ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Tárgyalásos eljárás EKR000665432019
E20 - Részvételi jelentkezési szakasz
Közbeszerzés
tárgya:

Folyamatirányító rendszerek upgrade-je - 2019

Ajánlatkérő
neve:

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Összefoglaló tájékoztatás
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/EKR000665432019/reszletek

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa
II.1.2) A szerződés tárgya:

EKR000665432019

Szolgáltatás megrendelés
A Magyar Földgáztároló Zrt. részére a folyamatirányító rendszerein történő

2019.06.17 09:35:28

upgrade végrehajtása - 2019
II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. folyamatirányító rendszerein történő upgrade végrehajtására (a jelenleg működő
rendszerek, ill. megjelenítő szoftverek újabb verzióinak alkalmazásával). Feladatok: - A szükséges hardver/szoftver elemek
specifikálása, szállítása - A szoftverek gyártóművi telepítését követően a szükséges kompatibilitási tesztek elvégzése, dokumentálása Funkcionális tesztek elvégzése a jelenlegi alkalmazásokkal - A szükséges migrációs feladatok végrehajtása az alkalmazásokon - Igény
szerint FAT, bemutató az új verzió szolgáltatásairól, esetleges módosulásokról - Helyszínre szállítás - Az archív/hisztorikus, valamint
alarm/event adatok mentése és áttöltése az új rendszerbe - Helyszíni telepítési és tesztelési feladatok, kommunikációs kapcsolatok
beüzemelése, tesztje - A változásokról a kezelői állomány oktatása - Helyszíni felügyelet, üzemi teszt, finomhangolás - Dokumentálás 1.
rész: Kardoskúti Földalatti Gáztároló folyamatirányító rendszeréhez upgrade: Érintett eszköz: Citect megjelenítők (2x2 db full licence,
és 1 db display licenc) 2015-ben telepítve, Hoerbiger kompresszor diagnosztikai rendszer szerver PC, 2015-ben telepítve, CCM
Visu-Software 5.0 szoftverrel és Waukesha gyújtásdiagnosztikai rendszer Wonderware Intouch szoftverrel, mely egy 2010-es szállítású
PC-n fut, virtuális Windows XP-n. 2. rész: Kardoskúti Földalatti Gáztároló kútkörzeti SCADA rendszeréhez upgrade: Érintett eszköz:
Kútkörzeti megjelenítő/szerviz célú PC, 2014-ben telepítve, ClearSCADA 2013R2.1 szoftverrel. 3. rész: Pusztaedericsi Földalatti
Gáztároló folyamatirányító rendszeréhez upgrade: Érintett eszköz: Emerson DeltaV tárolói DCS rendszer 2011-ben telepítve (verzió:
11,3) és villamos SCADA megjelenítő 2015-ben telepítve, SE Vijeo Citect szoftverrel. 4. rész: Pusztaedericsi Földalatti Gáztároló
kútkörzeti SCADA rendszeréhez upgrade: Érintett eszköz: Kútkörzeti megjelenítő/szerviz célú PC, 2014-ben telepítve, ClearSCADA
2013R2.1 szoftverrel 5. rész: Zsanai Földalatti Gáztároló kútkörzeti SCADA rendszeréhez upgrade: Érintett eszköz: Kútkörzeti
megjelenítő/szerviz célú PC, 2014-ben telepítve, ClearSCADA 2013R2.1 szoftverrel 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:

vagy napban:

II.1.5) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:

2019.09.30

Magyarország

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Korábbi teljesítés mértéke (max. 30 naptári nap)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

1

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség:

Nettó ajánlati ár

99

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Pénzügyi - Gazdasági alkalmasság: P1.) Alkalmatlan a Részvételre Jelentkező minden részben, ha nem rendelkezik a közvetlen
részvételi felhívás megküldését megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben folyamatirányító rendszerek kivitelezéséből
és karbantartásából származó összesen min. nettó 3.000.000, HUF árbevétellel. Műszaki - Szakmai alkalmasság: M1.) Alkalmatlan
Részvételre Jelentkező, ha nem rendelkezik a közvetlen részvételi felhívás megküldését megelőző hat évben összesen min. az alábbi
szerződésszerűen teljesített referenciákkal: a) az 1. rész tekintetében min. 1 db min. nettó 5.000.000, HUF értékű Citect rendszer
teljes körű kivitelezésére vagy upgrade-re vonatkozó referenciával; b) a 2. rész tekintetében min. 1 db min. nettó 2.000.000, HUF
értékű ClearSCADA rendszer teljes körű kivitelezésére vagy upgrade-re vonatkozó referenciával; c) a 3. rész tekintetében min. 1 db
min. nettó 20.000.000, HUF értékű DeltaV rendszer teljes körű kivitelezésére vagy upgrade-re vonatkozó referenciával; d) a 4. rész
tekintetében min. 1 db min. nettó 2.000.000, HUF értékű ClearSCADA rendszer teljes körű kivitelezésére vagy upgrade-re vonatkozó
referenciával; e) az 5. rész tekintetében min. 1 db min. nettó 2.000.000, HUF értékű ClearSCADA rendszer teljes körű kivitelezésére
vagy upgrade-re vonatkozó referenciával. Az M1.) alkalmasságnak való megfelelés egy és/vagy több referenciával is teljesíthető.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

EKR000665432019

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
2019.06.03

10:00

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: 2019.06.03. 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
2019.05.23

Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

EKR000665432019

EKR-OT-01528/2019

