
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/220 

Beszerzés tárgya: Árubeszerzés 

Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL 

Eljárás fajtája: Nyílt eljárás 

Közzététel dátuma: 2019.11.15. 

Iktatószám: 21834/2019 

CPV Kód: 30200000-1 

Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség 

Teljesítés helye: 1062 Budapest, Székely Bertalan utca 21. szám 

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.12.16. 

Nyertes ajánlattevő: 

Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény 

Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közrend és biztonság 

Letöltés:  Hirdetmény letöltése PDF formátumban 

Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további  
dokumentumoknak a megtekintése a  
Közbeszerzési Adatbázisban 

 
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához 
Információ és online formanyomtatványok: 
Ajánlati/részvételi felhívás 
2014/24/EU irányelv 
I. szakasz: Ajánlatkérő 
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 
Hivatalos név: Legfőbb Ügyészség 
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91083142 
Postai cím: Markó Utca 16 
Város: Budapest 
NUTS-kód: HU110 
Postai irányítószám: 1055 
Ország: Magyarország 
Kapcsolattartó személy: Pikli Tatjana 
Telefon: +36 14725600 
E-mail: informatika@mku.hu 
Fax: +36 14725655 
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ugyeszseg.hu 
A felhasználói oldal címe (URL): 
  
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:https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001437142019/reszletek (URL) 
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető 
el: (URL) 
További információ a következő címen szerezhető be 
x a fent említett cím 
  másik cím: (adjon meg másik címet) 
Hivatalos név: 
Nemzeti azonosítószám: 
Postai cím: 
Város: 
NUTS-kód: 
Postai irányítószám: 
Ország: 
Kapcsolattartó személy: 
Telefon: 
E-mail: 
Fax: 
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
A felhasználói oldal címe (URL): 
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó 
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001437142019/reszletek (URL) 
x a fent említett címre 
  a következő címre: (adjon meg másik címet) 
Hivatalos név: 
Nemzeti azonosítószám: 
Postai cím: 
Város: 
NUTS-kód: 
Postai irányítószám: 
Ország: 
Kapcsolattartó személy: 
Telefon: 
E-mail: 
Fax: 
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
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: 
I.5) Fő tevékenység 
  Általános közszolgáltatások 
  Honvédelem 
x Közrend és biztonság 
  Környezetvédelem 
  Gazdasági és pénzügyek 
  Egészségügy 
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
  Szociális védelem 
  Szabadidő, kultúra és vallás 
  Oktatás 
  Egyéb tevékenység: 
 



II. szakasz: Tárgy 
II.1) A beszerzés mennyisége 
II.1.1) 
Elnevezés: Védelmi és biztonsági eszközök beszerzése 
Hivatkozási szám: EKR001437142019 
II.1.2) Fő CPV-kód : 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 30200000-1  

II.1.3) A szerződés típusa 
  Építési beruházás 
x Árubeszerzés 
  Szolgáltatásmegrendelés 
II.1.4) Rövid meghatározás: 
Védelmi és biztonsági eszközök beszerzése az Ajánlatkérő részére 
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend: 
Érték áfa nélkül: Pénznem: 
(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 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: 
II.2) Meghatározás 
   
II.2.1) 
Elnevezés: Védelmi és biztonsági eszközök beszerzése 
Rész száma: 
II.2.2) További CPV-kód(ok): 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: 30230000-0  

További tárgyak: 32413100-2 

32420000-3 

48517000-5 
II.2.3) A teljesítés helye: 
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1062 Budapest, Székely Bertalan utca 21. szám 
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése: 
4200 db Több faktorú azonosításra szolgáló eszköz, mely legyen képes:  
AK információbiztonsági követelményeinek teljesítésére a 2013. évi L. tv. szerint  
Felhő szolgáltatás nélkül működni 
Preferált a legkevesebb beruházással járó megoldás 
MS Active Directory Domain Services és Active Directory Certification Services szolgáltatásokkal együttműködésre 
Nagy rendelkezésre állásra, katasztrófatűrő működésre 
Új rendszer központi elemeinél az elérhető legkorszerűbb MS Win kiszolgáló operációs (jelenleg Win Server 2016) 
rendszer verzió használata 
AK számítógépes környezetében található alábbi op. rendszer verziók támogatására: 
MS Win 7 munkaállomás (x86, x64) 
MS Win 10 munkaállomás (x86, x64) 
MS Win Server 2008 R2 
MS Win Server 2012 
MS Win Server 2016 
Felhasználók számára min. méretű eszköz hordozása, őrzése 
Együttműködés távoli elérést biztosító Cisco AnyConnect VPN megoldással. (1 eszköz használata legyen elég a 2 
rendszerhez) 
SmartCard használatának kikényszerítésére 



