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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:242724-2020:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Ipari ellenőrző szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások
2020/S 100-242724

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Hivatalos név: Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_55522591
Postai cím: Váci út 144–150.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mák András
E-mail: kozbeszerzes@mfgt.hu 
Telefon:  +36 205663503
Fax:  +36 13547045
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.magyarfoldgaztarolo.hu

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000456782020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000456782020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.6) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Földgáz tárolás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
Zsana FGT - villamos folyamatirányító rsz upgrade
Hivatkozási szám: EKR000456782020

II.1.2) Fő CPV-kód
72212150

mailto:kozbeszerzes@mfgt.hu
http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
http://www.magyarfoldgaztarolo.hu
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000456782020/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000456782020/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000456782020/reszletek
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II.1.3) A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében a Magyar Földgáztároló Zrt. részére a Zsanai Földalatti Gáztároló PROLAN
Gyártmányú Villamos felügyeleti rendszer operációs rendszer, IEC 104 protokoll és mezőgép upgrade

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 70 000 000.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
38800000
48100000
51900000
72212150

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331
A teljesítés fő helyszíne:
Zsana

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében a Magyar Földgáztároló Zrt Zsanai Földalatti Földgáztárolóban üzemelő
PROLAN Gyártmányú Villamos felügyeleti rendszer, operációs rendszer, IEC 104 protokoll és mezőgép
upgrade-jének elvégzése az alábbi műszaki tartalommal.
Projekt során az alábbi berendezéseket kell ugrade-olni, illetve szükség esetén a hardvert cserélni, valamint az
új rendszer kialakításával érintett kommunikációs egységek (konverterek) közül az elavultak cseréje.
Központi fejgép
Érintett berendezés: FG01 PROFIELD fejgép cseréje.
Paraméterek:
7xST MM optikai csatlakozás, 6xRJ45 ethernet, 2x RS485, 4xRS232, 2xduál POF hurok SAM protokoll, GPS
alapú idő, GPS antenna, 220Vdc tápellátás, SAG szoftver IEC 61850, IEC 101, IEC 104, MODBUS RTU,
MODBUS TCP protokollokkal.
6kV-os elosztó mezőgépek
Érintett berendezések: MG01- MG06 PROFIELD 100 mezőgépek upgrade és szükség szerinti cseréje.
Paraméterek:
160db DI bemenet 220Vdc, 6db 3 fázisú intelligens mérőkártya közvetlen áram és fesz váltó bemenettel, 16db
4-20mA analóg bemenet, 48db relé kimenet, duál POF hurok SAM protokoll, 220Vdc tápellátás.
120/6kV-os transzformátor mezőgépek
Érintett berendezések: ME02- ME03, ME06- ME07 PROFIELD 100 mezőgépek upgrade és szükség szerinti
cseréje.
Paraméterek:
2x48db DI bemenet 220Vdc, 2x16db DI bemenet 230Vac, 2x16db DI bemenet 12Vdc,2x2db 3 fázisú intelligens
mérőkártya közvetlen áram és fesz váltó bemenettel, 2x8db 4-20mA analóg bemenet, 2x4db Pt 100 2-4 huzalos
hőmérő bemenet,2x16db relé kimenet, duál POF hurok SAM protokoll, 220Vdc tápellátás.
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Server 1
HP Z4 Tower / XeonW 2245 3.7 8C CPU, 32GB DDR nECC (2x16GB) RAM, 500GB NVMe SSD, AMD Pro
WX 3100 4GB GDDR5, USB egér, DELL U4919DW 49" 32:9 IPS monitor (5120x1440), LINUX RHEL 8, ACCS
server szoftver IEC 104 protokoll.
Server 2
HP Z4 Tower / XeonW 2245 3.7 8C CPU, 32GB DDR nECC (2x16GB) RAM, 500GB NVMe SSD, AMD Pro WX
3100 4GB GDDR5, USB egér, DELL U4919DW 49" 32:9 IPS monitor (5120x1440), Linux RHEL 8, ACCS server
szoftver IEC 104 protokollal.
WS1- WS2 PC kliensek
HP Z4 Tower / XeonW 2235 3.8 6C CPU, 16GB DDR nECC (2x8GB) RAM, 500GB NVMe SSD, AMD Pro WX
3100 4GB GDDR5, USB egér, DELL U4919DW 49" 32:9 IPS monitor (5120x1440), Windows 10 Pro HU, ACCS
kliens szoftver.
WS3 PC kliens
HP Z4 Tower / XeonW 2235 3.8 6C CPU, 16GB DDR nECC (2x8GB) RAM, 500GB NVMe SSD, AMD Pro WX
3100 4GB GDDR5, USB egér, DELL U4919DW 49" 32:9 IPS monitor (5120x1440), Windows 10 Pro HU, ACCS
kliens szoftver.
A második particióban lévő szoftverek:
SCHNEIDER SEPAM SFT2841; SFT2826
AVR Reporter- Desktop Manager; SMS SETUP; Total Commander; Microsoft Office; Microsoft SQL Server
2005; POWERLOGIC; Internet Expoler; MSN; Outlook express; Windows Media Player; Windows Messenger;
Windows Move Maker; Intel PROSet Wireless; Microsoft Office;
Védelmes munkaállomás (NOTEBOOK)
Windows 10 Pro HU
A gépen lévő szoftverek:
SCHNEIDER SEPAM SFT2841; SFT2826
AVR Reporter- Desktop Manager; SMS SETUP; Total Commander; Microsoft Office; Microsoft SQL Server
2005; POWERLOGIC; Internet Expoler; MSN; Outlook express; Windows Media Player; Windows Messenger;
Windows Move Maker; Intel PROSet Wireless; Microsoft Office;
Nyomtató
HP Color LaserJet Enterprise M553dn színes lézernyomtató
Switch
2xST MM optikai csatlakozás, 5xRJ45 Gbit ethernet, duál táp, ipari kivitel
Karakterkorlát miatt a VI.4.3 pontban folytatódik

