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Ajánlati/részvételi felhívás - Szolgáltatási szerződés keretében fejlesztési, támogatási és emelt szintű gyártói támogatási
szolgáltatások SAP ERPhoz és SAP ERP Public Templatehez - KE-9185/2017

 

Ajánlati/részvételi felhívás

2014/24/EU irányelv

 

I. szakasz: Ajánlatkérő

 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

 

Hivatalos név: 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság

Nemzeti azonosítószám: 
AK15777

Postai cím: 
Pozsonyi út 56.
Város: 
Budapest

NUTS-kód: 
HU110

Postai irányítószám: 
1133

Ország: 
Magyarország

Kapcsolattartó személy: 
Bereczki László

Telefon: 
+36 12374400

E-mail: 
kbfcs@mnv.hu

Fax: 
+36 12374295

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) www.mnv.hu

 

 

I.2) Közös közbeszerzés

[ ] A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:

[ ] 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://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:34:512324289961228:search:NO:RP:: (URL)

( ) A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)

További információ a következő címen szerezhető be

( ) a fent említett cím

(x) másik cím: (adjon meg másik címet)
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Hivatalos név: 
Szterényi Ügyvédi Iroda Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: 
Fő utca 14-18. A épület VII. emelet
Város: 
Budapest

NUTS-kód: 
HU101

Postai irányítószám: 
1011

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
dr. Rácz Katalin

Telefon: 
+36 12240073

E-mail: 
katalin.racz@szterenyi.com

Fax: 
+36 12240074

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
A felhasználói oldal címe: (URL) 

 

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

[ ] elektronikusan: (URL)

( ) a fent említett címre

(x) a következő címre: (adjon meg másik címet)

 

Hivatalos név: 
Szterényi Ügyvédi Iroda Nemzeti azonosítószám:

Postai cím: 
Fő utca 14-18. A épület VII. emelet
Város: 
Budapest

NUTS-kód: 
HU101

Postai irányítószám: 
1011

Ország: 
HU

Kapcsolattartó személy: 
dr. Rácz Katalin

Telefon: 
+36 12240073

E-mail: 
katalin.racz@szterenyi.com

Fax: 
+36 12240074

Internetcím(ek)  
Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.mnv.hu 
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

( ) Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

( ) Regionális vagy helyi hatóság

( ) Regionális vagy helyi iroda/hivatal

(x) Közjogi intézmény

( ) Európai intézmény/ügynökség vagy
nemzetközi szervezet

( ) Egyéb típus:
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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: vagyonkezelés

 

II. szakasz: Tárgy

 

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés: Szolgáltatási szerződés keretében fejlesztési, támogatási és emelt szintű gyártói támogatási
szolgáltatások SAP ERPhoz és SAP ERP Public Templatehez

Hivatkozási
szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód1, 2:

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy72261000-2   

 

II.1.3) A szerződés típusa ( ) Építési beruházás ( ) Árubeszerzés (x) Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás: Szolgáltatási szerződés keretében fejlesztési, támogatási és emelt szintű gyártói támogatási
szolgáltatások SAP ERPhoz és SAP ERP Public Templatehez.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 2

Érték áfa nélkül: 1 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 (x) nem

Ajánlatok ( ) 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:
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II.2) Meghatározás 1

 

II.2.1) Elnevezés: 2 Szolgáltatási szerződés keretében fejlesztési, támogatási és emelt szintű gyártói támogatási
szolgáltatások SAP ERPhoz és SAP ERP Public Templatehez

Rész
száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 1, 2

 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy72267000-4   

 

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód: 1 HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: MNV Zrt.) 2012. novemberében indított
SAP bevezetési projektje keretében pénzügyi-számviteli folyamatait támogató SAP rendszert implementált. Szintén
megvalósításra kerültek egy külön projekt keretében az Áhsz. jogszabályok 2015-ös és 2016-os változásai miatt szükségessé váló
beállítások/fejlesztések. A költségvetési számvitel (továbbiakban: KSZ) a jelenlegi környezetben meglévő problémáinak
feloldására az MNV Zrt. egy SAP Public Template alapú megoldást vezetett be. A megvalósult beállítások/fejlesztések az MNV
Zrt-nél működő SAP rendszerbe kerültek beépítésre oly módon, hogy annak integráns, el nem választható részét képezik. 
1.1. FIX DÍJAS SZOLGÁLTATÁSOK 
A Szállító fejlesztési, támogatási és emelt szintű gyártói támogatási szolgáltatásokat nyújt a Megrendelőnél bevezetett SAP
ERPhoz és SAP ERP Public Template-hez annak támogatása céljából a Feladatleírásban meghatározott terjedelem és feltételek
szerint. 
1.2. IDŐ- ÉS KÖLTSÉGALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK 
A Szállító általános tanácsadói támogatást nyújt a Megrendelőnél bevezetett SAP ERPhoz, melynek érdekében az Szállító
tanácsadókat biztosít a Megrendelőnek a Feladatleírás feltételeinek megfelelő szolgáltatások teljesítéséhez.