Nem támaszkodhatunk a munkaállomásokba épített smart card olvasókra, mivel nem egységesek ahol vannak, ill. 
nem állnak mindenütt rendelkezésre 
Külön kártyaolvasó egység használata nélkül, SmartCard Logon funkció megvalósítására fizikai tanúsítvány 
tárolóeszközön 
SmartCard PIN házirend: PIN hossz/összetettség - használatára, kikényszerítésére 
Különféle SmartCard életciklus folyamatok - kártyabirtokos azonosítása, kártya aktiválás, tanúsítvány hosszabbítás 
és érvénytelenítés, kártyacsere és disztribúció, kártyafeloldás challenge/response kódok alapján, kivételek - 
biztonságos megvalósítására natív MS vagy a tokent gyártó cég szoftvereivel 
Kártyákkal kompatibilis PIN/AdminKey kulcs rezetelő/feloldó segédszoftver ingyenes biztosítására 
SmartCard üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok szerepkör szintű delegálására 
SmartCard üzemeltetéssel kapcsolatos adminisztrátori események részletes naplózására MS Win eseménynaplóba 
Meglévő központi naplózó (SIEM) és rendszerfelügyeleti megoldással együttműködés 
Fenti 4200db több faktorú azonosításra szolgáló eszközhöz megfelelő licence  
1db Központi WAN router 
Ethernet router 
1U, 19” rack-be szerelhető 
Ajánlott sávszélesség: 2,5 Gbps 
Max. sávszélesség: 5 / 10 / 20 Gbps kiegészítő performancia licensszel 
Max. titkosítási teljesítmény: Max. 8 Gbps, kiegészítő szoftver licensszel 
Beépített portok: 6db, 1000Base-X SFP Ethernet WAN port, melyben 3db 100/1000Base-T RJ-45 SFP található  
2db 10GBase-X SFP+ Ethernet WAN port támogatása 
Bővítő helyek: 1db 
Szoftvertámogatás:- 
QoS: Hierarchikus, háromszintű 
Támogatás: 1000000 IPv4 / IPv6 útvonal; 8 000 IPSec kapcsolat (kiegészítő szoftverlicensszel); 2000000 tűzfal 
kapcsolat (kiegészítő szoftver-licensszel) 
Felügyelet: Cisco menedzsment eszközzel teljes mértékben konfigurálható, felügyelhető kell legyen 
Egyéb támogatás: CDP 
Tápellátás:220V, 50Hz, redundáns 
 
2db Kliens hitelesítő berendezés (ISE)  
Kliens hitelesítő szerver 
1U, 19” rack-be szerelhető 
10000 endpont egyidejű kezelése 
Kompatibilitás/tulajdonság: Több Active Directory támogatás „TRUST” kapcsolat nélkül; RADIUS, TACACS+ 
protokoll támogatása; MacSec (802.1AE) támogatás (szabályzat szintjén); Hálózati szegmentálás címkék alapján 
(security group TAG) 
EAP-TTLS, EAP-FAST (EAP-chaining) protokolltámogatás; Gyártó független támogatás (Switchek és Wireless 
eszközök); SIEM gyártókkal való együttműködés; Testre szabható portálok a vendégek; Radius proxy támogatás; 
Integrálási funkciók a drótnélküli rendszerrel. Redundáns kiépítés; Dedikált fizikai appliance, virtuális megoldás nem 
megfelelő 
Tápellátás:220V, 50Hz 
2db Hálózati IPS 10 Gbps-os port (McAfee Network Security Platform)  
Típus: McAfee Network Security 8-port SFP/SFP+ interface module 
Mennyiség: 2db 
Kompatibilitás: McAfee Network Security Platform NS9100 IPS szenzor és McAfee optikai SFP+ modulok 
Tulajdonság: 8db SFP+ modul hely 
Típus: SFP+ 850nm optical transceiver module 
Mennyiség: 4db 
Sebesség: 10Gbps 
Kompatibilitás: McAfee Network Security Platform NS9100 IPS szenzor 
SR multimódusú 
(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 Teljesítési határidő (legkedvezőbb megajánlás 30 nap, legkedvezőtlenebb megajánlás 60 
nap) (naptári nap) 30 
 
