Összefoglaló tájékoztatás
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt.
A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím adatok
Hivatalos név:

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postai cím:
Város:

Budapest

Egyéb cím adatok:

Váci Út 144-150

Postai irányítószám:

1138

Ország:

Magyarország

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000858012018/reszletek

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa

Szolgáltatás megrendelés

II.1.2) A szerződés tárgya:

A Magyar Földgáztároló Zrt. részére Core Business Applications rendszerek MVMI
felhő környezetben történő üzemeltetése 3 éves időszakban – 2018

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. részére Core Business Applications rendszerek MVMI felhő környezetben történő
üzemeltetése 3 éves időszakban az ajánlattételi dokumentum műszaki tartalmának megfelelően.
MVMI által biztosított virtuális szervereken, az azokkal kapcsolatos operációs rendszerek, adatbázis kezelők, vírusvédelmek, adatbázis mentések
és egyéb szoftver komponensek üzemeltetése távoli eléréssel.
Ennek keretében:
a) SMCS alkalmazáshoz tartozó virtuális infrastruktúra üzemeltetése
- Ubuntu 16.04 LTS operációs rendszer üzemeltetése, biztonsági frissítések telepítése, monitorozása
- Jboss (éles és teszt) alkalmazásszerver konfigurációja, monitorozása, üzemeltetése
- IBM iLog (éles és teszt) szabálymotor konfiurációja, monitorozása, üzemeltetése
- PostgreSQL 9.5 (éles és teszt) adatbázis konfigurációja, monitorozása, üzemeltetése, mentése
- Éles adatok másolása Teszt adatbázisba, adatok anonimizálása
b) GRS alkalmazáshoz tartozó virtuális infrastruktúra üzemeltetése
- Ubuntu 16.04 LTS operációs rendszer üzemeltetése, biztonsági frissítések telepítése, monitorozása
- Wildfly (éles és teszt) alkalmazásszerver konfigurációja , monitorozása, üzemeltetése
- MULE ESB (éles és teszt) konfigurációja, monitorozása, üzemeltetése
- PostgreSQL 9.5 (éles és teszt) adatbázis konfigurációja, monitorozása, üzemeltetése, mentése
- Éles adatok másolása Teszt adatbázisba, adatok anonimizálása
c) SZ_TER alkalmazáshoz tartozó virtuális infrastruktúra üzemeltetése
- Microsoft Windows Server 2016 operációs rendszer üzemeletetése, biztonsági frissítése, monitorozása
- Microsoft SQL adatbázis konfigurációja, monitorozása, üzemeltetése
- Éles adatok másolása Teszt adatbázisba, adatok anonimizálása
d) ClearScada alkalmazáshoz tartozó virtuális infrastruktúra üzemeltetése
- Microsoft Windows Server operációs rendszer üzemeletetése, biztonsági frissítése, monitorozása
- Microsoft SQL adatbázis konfigurációja, monitorozása, üzemeltetése
- Éles adatok másolása Teszt adatbázisba, adatok anonimizálása

e) PI alkalmazáshoz (PI data archiv, PI AF, PI Vision, PI interfacek – PI02, PI03) tartozó virtuális infrastruktúra üzemeltetése
- Microsoft Windows Server 2016 operációs rendszerek üzemeletetése, biztonsági frissítése, monitorozása
- PI alkalmazás biztonsági mentésének kialakítása, monitorozása
- Microsoft SQL adatbázis konfigurációja, monitorozása, üzemeltetése
f) Microsoft BI alkalmazáshoz tartozó virtuális infrastruktúra üzemeltetése
- Microsoft Windows Server 2016 operációs rendszerek üzemeletetése, biztonsági frissítése, monitorozása
- Microsoft SQL adatbázis konfigurációja, monitorozása, üzemeltetése
g) Microsoft Active Directory és a kapcsolódó virtuális infrastruktúra üzemeltetése
- Microsoft Windows Server 2016 operációs rendszer üzemeletetése, biztonsági frissítése, monitorozása
h) Biztonsági mentéseket végrehajtó virtuális infrastruktúra üzemeltetése
- Microsoft Windows Server 2016 operációs rendszer üzemeletetése, biztonsági frissítése, monitorozása
- Háromgenerációs mentés kialakítása az PostgreSQL és MS SQL adatbázisokhoz
- Symantec Netbackup szoftver üzemeltetése, mentés szalagos egységre és onnan történő visszaállások elvégzése
i) Vírusvédelmi rendszer kialakítása a virtuális környezetben
- Symantec Endpoint Protection Manager alkalmazás üzemeltetése
- Vírusdefiníciók folyamatos frissítése, monitorozása
j) Konfigurációs adatbázis készítése
- Üzemeltetett rendszerek felmérése és dokumentálása
- Adatbázis folyamatos karbantartása
k) DNS szerver üzemeltetése
l) A JAVA alkalmazásokhoz kapcsolódó Java virtuális gépek folyamatos biztonsági frissítése.
m) Windows és Linux felhasználói fiókok kezelése
n) Hibajegy kezelő rendszer üzemeltetése a rendszerekkel kapcsolatos bejelentések fogadására, menedzselésére,
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

36

II.1.5) A teljesítés helye:

Magyarország

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség:

Nettó ajánlati ár

100

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Pénzügyi - Gazdasági alkalmasság:
Alkalmatlan a Részvételre Jelentkező, ha nem rendelkezik
P1.) a részvételi felhívás megküldését megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben felhő környezetben történő Core Business
Applications rendszerek üzemeltetéséből származó összesen min. nettó 60.000.000, HUF árbevétellel.
P2.) hatályos szoftverüzemeltetési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítással, mely min. 25.000.000, HUF/káresemény és min. 50.000.000,
HUF/év kárértékre fedezetet nyújt.