(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, 2, 20 –

1 Szakemberek többlettapasztalata 20

 

( ) Költség kritérium 1, 20 –

(x) Ár – Súlyszám:21 80

( ) 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: 1 Pénznem: HUF
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(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: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:

vagy Kezdés: (nn/hh/éééé) / Befejezés: (nn/hh/éééé)

A szerződés meghosszabbítható ( ) igen (x) 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: 2

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok ( ) igen (x) nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók ( ) igen (x) 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 ( ) igen (x) nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

II.2.14) További információ: A II.1.5) és a II.2.6) pontok techinkai okokból történt, az ajánlatkérő a becsült értéket nem kívánja
megadni. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (1) c) pontja szerint értékeli. Ponttartomány: 1-10 pont. A módszer:a
Közbeszerzési Hatóság, KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1. útmutatója: a Minőség 2. részszempont esetén egyenes
arányosítás/ Ár szempont esetén fordított arányosítás.

 

 

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
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A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike
fennáll. 
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,
akivel szemben valamely - a jelen felhívásban meghatározott - kizáró ok az eljárás során következik be. 

Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint megindított közbeszerzési eljárásban az ajánlatának benyújtásakor
az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdésének hatálya alá. 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az
ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból,
amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt.188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a
Kbt.188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását
megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. 

Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a Kbt.188. § (5)
bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az
ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési
dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. 

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, 12-14.§ és 16. § szakasza szerint
kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 

Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai
közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az
alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az
ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. 
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése
szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. 

A kizáró okok tekintetében az ajánlattevő, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett
más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás TED adatbázisba történő feladásának napjánál.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

[ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján az ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt
üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti (Fejlesztési, támogatási és emelt szintű gyártói támogatási szolgáltatások SAP ERPhoz és
SAP ERP Public Templatehez) tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevételéről szóló
nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak. 
P.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlattevő csatolja az SAP ERPhoz és SAP ERP
Public Templatehez fejlesztési, támogatási és emelt szintű gyártói támogatási szolgáltatások nyújtására is kiterjedő szakmai
felelősségbiztosítás fennállásáról (érvényes felelősségbiztosítási kötvény) szóló igazolást. 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a P.1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik,
mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, a hivatkozott rendelkezés alapján kiegészítő tájékoztatás keretében kerülhet sor annak megállapítására, hogy az e
pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett mi minősül az ajánlatkérő által megfelelőnek
tekintett egyéb nyilatkozatnak vagy dokumentumnak, amellyel igazolható a pénzügyi és gazdasági alkalmasság. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2014. Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére.  
Az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentumban kéri a részletes információk megadását a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (5) alapján.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 P.1) A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából
(Fejlesztési, támogatási és emelt szintű gyártói támogatási szolgáltatások SAP ERPhoz és SAP ERP Public Templatehez)
származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el az eljárást megindító felhívás feladását megelőző
három lezárt üzleti évben összesen a 180 millió Ft-ot. 
P.2) A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés d) pontja
alapján nem rendelkezik legalább 180 millió forint/kár/év értékű, élő, hatályos (érvényes), közbeszerzés tárgya szerinti
szolgáltatásra kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással. 
Közös ajánlattétel esetén - a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján - a P.2. pontban előírt alkalmassági követelmény esetében elegendő,
ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel a feltételeknek, míg a P.1. pont szerinti követelmény esetében együttesen is
megfelelhetnek

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

[ ] A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1) Ajánlattevő csatolja az eljárást feladását megelőző három év
jelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell
benyújtania az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év jelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti
szolgáltatásainak ismertetése legalább az alábbi tartalommal: 
- az ellenszolgáltatás nettó összegét (adott esetben a teljesítés %-os mértékét); 
- a teljesítés idejét a kezdő és befejező időpont megadásával (év/hónap/nap), 
- a referencia tárgyát (a szolgáltatás rövid ismertetését, oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelményeknek való
megfelelés egyértelműen megállapítható legyen; 
- a szerződést kötő másik (referenciaigazolást kiadó) fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve,
telefonszáma: 
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