  Költség kritérium – 
x Ár – Súlyszám: 70 
  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: Pénznem: 



(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: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn) 
A szerződés meghosszabbítható igen 
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés nem meghosszabbítható és időtartama 
nem 1 hónap, ezen adatok kizárólag az EKR rendszer sajátossága miatt került megadásra, hogy a szerződés 
hatálya az alábbiak szerint megadható legyen. 
A szerződés időtartama: A szerződés az azt későbbi időpontban aláíró Fél aláírásának napján lép hatályba és a 
nyertes ajánlattevő által megajánlott teljesítési határidő lejáratáig tart. 
 
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: 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk 
Elfogadható változatok nem 
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ 
Opciók 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 nem 
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 
II.2.14) További információ: 
A II.2.5) ponthoz: Az értékelési szempontok: legjobb ár-érték arány szempontja. A módszerek szempontonkénti 
ismertetése: Ár: „fordított arányosítás” módszere. Teljesítési határidő: Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) 
bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához. Az értékelés során 
adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. 
 
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 ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt 
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében 
meghatározott kizáró okok fennállnak. 
Igazolási mód: 
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmassági és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. r. (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdés és a 3. § 
(1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint lefolytatott közbeszerzési 
eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési 
Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében 
felsorolt kizáró okok hatálya alá. 
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően 
kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill. adat 
tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó 
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. 
Az esetleges folyamatban lévő változásbejegyzéshez kapcsolódóan irányadó a Kr. 13. §-a. A nyilatkozat az EKR-
ben, űrlapon teljesítendő. 
Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) 
nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért 
információkat. A nyilatkozatban ajánlattevőknek fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások 
kiállítására mely szerv jogosult, azon adatbázisokat üzemeltető szervek kivételével, amely adatbázisok ellenőrzését 
a kizáró okok igazolása körében az Ajánlatkérő számára a Kr. előírja. 
A Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok 
fenn nem állását az ajánlattevőnek a Kr. 8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) 
bekezdés szerinti felhívására. 
A Kr. 15. §-a értelmében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő 
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az - EKR-ben elektronikus űrlapként megtalálható – EEKD-t 
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 vagy részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozati 
kötelezettségének. 
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő vagy 
részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti - az EKR-ben elektronikus űrlapként megtalálható - 
nyilatkozatot nyújt be, amelyben egyértelműen megjelöli (feltünteti), hogy ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez 
nem vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-ában foglalt öntisztázás lehetőségére. 
A kizárók okokra vonatkozó igazolások benyújtásának részletes szabályait és feltételeit a közbeszerzési 
dokumentumok részét képező Útmutató az ajánlattevők számára c. dokumentum tartalmazza. 
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában résztvevő 
szervezetet, akivel szemben a kizáró ok az eljárás során következett be. 
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok 
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 321/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától 
visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításairól (IT biztonságtechnikai eszközök és szolgáltatások) 
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre 
tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. A referencia-nyilatkozatnak vagy 
igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát olyan 
részletességgel, hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen, a szállítás (adásvétel) mennyiségét (darab), a 
teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év, hónap, nap - megjelölésével), továbbá nyilatkozatot 
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. Az 
alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (5) - (9) bekezdései. A kizáró okokra és az 
alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is 
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az 
ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata 
nélkül vélelmezi. 
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez 
képest szigorúbban határozta meg. 
Az Egységes Európai közbeszerzési Dokumentum IV. rész alfa pontját kell az ajánlattevőnek kitölteni. 
Irányadó a Kbt. 65. § (7) bekezdése.  
 
