
támogatása keretében különösen:
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o Vízügyi térinformatikai alapoktatás 
o Rendszergazdai oktatás 
Felhasználók száma: több mint 800 fő kiszolgálását kell biztosítania a rendszernek

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

II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 az M2.1 szakemberen FELÜL megajánlott, az M.2.1. pont szerinti
szakértelemmel rendelkező szakemberek összesített többlet szakmai tapasztalata (hónap) 20
2 az M2.2 szakemberen FELÜL megajánlott, az M.2.2. pont szerinti szakértelemmel rendelkező
szakemberek összesített többlet szakmai tapasztalata (hónap) 20
x Költség kritérium – 1 Szakértői óradíj (nettó Ft/szakértői óra) 60
Ár – Súlyszám:
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési
dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 43000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális
összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)

A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ:
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére,
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Valamennyi rész tekintetében:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.
A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési
dokumentummal (a továbbiakban EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67. § (1) bek. alapján ajánlattevő - vmint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban
foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan
benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kr.) II. fejezetében foglaltak
szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön
formanyomtatványt kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek-re.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a
Kbt. 67. § (4) bek. alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevő a Kr. 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia,
hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles
csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
A kizáró okok igazolása körében benyújtott nyilatkozatoknak a felhívás feladásának napjánál
nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód: 
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. 
5-6. § 
megfelelően - Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, 
kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. 
rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően 
kötelező ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján. 
P.1) A Kbt. 65. § (4) bek. és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az előző 3 
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes - ÁFA nélkül számított - 
árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill mikor 
kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak, továbbá az 1. rész esetében 
az ugyanezen időszakban az adatközponti infrastruktúra és adatközponti szoftveralkalmazás
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üzemeltetés-támogatási feladatok ellátása szerinti, a 2.és 3. rész vonatkozásában a
szoftveralkalmazás-üzemeltetés, a 4. rész vonatkozásában pedig a térinformatikai
alapinfrastruktúra rendszer támogatása tárgyú ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló
nyilatkozatát. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re. 
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy
kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött
és aláírt külön formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak,
amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell
benyújtani. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3) bek-ben foglaltakra. 