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1) RB-s területen vagy CH üzemi területen vagy bányatelken teljesített
referenciamunka megléte (van/nincs) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 70 000 000.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 31/07/2020
Befejezés: 30/10/2020
A szerződés meghosszabbítható: nem
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II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ
Tervezett minimum: 1
Maximális szám: 99
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
Nincs ilyen szempont a kitöltés a közzététel érdekében történt.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

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

II.2.14) További információk
Ajánlatok értékelése: Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerint legjobb ár-érték arány.
Minőségi kritérium: objektív értékelés, pontkiosztás.
Ár kritérium: relatív értékelés, fordított arányosítással.
Ponttartomány: 0-100 pont. Részletek a közbeszerzési dokumentumban.

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:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben, valamint a Kbt. 63. § (1)
bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1.§-16. § szerint kell
igazolni.
A részvételre jelentkezőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD)
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel szemben nem
állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63.§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok.
A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
— a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1)
bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján] A nyilatkozatot
akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését,
— van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési
eljárás esetén a jelentkezésben csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak
beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. [2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján]

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A részvételre jelentkezőnek a részvételi szakaszban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
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P1) Részvételre Jelentkezőnek részvételi jelentkezésében csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát
a részvételi felhívás megküldését megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben villamos
folyamatirányító rendszerek kivitelezéséből és karbantartásából származó árbevételéről, attól függően, hogy a
részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre
állnak. [321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pont és 25. § alapján] [321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pont
és (3) bek. szerint.]
A nyilatkozatnak olyan részletezettségűnek kell lennie, mely alapján az alkalmassági feltételnek való megfelelés
egyértelműen megállapítható.
Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni.
Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet
kapacitásra, és igazolhatják azt.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a részvételi felhívás megküldését megelőző
három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben villamos folyamatirányító rendszerek kivitelezéséből és
karbantartásából származó összesen min. nettó 35 000 000 HUF, azaz harmincöt millió forint árbevétellel.
[321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pont és (3) bek.]

