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Tájékoztató az eljárás eredményéről - A Magyar Földgáztároló Zrt.
részére a Zsanai Földgáztároló Siemens SIMATIC PCS7
folyamatirányító rendszer hardver és szoftver upgrade

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/39
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Hirdetmény típusa:
Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es
minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2015.04.03.
Iktatószám: 4989/2015
CPV Kód: 72000000-5;72212100-0;48100000-9;30200000-1

Ajánlatkérő:
Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Teljesítés helye: Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő: Bilfinger GreyLogix GmbH
Ajánlatkérő típusa: Közszolgáltató

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Földgáz tárolása és közszolgáltatás nyújtása
céljából működtetett helyhez kötött hálózatok
gázzal történő ellátása

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

tájékoztató

az eljárás eredményéről

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím: Széchenyi István tér 7-8.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1051

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Nagy László Gábor

Telefon: +36 307794151

E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu

Fax: +36 13547045

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magyarfoldgaztarolo.hu
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A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű  

Közszolgáltató x

Regionális/helyi szintű  

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  

Közjogi szervezet  

Egyéb  

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

 Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

x Egyéb (nevezze meg): Földgáz tárolása és közszolgáltatás nyújtása céljából működtetett helyhez
kötött hálózatok gázzal történő ellátása

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A.
mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
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II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

A Magyar Földgáztároló Zrt. részére a Zsanai Földgáztároló Siemens SIMATIC PCS7
folyamatirányító rendszer hardver és szoftver upgrade

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a
szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

 Építési beruházás

 Árubeszerzés

x Szolgáltatás megrendelés

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés

 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

 Adásvétel

 Lízing

 Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

Szolgáltatási kategória száma 7

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

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Magyarország

NUTS-kód: HU

II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul

II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:

Vállalkozási szerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. részére a Zsanai Földgáztárolón a Siemens 
SIMATIC PCS7 folyamatirányító rendszer hardver és szoftver upgrade ellátására. 
Műszaki tartalom 
Zsana Siemens SIMATIC PCS7 rendszer upgrade. A jelenleg alkalmazott Microsoft Windows XP és 
Server 2003 operációs rendszerekről a gyártó által a továbbiakban is támogatott változatra való 
áttérés. 
Feladat a teljes Zsanai PCS7 rendszer (beleértendő a Karbantartó telephelyén működő teszt 
rendszer is) upgrade a jelenlegi (v7.0 SP2) változatról a legfrissebb (v8.0 SP2) változatra. A 
feladata része minden, a tevékenységben érintett hardver és szoftverelem szállítása, telepítése, 
üzembe helyezése és együttes tesztje. A jelenlegi funkciókat biztosító programoknak, és minden 
funkciónak továbbra is működnie kell az upgrade után. 
OTS elektronikus műszaknapló telepítés
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Célok: 
• A PCS7 rendszer v8.0 SP2 verziója kerüljön alkalmazásra, ill. az ezzel kompatibilis új, SIEMENS 
ipari PC (IPC547E) alapú hardver elemekre cserélendők a jelenlegi PC-k. 
• A Microsoft által támogatott operációs rendszerek kerüljenek alkalmazásra (Windows 7 és 
Windows Server 2008). 
• A telepített vírusvédelem az előző két pontban alkalmazott szoftver elemekkel kompatibilisen, a 
legfrissebb verzióval működjön. 
• A Karbantartó általi távelérés funkcióbővítése érdekében egy VNC szolgáltatást biztosító szoftver 
igényelt. 
• Az ES munkaállomáson egy MS Office telepítendő az időközben megjelent funkcionális igények 
miatt. 
• Az OS1 és OS3 kliens állomások 4 monitorosra alakítandók a CCR-ben (egyik esetben a 
monitorok egymás mellett az asztalon, másik esetben 2x2-es elrendezésben egymás fölött 
helyezendők el a megfelelő tartókonzol segítségével). 
• A CCR-beli OS2 klienshez kapcsolódó 2 db nagyméretű (falra szerelt) monitor újra cserélendő. 
• Váljon lehetővé a műszaknapló elektronikus felületen való interaktív használata. 
Igényelt szolgáltatások: 
• Az upgrade -hez szükséges összes hardver és szerelési anyag szállítása. 
• Az upgrade -hez szükséges összes szoftver szállítása, beleértve a PCS7 mellett futó egyéb 
szoftverek új PCS7 verzióval kompatibilis változatait is, pl.: (PDM, Safety Matrix, Siemens Standard 
Library, GIA, Symantec - ajánlatadási fázisban kerül pontosításra). 
• Az igényelt 6 db új monitor (4 db 21”-os és 2 db 46”-os), és a kapcsolódó szerelési anyagok 
szállítása, telepítése, beüzemelése. 
• Az upgrade végrehajtásához szükséges minden mérnöki tevékenység. 
• Gyári átvételi teszt a nyertes ajánlattevő telephelyén. 
• A Karbantartó telephelyén lévő teszt rendszer upgrade elvégzése a helyszíni rendszerrel való 
kompatibilitás érdekében. 
• Helyszíni kivitelezési (telepítés, üzembe helyezés, tesztelés) tevékenység. 
• Minden módosítás teljes körű dokumentálása, a korábbi „D” tervek aktualizálásával. 
• Szükséges az elektronikus műszaknapló megvalósítása érdekében az B.Gx OTS - Shift Log 
kiegészítésének telepítése. 
• 4 kliensen igényelt a funkcionalitás. 
• Redundáns szerveren működjön a funkció. 
• A kezelő felület legyen magyar nyelvű. 
Szállítási határok: 
• Bár várhatóan a PCS7 I/O moduljait, és a kontrollerek hardverét nem érinti az upgrade során 
szükséges módosítás, a helyszíni kivitelezés során szükséges, ill. azokat lezáró 
fizikai/funkcionális tesztek ezekre is kiterjednek. Az I/O felületre csatlakozó irányítástechnikai 
primer eszközökön, ill. a technológiai berendezéseken biztosítandó szimulált jelek, és 
üzemállapotok biztosítása nem a nyertes ajánlattevő feladatát képezik. A tárolói operatív 
személyzettel, és az irányítástechnikai karbantartókkal való együttműködés viszont szükséges. A 
szállítási határ e szempontból a DCS/Rx épületekben, a turbókompresszorok MCC helységében, a 
NEA PLC épületben, és a régi transzformátor épületben lévő B.Gx szállítású szekrények I/O 
felülete. 
• Az ELCOM Kft. által üzemeltetett, 2011-ben telepített tűzfal célú router PCS7 oldali kapcsolódási 
pontja. (E kapcsolaton át működik a Megrendelő PI rendszere felé való adatátvitel, ill. a PCS7
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karbantartás célú távelérése.) 
• A fenti két felület között van jelen a teljes PCS7 rendszer, beleértve az állomási (tárolói) irányító
rendszer (SCS), a turbó kompresszorok irányító rendszereit (UCS) és a NEA kompresszorok
beintegrált vezérlő és megjelenítő egységeit is. 
• Az egyéb külső kapcsolatok funkcionalitása nem változik, így pl.: az egyéb PLC-kkel, a villamos
SCADA rendszerrel való kapcsolatnak az upgrade után is változatlanul működnie kell. 
• A CAS szerver helyett a Process Historian funkciót biztosító szerver esetén a gyártói
ajánlásoknak megfelelően az IPC547E-től eltérő PC is szállítható. (Az új archiváló rendszer miatt a
leszerelésre kerülő PC-k közül a CAS szerver és egy OSClient provizórikusan -, az éles
rendszerrel való hálózati kapcsolat nélkül - üzembe helyezendő a CCR-ben az utolsó 1 év archív
adatainak megjeleníthetősége érdekében.) 
• A 6 db új, szállítandó monitor mellett a jelenlegi monitorok használandók fel az upgrade során. 
• 1 db tartalék célú ADDERLink extender is szállítandó. 
A teljesítés során együtt kell működni a rendszer jelenlegi Karbantartójával, melynek adatait
elérhetőségét a nyertes ajánlattevőnek adja meg az Ajánlatkérő. A részletes műszaki tartalom az
ajánlattételi dokumentációban kerül meghatározásra. 
Becsült érték áfa nélkül: 75.000.000 HUF