Konzorciumi teljesítésnél az ajánlatkérő csak a referenciamunkának az ajánlattevőre eső hányadát veszi figyelembe, ide nem értve
a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében rögzített esetet. 
M.2. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a
szakembereknek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a
teljesítésbe. 
A szakember(ek) bemutatása során csatolni kell azok szakmai önéletrajzát (a szakember saját kezű aláírásával) és a végzettségét
igazoló dokumentumok másolatát. Az önéletrajzokat olyan formában kell benyújtania, amelyből az ajánlatkérő meg tudja
állapítani a szakemberek gyakorlati idejét hónapokra lebontva; és az alkalmassági követelményként meghatározott, években
megadott gyakorlati idő az adott hónapok összeadásával ellenőrizhető legyen. Csatolni szükséges az igazolni kívánt szerepkört, az
igazolni kívánt szerepkörnek megfelelő szakmai minősítés megnevezését az igazolni kívánt szerepkörnek megfelelő szakmai
minősítés megszerzésének dátumát (év, hó) és nyilatkozatot a szerepkör szerinti tényleges szakmai gyakorlati időről. 
Az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat keretében
való bemutatásáról tudomásuk van, ehhez kifejezetten hozzájárulnak, és készek a teljesítéssorán történő személyes
közreműködésre. 
A szakemberek igénybevétele kapcsán ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra, mely szerint csak
akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg a teljesítést, amelyhez e kapacitásokra
szükség van. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szakemberek vonatkozásában 
A szakemberek egy évben maximálisan 12 hónapnyi gyakorlatot számolhatnak el. 
M.3) A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés e) pontja alapján ajánlattevőnek csatolniuk kell a minőségirányítási
rendszer tanúsítványainak másolati példányait. Ajánlatkérő a Kbt. 60. § (1) bekezdése alapján elfogadja az alkalmassági
követelményekben rögzített tanúsítványokkal egyenértékű dokumentumok benyújtását is. 
Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a tanúsítványokat (vagy azzal egyenértékű dokumentumokat) olyan megfelelőségértékelő
szervnek kell kiállítania, mely a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak
megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek megfelelően akkreditált, megfelelőségértékelési tevékenységet végez. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2014. Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére. 
Az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a
alapján a meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-ban a részletes információkat megadni 321/2015.(X.
30.)Korm. rendelet 2.§ (5) alapján

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 2 M.1) A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem tud bemutatni az
eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban fejlesztési, támogatási és emelt szintű gyártói támogatási
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szolgáltatások SAP ERPhoz és SAP ERP Public Templatehez tevékenység tárgyában szerződésszerűen teljesített referenciát,
amely értéke eléri a nettó 180 millió forintot. 

M.2) A szerződés teljesítésére alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem tud bemutatni 
legalább 
• 1 fő államilag elismert felsőfokú, egyetemi vagy főiskolai végzettségű(informatikus, villamosmérnök, mérnök informatikus,
programtervező matematikus, programtervező informatikus, információrendszer-programozó, rendszerszervez) vezető
szoftverfejlesztőt, aki legalább 5 (kulcspozíció) éves szakmai tapasztalattal rendelkezik fejlesztési szolgáltatások SAP ERPhoz és
SAP ERP Public Templatehez tevékenység nyújtásában 
• 1 fő államilag elismert felsőfokú, egyetemi vagy főiskolai végzettségű (informatikus, villamosmérnök, mérnök informatikus,
programtervező matematikus, programtervező informatikus, információrendszer-programozó, rendszerszervez) szoftverfejlesztőt,
aki legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik fejlesztési szolgáltatások SAP ERPhoz és SAP ERP Public Templatehez
tevékenység nyújtásában 
• 1 fő államilag elismert felsőfokú, egyetemi vagy főiskolai végzettségű(informatikus, villamosmérnök, mérnök informatikus,
programtervező matematikus, programtervező informatikus, információrendszer-programozó, rendszerszervez) vezető tanácsadót,
aki legalább 5 (kulcspozíció) éves szakmai tapasztalattal rendelkezik támogatási és emelt szintű gyártói támogatási szolgáltatások
SAP ERPhoz és SAP ERP Public Templatehez tevékenység nyújtásában 
• 1 fő államilag elismert felsőfokú, egyetemi vagy főiskolai végzettségű (informatikus, villamosmérnök, mérnök informatikus,
programtervező matematikus, programtervező informatikus, információrendszer-programozó, rendszerszervez) tanácsadót, aki
legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik támogatási és emelt szintű gyártói támogatási szolgáltatások SAP ERPhoz és
SAP ERP Public Templatehez tevékenység nyújtásában 
M.3) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásra vonatkozó 
M.3.a. nem rendelkezik ISO 27001 információbiztonsági szabványnak megfelelő, vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti
rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű intézkedéseinek
bizonyítékával 
M.3.b. nem rendelkezik ISO 9001 vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított
minőségbiztosítási rendszerrel, vagy azzal egyenértékű intézkedéseinek bizonyítékával.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2

[ ] 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 2

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:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Szerződésszerű teljesítés esetén a számlák ellenértékét az ajánlatkérő
banki átutalással teljesíti a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően tárgyhavonkénti elszámolás alapján kiállított számlák szerint, 30 napos fizetési határidővel. 