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A részvételre jelentkezőnek a részvételi szakaszban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy
megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
M1) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek csatolnia
kell a felhívás feladásától visszafelé számított hat évben a legjelentősebb közbeszerzés tárgya (villamos
folyamatirányító rendszerek telepítése, karbantartása) szerinti referenciáinak ismertetését.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdés és
befejezés időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, mennyisége,
ellenszolgáltatása, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
A nyilatkozatnak olyan részletezettségűnek kell lennie, mely alapján az alkalmassági feltételnek való megfelelés
egyértelműen megállapítható.
[321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (3) bek. a) pont, 21. § (3a) bek. b) pont és 22.§ (1) -(3a) bek. szerint.]
Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni.
Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet
kapacitására, és igazolhatják azt.
Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a felhívás feladásától visszafelé számított hat évben nem
rendelkezik összesen villamos folyamatirányító rendszerek telepítéséből és karbantartásáról szóló referenciával
legalább nettó 35 000 000 HUF, azaz nettó harmincöt millió forint értékben.
[321/2015. (X. 30.) Kr. 21.§ (3) bek. a) pont, 21. § (3a) bek. b) pont és 22.§ (1)-(3a) bek.]

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbér:
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Meghiúsulási: ha olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, a teljesítés meghiúsul. Mértéke: a meghiúsulással
érintett szerződéses rész nettó szerződéses árának 30 %-a.
Késedelmi: ha olyan okból, amelyért felelős, a Vállalkozó a teljesítéssel késedelembe esik. Mértéke: a
késedelemmel érintett szerződéses részre eső nettó szerződéses ár 1 %-a/naptári nap, max. 30 %.
Jótállás: a rendszer hardver elemeinek sikeres átadás-átvételétől számított 36 hónap. Szoftverelemek esetében
12 hónap.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a közbeszerzési dokumentumban találhatók.

III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlában szereplő ellenértéket ajánlatkérő átutalással
egyenlíti ki, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.
A Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a Felek erről
nem, vagy eltérően állapodtak meg. A teljesítést igazoló okirat a számla mellékletét képezi. Az ajánlattétel, a
szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF. Elektronikus számla a Kbt. 27/A.§ -ra tekintettel elfogadott.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítésére projekttársaság (gazdálkodó szervezet) létrehozatalát.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Felhívással induló tárgyalásos eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

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

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

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

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/06/2020
Helyi idő: 10:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 19/06/2020

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
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IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

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

VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő a III.1.2. és III.1.3. pont szerinti alkalmassági feltételeket és igazolási módot a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
2) Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít, mivel az nem egyeztethető össze a szakmai és
gazdasági ésszerűséggel a projekt megvalósítása során.
3) Közös részvételi jelentkezés esetében a Kbt. 35. § szerinti előírások az irányadók. A részvételi
jelentkezéshez csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás egy példányát,
amely tartalmazza a részvételi jelentkezők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök
bemutatását, kijelöli azon részvételi jelentkezőt, aki közös részvételi jelentkezőket az eljárás során
kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös részvételi jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.
A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös részvételi jelentkezők nyertességük esetén a
szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, továbbá a
dokumentumban rögzített egyéb minimum tartalmi követelményeket.
4) A részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésben cégszerűen nyilatkoznia kell a Kbt. 65.§ (4) és 66. §
(4) - (6) szerint a dokumentumban megadott mintának a kitöltésével.
5) Kiegészítő tájékoztatás Kbt. 56. § alapján. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot és a kiegészítő
tájékoztatásokat a gazdasági szereplők részére az EKR-ben, a https://ekr.gov.hu elérhetőségen teszi
hozzáférhetővé.
6) Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § szerint, új gazdasági szereplő bevonása esetén nincs új hiánypótlás.
7) Részvételi jelentkezés benyújtásának határideje: 2020.06.10. 10:00 óra. Ajánlatkérő az eljárásban
alkalmazott határidőket a 307/2015.(X.27.) Kr. 7.§ (1) bekezdése sürgősségre vonatkozó előírásai alapján
határozta meg.
Részvételi jelentkezés benyújtása és felbontása kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszer (ekr.gov.hu)
keretében, az eljárás erre megadott felületén. Információ: 424/2017. (XII.19.) Korm.rend. 15. §.
8) A részvételi jelentkezésben csatolni kell a részvételi jelentkezést aláíró aláírási címpéldányának másolatát,
vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha a jelentkezést nem cégjegyzésre jogosult személy
írja alá, a jelentkezésben csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak a jelentkezés aláírására feljogosító
meghatalmazását.
9) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenné nyilvánítási lehetőséget nem
alkalmazza.
10) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell
eljárni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal
kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A § - 41/C §. rendelkezései és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. 11-12. §-
ai tartalmaz. Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával
kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