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Valamennyi ajánlati rész esetében: Alkalmatlan
az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes nettó árbevétele összesen nem érte el a
40.000.000,- Ft-ot, továbbá ugyanezen időszakban az ÁFA nélkül számított árbevétele:
a) az 1. rész esetében adatközponti infrastruktúra és adatközponti szoftveralkalmazás
üzemeltetés-támogatási feladatok ellátásából a 30.000.000,- Ft-ot
b) -c) a 2. -és 3. rész esetében szoftveralkalmazás-üzemeltetésből a 30.000.000,- Ft-ot,
d) a 4. rész esetében a térinformatikai alapinfrastruktúra rendszer támogatásából a
30.000.000,- Ft-ot nem érte el.
A P.1) alkalmassági követelmény tekintetében a közös Ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód: 
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. 
5-6. § megfelelően - Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, közös ajánlattevő, 
kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. 
rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően 
kötelező ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján. 
M.1) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján csatolja az 
ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 3 évben (36 hónapban) teljesített (de legfeljebb 
hat éven (72 hónap) belül megkezdett) legjelentősebb referenciáinak ismertetését. 
Az ismertetőben meg kell adni legalább 
a) a szerződést kötő másik fél megnevezését, 
b) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése 
minden kitétel vonatkozásában egyértelműen megállapítható legyen), 
c) az elvégzett munkák mennyiségét, 
d) a teljesítés idejét kezdő és befejező időpont év, hónap, nap megjelöléssel, 
e) továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt-e. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése és a 21/A. § szerint
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kell igazolnia. 
M.2) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a
szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a
megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe. 
A szakemberek bemutatása során csatolandók: 
a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik
alkalmassági követelményre kívánja bemutatni őket; 
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből
a szakember a minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül) (a
szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a
személynek a megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló
egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában, amennyiben releváns); 
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata; 
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat. 
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. 
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban
ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő
ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 65. § (7) bekezdés
alapján csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd
a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
Kapacitást biztosító szervezet bevonása esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9)
bekezdésére
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alk.matlan AT, ha nem rendelkezik: 
M.1) AF felad.-tól visszaf. szám.3 évben befej.,de legf. 6 éven belül megkezd. min. 1 db 
közig.ter.-en megval., min. 12 hónapot(hó)magában fogl. vízügyi(vüi) és/v. vízvédelmi(vvi) 
feladatokhoz(fa) kapcs., min.500 felhasználót kiszolgáló ref.-val, az alábbi tev.-re von.: 
a) 1. r: inform.rendszer (IR) infrastr.fejlesztése és/v. rendszertám.-a (meglévő IR adatközp.-i 
infrastr. elemeinek reaktív tám.), mely tartalm. szoftv.-ket (adatközp.-i műk. támogató) és 