A kifizetés vonatkozásában az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szerint kell eljárni. Ajánlatkérő előleget nem
fizet. Az ajánlattétel és a szerződés teljesítésének a pénzneme a magyar forint (HUF vagy Ft ). 

Az ajánlatkérő késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér fizetését köti ki. 

A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
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[ ] 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: 2

[ ] 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)

[ ] Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
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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 (x) igen ( ) nem

 

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2

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: 2017/08/14 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma 4

Dátum: (nn/hh/éééé)

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: 1 HU

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (nn/hh/éééé)

vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2017/08/14 (nn/hh/éééé) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Szterényi Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest, Fő utca 14-18., A épület
VII. emelet

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt.68.§ (3) bekezdése szerint az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő,
az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő
esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a
felolvasólapba betekinthetnek. A Kbt.68.§(4) és (6) bek. is irányadók.

 

VI. szakasz: Kiegészítő információk

 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű ( ) igen (x) nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2
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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: 2

1.A Kbt.39.§ (1) bekezdés szerinti hozzáférés adatai: http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?
p=103:34:512324289961228:search:NO:RP:: 
Kérjük, az elérést/letöltést követően a gazdasági szereplők adataikat/elérhetőségüket a Szterényi Ügyvédi Iroda I.3 pontban
szereplő elérhetőségére megküldeni, az eljárás során keletkező valamennyi további dokumentum közvetlen megküldhetősége
érdekében. 
2. Az ajánlathoz csatolandóak az ajánlatban aláíró személyek aláírási jogosultságát igazoló dokumentumok az ajánlati
dokumentációban részletezettek szerint. 
3. A Kbt.71.§ (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az
ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges
az újabb hiánypótlás. 
4. A Kbt. 68.§ (2) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő előírja az ajánlatok papír alapon történő benyújtását. Az ajánlatot egy
papír alapú példányban, írásban és zártan, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az
ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlat elektronikus másolati példánya is benyújtandó a dokumentációban részletezettek szerint.
Az ajánlat csak magyarul nyújtható be. 
5. Az ajánlatnak - elsősorban, de nem kizárólagosan - tartalmaznia kell a Kbt.66.§ (2), (4), (5), (6) [nemleges esetben is
nyilatkozni kell], 67.§ (4), és - adott esetben -a Kbt.65.§(7) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, okiratokat, dokumentumokat. 
6. Az ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket valamennyi alkalmassági követelmény esetében szigorúbban határozta meg a
minősített ajánlattevők hatósági hivatalos és kamarai jegyzékében szereplő minősítési szempontokhoz képest. 
7. A 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 13.§ alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő (közös
ajánlattétel valamennyi tagja) az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 
8. Az ajánlatok a jelen felhívás közzétételének időpontjától munkanapokon hétfőtől csütörtökig 10.00 óra és 15.00 óra között,
pénteken 10.00 óra és 12.00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 8.00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig nyújthatók be.
Cím: Szterényi Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest, Fő utca 14-18., A épület VII. emelet  
9. Az időpontok magyarországi helyi idő szerintiek. 
10. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását. 
11. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik. 
12.Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges, figyelemmel arra ,hogy az ajánlatkérő által igényelt munkák összetettsége,a
részfeladatok szerves kapcsolódása és folyamatossága nem teszik lehetővé a részajánlattétel biztosítását. 
7.Az ajánlatkérő a 321/2011. Korm. rend. 30. § (4) bek-ében meghatározottak szerint felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az
alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 
13. A jelen felhívás IV.2.6. pontjában az ajánlati kötöttség vonatkozásában megadott 1 hónap időtartalom a Kbt.81.§ (11)
bekezdése alapján 30 napnak értelmezendő. 
14. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó adatai:  
Név:dr. Süvöltős András 
Lajstromszám:00170 
15. Az ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

 

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

 

Hivatalos név:  
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:  
Riadó u. 5.
Város:   
Budapest

Postai irányítószám:  
1026

Ország:  
HU

E-mail:  
dontobizottsag@kt.hu

Telefon:  
+36 18828594

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.huFax:  
+36 18828593

 

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 2

 

Hivatalos név:
Postai cím:
Város: Postai irányítószám:Ország:
E-mail: Telefon:
Internetcím (URL): Fax:

 

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 2

 

Hivatalos név:  
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:  
Riadó u. 5.
Város:   
Budapest

Postai irányítószám:  
1026

Ország:  
HU

E-mail:  
dontobizottsag@kt.hu

Telefon:  
+36 18828594

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.huFax:  
+36 18828593

 

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: (nn/hh/éééé)

 

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_________________________________________________________________________________________________________

1 szükség szerinti számban ismételje meg

2 adott esetben
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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

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.