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 72000000-5
További tárgyak: 72212100-0

48100000-9
30200000-1

II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke

II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni
számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes
szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye)
kérjük kitölteni)

Érték: 220000

Pénznem: EUR

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
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A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

Közszolgáltató ajánlatkérők

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás

A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 Kbt. 122/A. § szerinti eljárás

III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának
indokolása: (adott esetben) :

III.2) Értékelési szempontok

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám

VAGY

 Egyéb:
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III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem

III.3) Adminisztratív információk

III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

MFGT/020/2014

III.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített
hirdetmény

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

III.3.3)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt
egyszerűsített hirdetmény

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 25258 / 2014 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: 2014/12/05 (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés:

IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes
volt:
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igen

IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában)
eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:

IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 1

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

IV.4)

A szerződéskötés időpontja: 2015/03/10 (év/hó/nap)

IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Bilfinger GreyLogix GmbH

Postai cím: Conrad-Röntgen-Straße 1

Város/Község: Flensburg

Postai irányítószám: 24941

Ország: DE

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)

A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)

Érték: 75000000 Pénznem: HUF

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

A szerződés végleges összértéke

Érték: 220000 Pénznem: EUR

Áfa nélkül x

Áfával  

Áfa (%) ,

és

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /

és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:

Áfa nélkül  

Áfával  

Áfa (%) ,

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)

Az évek száma: VAGY a hónapok száma:

A szerződés határozatlan időtartamra szól nem

IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem



9

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik
személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):

Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert  

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)

IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése

 mikro vállalkozás

 kisvállalkozás

 középvállalkozás

x egyéb

IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az
ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):

Érték: Pénznem:

Áfa nélkül  

Áfával  

Áfa (%) ,

IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)

 

Bilfinger GreyLogix GmbH (név) 24941 Flensburg, Conrad-Röntgen-Straße 1 (cím)

DE (székhely szerinti ország)

----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó)-----------------------------------

IV.11)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt

nem

---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi
lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő
ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

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

nem
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(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.2) További információk (adott esetben)

V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás
megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:

Dátum: (év/hó/nap)

V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)

Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:

x szerződéses feltételként

 bírálati részszempontként/alszempontként

 a műszaki leírás részeként

 az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával
(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)

 az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
igazolásával

V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)

Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:

 szerződéses feltételként

 bírálati részszempontként/alszempontként

 a műszaki leírás részeként

 alkalmassági feltételként

 védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

V.2.4) Egyéb információk:

1) A 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 18. §-a szerinti adatok megadása a nyertes ajánlattevő kis-
és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése:
A Bilfinger GreyLogix GmbH (24941 Flensburg, Conrad-Röntgen-Straße 1, Németország) nem
tartozik a törvény hatálya alá.
2) A közbeszerzési eljárásban csak 1 db részvételre jelentkezés és 1 db ajánlat került
benyújtásra, ezért Ajánlatkérő a szerződést a Kbt. 124. § (8) bekezdés b) pontjának rendelkezése
alapján a Kbt. 124. § (6) bekezdés szerinti szerződéskötési moratóriumi időtartam lejárta előtt
jogszerűen megkötheti. Az ellátásbiztonság biztosítása érdekében az Ajánlatkérő a szerződéseket
2015. március 10-én 10.00 órakor kötötte meg.

V.3)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/03/24 (év/hó/nap)

 

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:
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--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------
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