Műszaki - Szakmai alkalmasság:
Alkalmatlan Részvételre Jelentkező, ha nem rendelkezik
M1.) a részvételi felhívás megküldését megelőző hat évben összesen min. az alábbi szerződésszerűen teljesített referenciákkal:
a) min. 1 db min. nettó 2.000.000, HUF értékű IBM iLOG rendszer min. 6 hónapos folyamatos üzemeltetésre vonatkozó referenciával;
b) min. 1 db min. nettó 2.000.000, HUF értékű JBoss 6 rendszer min. 6 hónapos folyamatos üzemeltetésre vonatkozó referenciával;
c) min. 1 db min. nettó 1.000.000, HUF értékű PI gázipari rendszer min. 6 hónapos folyamatos üzemeltetésére vonatkozó referenciával;
d) min. 1 db min. nettó 1.000.000, HUF értékű Symantec Endpoint Protection Manager alkalmazás rendszer min. 6 hónapos folyamatos
üzemeltetésére vonatkozó referenciával;
e) min. 1 db min. nettó 1.000.000, HUF értékű Symantec Netbackup min. 6 hónapos folyamatos üzemeltetésére vonatkozó referenciával;
f) min. 1 db min. nettó 1.000.000, HUF értékű DNS min. 6 hónapos folyamatos üzemeltetésére vonatkozó referenciával;
g) min. 1 db min. nettó 1.000.000, HUF értékű min. 6 db virtuális szerver vsphere környezetben való min. 3 hónapos folyamatos üzemeltetésére
vonatkozó referenciával;
h) min. 1 db min. nettó 1.000.000, HUF értékű Business Object rendszer min. 3 hónapos folyamatos üzemeltetésre vonatkozó referenciával;
i) min. 1 db min nettó 4.000.000, HUF értékű Oracle Java alapú rendszer min. 1 éves időtartamú üzemeltetésre vonatkozó referenciával;
j) min. 1 db min. nettó 10.000.000, HUF értékű gázipari kereskedelmi rendszer min. 1 éves időtartamú üzemeltetésére vonatkozó referenciával;
k) min. 1 db min. nettó 1.000.000, HUF értékű Core Business Applications rendszer MVMI felhőrendszerben való min. 1 éves időtartamú
üzemeltetésére vonatkozó referenciával.
Az M1.) alkalmasságnak való megfelelés egy és/vagy több referenciával is teljesíthető.
M2.) min. 5 fő felsőfokú informatikai végzettséggel rendelkező olyan szakemberrel, akik külön - külön legalább 36 hónapos, informatikai
rendszerek üzemeltetésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és akik közül
a) min. 1 fő Certified Scrum Master minősítéssel rendelkezik;
b) min. 1 fő Certified Scrum Product Owner minősítéssel rendelkezik;
c) min. 1 főnek a szakmai gyakorlata kiterjed Oracle Java alapú informatikai rendszer és Oracle PL/SQL fejlesztésére is;
d) min. 2 főnek a szakmai gyakorlata kiterjed gázipari, vagy villamos energia ipari kereskedelmi rendszer üzemeltetésére.
Egy szakember több minőségben is részt vehet a közbeszerzési eljárásban.
M3.) bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított
a) minőségbiztosítási vagy minőségirányítási rendszerrel (min. ISO 9001, vagy azzal egyenértékű) illetve ezekkel egyenértékű minőségbiztosítási
intézkedéssel;
b) információbiztonsági irányítási rendszer működtetésére vonatkozó rendszerrel, (EN ISO 27001, vagy azzal egyenértékű), illetve ezzel
egyenértékű minőség és információbiztonsági intézkedéssel;
c) informatikai szolgáltatás irányítási rendszerrel (MSZ ISO/IEC 20000-1:2007, vagy azzal egyenértékű), illetve ezzel egyenértékű informatikai
szolgáltatás irányítási intézkedéssel.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

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

Nem

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
2018.11.26

14:00

óra/perc

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V.1.1) pontban
meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk:
1) A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 30.§ (4) bekezdésére tekintettel a IV.1.1. pont valamennyi alpontjában szigorúbban kerültek
meghatározásra az alkalmassági szempontok.
2) Az érdekelt szervezetnek a V.1.1. pontban meghatározott határidőig cégszerűen aláírt szándéknyilatkozatot kell benyújtania magyar nyelven,
mely tartalmazza:
a) az érdekelt szervezet nevét, székhelyét, elérhetőségét,
b) a kapcsolattartó személy nevét, beosztását, elérhetőségét (e-mail cím, telefonszám),
c) a közbeszerzési eljárás pontos megnevezését.
3) Amennyiben a szándéknyilatkozat nem tartalmaz minden információt, ajánlatkérő nem kötelezett a hiányzó adatok beszerzésére, a közvetlen
részvételi felhívást a szándéknyilatkozatban megadott adatok szerinti címre küldi meg.
4) A szándéknyilatkozatot benyújtó szervezet felelőssége meggyőződni arról, hogy a benyújtott szándéknyilatkozat megérkezett-e a határidőig az
ajánlatkérőhöz.

5) A közbeszerzési dokumentum a közvetlen részvételi felhívás megküldését követően érhető el az I.2 pontban jelzett címen
6) A közvetlen részvételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 2018.11.27.
7) Az ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a tárgyalás(ok)on - a szakmai és szerződéses kérdések megvitatása során sor kerülhet a közbeszerzési dokumentumok tartalmának (beleértve a szerződések szövegének) módosítására a Kbt. vonatkozó előírásainak
megfelelően.

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma
2018.11.19

Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

EKR-OT-02505/2018