https://ekr.gov.hu
https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
http://nekszt.hu/tamogatas/
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12) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: dr. Nagy László Gábor - 00099 /
Mák András - 01151
13) A jelentkezés benyújtásával kapcsolatos további információ a közbeszerzési dokumentumban található. Ha
felhívás és dokumentum között eltérés van, felhívás az irányadó.
14) A IV.2.6) pont vonatkozásában 1 hónap = 30 naptári nap.
15) A tárgyalásos eljárástípus jogalapja: a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési
szabályokról szóló 307/2015.(X.27.) Kr. 2.§ (2) bekezdés alapján.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020.6.10 12:00

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Jogorvoslati kérelmek a benyújtása és határideje a Kbt. 148.§ rendelkezései szerint.
IV.3) pont folytatása:
Vállalkozó feladatát képezi
— Az upgrade feladatokhoz kapcsolódó felmérések, egyeztetések elvégzése, adatbázis feltöltés és
migrálás, képek rajzolása és migrálása illetve ezek megrendelővel történő egyeztetése kiemelten az alábbiak
tekintetében:
– Az előző pontban felsorolt berendezések operációs rendszer és IEC 104 protokoll upgrade a hozzá
szükséges hardver cserékkel és új szoftverekkel együtt.
– Kommunikációs rendszer módosítása az új IEC 104 képes rendszer függvényében. A cserélt berendezések
telepítése, üzembe helyezése, dokumentálása. Új rendszer oktatása a kezelő személyzet részére teljeskörűen.
– PROLAN rendszerből a DCS irányában átadandó analóg adatok a továbbiakban dimenzionált
(méréstartomány szerint skálázott, fizikai mértékegység szerinti) értéktartományok formájában kerüljenek
átadásra (módbusz címek egyeztetése szükséges PROLAN- BGX).
– A DCS rendszerhez tartozó digitális és analóg hibajelzések, mérési értékek kerüljenek átadásra a
DCS rendszerből a PROLAN rendszerbe (2x53db digitális és 2x1db analóg jelzés). Melyhez a kétirányú
kommunikációs feltételeket ki kell alakítani.
– Jelzéslista kiegészítése, megjelenítése 6 db felharmonikus szűrő rendszerből érkező jel felvételével.
— Az upgrade feladatokat megkezdeni csak Megrendelő által elfogadott projektterv alapján lehetséges,
— Az engedélyezett projektterv alapján vállalkozó feladata továbbá a szükséges Hardver/szoftver beszerzés;
a hardverek cseréje, a rendszerintegráció elvégzése, majd a szükséges tesztelések és oktatások elvégzése, a
próbaüzem során vevői funkció és adatpont tesztek elvégzése, a szükséges korrekciók elvégzése és a műszaki
átadás.

mailto:dontobizottsag@kt.hu
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A műszaki tartalom meghatározása során a Kbt. 46.§ (3) bekezdés rendelkezésének megfelelően a szerződés
tárgya által indokoltan – meglévő rendszer elemeinek cseréje, upgradeje – került meghatározásra adott
gyártmányú vagy eredetű dolog.
A részletes műszaki tartalom a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828592
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
21/05/2020

mailto:dontobizottsag@kt.hu