infrastrukt. eszk.-t (min: adatközp.-i tárolók, kiszolgálók (szerv.-k)), mentési eszk.-ket, virtualiz. 
és menedzsm. rendszert); 
b) 2. r: vízrajzi és/v. vízmin.-i és/v. vízgyűjtőgazdálk. és/v. vízkészletgazdálk. fa.-kat tám. IR 
bevez.-e (mely tart. terv.-t, implemen.-t, tesztelést, oktatást) és/v. rendszertám.-sa (meglévő 
vízrajzi vagy vízmin.-i) és/v. vízgyűjtőgazdálk.-i és/v. vízkészletgazdálk.-i fa.-kat tám. IR reaktív 
tám-sa; 
c) 3. r: árvízi védekezési és/v. vízkárelhárítási fa.-kat tám.IR bevez.-se (mely tart.-ott terv.-t,
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implement.-t, tesztelést, oktatást) és/v. rendszertám.-a (meglévő árvízi véd.-i fa.-kat támogató
IR reaktív támogatása); 
d) 4. r: térIR bevez.-e (mely tart.-ott terv.-t, implement.-t, tesztelést, oktatást) és/v.
rendszertám.-t (meglévő térIR reaktív tám.). 
M.2.1) Az alábbi végz.gel és szakmai tap.-tal rend. sz.emberekkel: a)-c) : 1.-3. r.: r.-enként min. 2
fő inform. ter.-en szerzett egyet., v. főisk., v. ezzel eértékű végz.-gű 
a) 1. r: infrastrukt.szakértővel, aki min.12 hó közig. ter.-ten megval.-tott rendszertám.-i tap.-tal
rendelk. és részt vett min. 1 db vüi v. vvi fa.-khoz kapcs.IR (mely tartalm.: tároló-,
mentési-archiválási-, virtualizációs-, menedzsm. rendszert, vmint adatközp.-i műk.-t támogató
szoftv.-ket) kialakít.-ban és/v. támog.-ban; 
b) 2. r: rendszerszervező szakemberrel (RSZSZ), aki min. 12 hó közig. ter.-en megval.-tott
rendszerszerv.-i tap.-tal rendelk. és r.vett min. 1 db vüi v. vvi fa.-khoz kapcs. vízmin.-i v.
vízgyűjtőgazdálk.-i vagy vízkészletgazdálk.-i fa.-kat tám. IR kialak.-ban és/v. tám.-ban; 
c) 3. r: RSZSZ-rel, aki min. 12 hó közig. ter.-en megval.-ott rendszerszerv.-i tap.-tal rendelk. és
r.vett min. 1 db árvízi védek.-i v. vízkárelhár.fa.-kat támog. IR kialak.-ban és/v. támog.-ban; 
d) 4. r:1 fő geoinform.-i v. inform. ter.-en szerzett egyet., v. főisk., v. ezzel eértékű végz.-gel
rendelk. térinform. sz.emberrel, aki min. 12 hó ArcGIS alapú térIR- kial. tap.-tal rend., vmint
r.vett min. 1 db közig. ter.-en megval. vüi v. vvi fa.-khoz kapcs. ArcGIS alapú, replikált
geoadatbázis kezelést megvalósító, szolg.orientált térIR kialak.-ban és/v. támog.-ban, ahol
ArcSDE többfelhasználós adatbáziskez. oktatást tartott. 
M.2.2) Az alábbi végz.gel és szakmai tap.-tal rend. szemb.-kel: a)-c): 1.-3. r. esetében r.-enként
min. 2 fő inform. ter.-en szerzett egyet., v. főisk., v. ezzel eértékű végz.-gű sz.emberrel, aki 
a) 1. r: infrastruktúra szakértőként min. 12 hó közig. ter.-en megval. projekttap.-tal rend., és
r.vett min. 1 db közig. ter.-en megval. IR kialak.-ban v. támog.-ban melyben tároló,
mentési-archiválási, virtualizációs és menedzsment rendsz. kialak.-sa együtt. val. meg. 
b) 2. r: alkalm.fejlesztőként min.12 hó közig. ter.-en megval. alk.fejlesztési projekttap.-tal rend.,
és r.vett min. 1 db közig. ter.-en megval. vüi v. vvi feladatokhoz kapcs. IR kialak.-ban és/v.
támog.-ban; 
c) 3. r: alkalm.fejlesztőként min. 12 hó közig. ter.-en megvalósított rendszertervezési tap.-tal
rend., és r.vett min. 1 db közig. ter.-en megval.-tott vüi v. vvi fa.-khoz kapcs.-dó IR kialak.-ban
és/v. támog.-ban; 
d) 4. r: 1 fő geoinform. v. inform. ter.-en szerzett egyet., v. főisk., v. ezzel eértékű végz.gel
rendelk. alkalm.fejlesztő sz.emberrel, aki min. 12 hó közig. ter.-en megval.-tott ArcGIS alapú
térIRekhez kapcs. alkalm.fejl.tap.-tal rend., és r.vett min. 1 db közig. ter.-en megval. vüi v. vvi
fa.-hoz kapcs. ArcGIS alapú, replikált geoadatbázis kezelést megval.,szolg.orientált térIR
kialak.-ban és/v.tám.-ban.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási
szerződések esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:



14

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi/hibás teljesítési kötbér: a teljes nettó havi díj 1 %/nap, ami max. 20% meghiúsulási
kötbér: teljes nettó havi díj 20 %-a, a jótállás időtartama 12 hónap a szerződéstervezet szerint.
A benyújtott számlák ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint kiadott
teljesítési igazolást követően 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (5)-(6) bek., a Ptk.
6:130.§ (1)-(2) bekezdése valamint a szerződésben foglaltak szerint történik, tekintettel az Adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § jogszabályra. Nyertes ajánlattevő havonkénti
gyakorisággal nyújthat be számlát.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF)
A részleteket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

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

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

x Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Versenypárbeszéd
Innovációs partnerség

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd
során történő csökkentésére irányuló információ

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát

IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
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Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/12/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11.00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének becsült dátuma

Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/12/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11.00 (óó:pp) Hely: Hely: 1012 Budapest, Márvány u.
1/c. 114. szoba
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontási eljárást a Kbt. 68. §
(1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint folytatja le. Az épületben portaszolgálat működik és
a beléptetés akár 10 percet is igénybe vehet. Felhívjuk a figyelmet, hogy hozzanak magukkal
személyazonosításra alkalmas érvényes okmányt.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
a) Értékelés: Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0,00-10,00. További 
szabályokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 
b)Ajánlatot 1papír alapú pl-ban zárt csomagolásban az 1.1 pontban meghatározott címre 
közvetlenül v postai úton kell benyújtani az at hi. lejártáig (személyes leadás esetén:h-cs 9-16,
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p9-12, az ajánlattételi hi. napján az at hi.lejártáig). AT köteles csatolni az ajánlatot teljes 
terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban 1 elektr. adathordozón (CD/DVD) a 
papír alapú pld-t tartalmazó csomagolásban. 
c)Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 
- Kbt. 66.§(5)bek. szerinti felolvasólap 
- AT/ az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási 
címpl-ának v aláírás mintájának eredeti v másolati pl-a 
- ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségváll. személye különböző, a kötelezettségváll. 
aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti v 
másolati pl-a 
- AT a Kbt. 66. § (2) bek. foglaltaknak megfelelő eredeti kifejezett nyil. 
- AT a Kbt. 66. § (4) bek. szerinti nyil 
- ATnek a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyil (nemleges tartalommal is) 
- nyil. a Kbt. 65. § (7) bek. alapján, továbbá a kapacitást biztosító szerv nyil 
- értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyil 
- Kbt.134.§(5)bek. szerinti nyil. 
- közös ATi megállapodás, amely tartalmazza a dokumentációban leírtakat 
d)AK a Kr.30 §(4) bek. szerint felhívja AT-k figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a 
III.1.1)-3) pontok von.-ban a 310/2011.Kr.28.§(3) bek.hez képest szigorúbban áll. meg. 
e)Az ajánlatban benyújtott dok. a Kbt.47.§(2)bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet 
nyújtani. 
f)Kbt. 71.§(6)bek. tekintetében: ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő 
gazdasági szereplőt von be úgy AK korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 
g)AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet 
(projekttársaság) létrehozását sem közös AT, sem önálló AT vonatkozásában. 
h)Gazdasági szereplő a közbeszerzési dok. letöltését követően köteles a regisztációs lap 
kitöltésével AK számára megadni azon kapcsolattartási pontokat, melyeken AK és a gazdasági 
szereplő között tájékoztatás az ajánlattétel időszakában megtörténhet. Felhívjuk AT figyelmét 
arra, hogy a regisztráció nélküli letöltés esetén az AK az eljárás során nyújtott tájékoztatások 
megküldésért felelősséget nem vállal! 
i) AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 
j) FAKSZ: Dr. Buzsáki Judit, lajstromszám:00039 
k) Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melyet az 
ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, és amelynek az ajánlati kötöttség 
idejére kell érvényesnek lennie. Mértéke ajánlati részenként 1 millió HUF. Ajánlatkérő szlaszáma 
10032000-00319841-00000000. A befizetés igazolásának módja:-átutalással való teljesítése 
esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat); - pü-i intézmény vagy biztosító által 
vállalt garanciával/készfiz.kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyil. 
eredeti; - biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény eredeti példánya. 
l) Ajánlati elem legkedvezőbb szintje az M.2.1 és M.2.2 pontja esetében:1.-3. rész max 2 fő és 
személyenként 24 hónap, 4. rész max 1 fő és 24 hónap. 
m) A további részletek a közbeszerzési dokumentumban. 
n) Szerz.köt feltétel: részenként 10M Ft/év és 5MFt/káresemény szakmai fel.bizt. 
o) AK - különösen a IV.2.6) pont esetében - 2 hónap alatt 60 napot ért. 
p)Az M.1. pont vonatkozásában Befejezett: tevékenység vagy annak valamely szakasza amely 
telj.ig.-sal lezárult. 
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q)Az M.2.1 és M.2.2. alkalm. esetében a Szakemberek közötti átfedés részeken belül nem lehet.
Amennyiben AT több részre tesz aj.-tot,uazon szakember bemutatható vmennyi rész
tekintetében. Az M.1)-M.2) alkalm. köv.-nyeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A
jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati
kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy valamennyi ajánlati rész esetében az értékelés
módszere a minőségi kritériumok során az egyenes arányosítás, a költségkritériumok esetében
a fordított arányosítás (Közbeszerzési Hatóság Útmutatója /2016.dec.21./ 1. sz. mell. 1. bb)és
1.ba) pontja).

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
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Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/11/03 (éééé/hh/nn)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az
ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a
súlyszámot nem alkalmazzák
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