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik 
az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, legalább 2000 darab IT 
biztonságtechnikai eszköz és/vagy szolgáltatás szállítására vonatkozó referenciával.  
Az előírt referencia több szerződés bemutatásával is teljesíthető. IT biztonságtechnikai eszköz és szolgáltatás 
különösen: Kártya és token menedzsment megoldások, Számítógépen vagy számítógépen kívül tárolt adatok 
védelmét biztosító megoldások, USB tokenek, Smart Card-ok, Szoftveres authentikációs eszközök, 
Intelligenskártya-olvasó, Vállalati tűzfal megoldások, Fiókirodai tűzfal megoldások, IPSec VPN megoldások, SSL 
VPN megoldások. A felsorolás nem taxatív. 
Az előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatandó szerződés(ek)nek az ajánlati felhívás feladásától 
visszafelé számított legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett és 3 év (36 hónap) alatt befejezett 
szállítás(oka)t kell magában foglalnia a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése értelmében.  
 
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 
  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 
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: 
Szerződés biztosítékai: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, fizetési késedelem esetére késedelmi 
kamat.  
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Pénznem: magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz 
árfolyamához. A Kbt. 135. § (1) bek. alapján az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elismeréséről 
(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevő teljesítésétől, vagy az erről szóló 
írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. A kifizetés a Kbt. 135. § 



(1) bek. szerint leigazolt, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított számla Ajánlatkérő általi kézhezvételének 
napjától számított 30 naptári napon belül, átutalással történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint. 
Irányadó az Áfatv., az Áht., és vonatkozó rendelkezései. 
Jótállás: 12 hónap 
A szerződést erősítő kötelezettségek és a fizetési feltételek részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza 
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ 
  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: 
  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. 
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 nem 
IV.2) Adminisztratív információk 
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 
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: 2019/12/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) 
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült 
dátuma 
Dátum: (éééé/hh/nn) 
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: 
HU 
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn) 
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 
Dátum: 2019/12/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu 
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés 
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a 
tartalmazza. 
 
VI. szakasz: Kiegészítő információk 
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem 



A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról 
  A megrendelés elektronikus úton történik 
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak 
x A fizetés elektronikus úton történik 
VI.3) További információk: 
1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bek. alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő a Kbt. és az e-Kr. 
szabályai szerint. Az ajánlat részletes formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatot a Kbt. és az 
e-Kr. szabályainak figyelembe vételével elektronikus úton kell benyújtani.  
2. Az ajánlathoz csatolni kell vagy elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni: 
- felolvasólapot elektronikus űrlap formájában a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti tartalommal. 
- nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdésre vonatkozóan (EKR űrlap); 
- nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdésére vonatkozóan (EKR űrlap); 
- egységes európai közbeszerzési dokumentumot a Kbt. 67. § szerint (EKR űrlap); 
- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a 
cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. kapacitást nyújtó szervezet aláírási 
címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírás mintáját; 
- nyilatkozat változásbejegyzésről (EKR űrlap). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az 
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 
cégbíróság által megküldött igazolást.  
- amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik úgy csatolni kell az Ajánlattevő ill. a 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet által kiállított egységes európai közbeszerzési 
dokumentumot figyelemmel a Kbt. 67. § (3) bek.-re; 
- amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, 
illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása 
alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy és a meghatalmazott által aláírt, 
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell; 
- a Kbt. 67. § (3) bek. szerinti nyilatkozatokat adott esetben (amennyiben az ajánlattevő más szervezet kapacitására 
nem kíván támaszkodni az erre vonatkozó nemleges nyilatkozatot is csatolni kell); 
- az ajánlattétellel egyidejűleg az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban rögzített 
előírásoknak mindenben megfelelő részletes ártáblázat; 
- a műszaki leírásban megadott mintakonfigurációtól való eltérés esetén az egyenértékűség bizonyításához az 
ajánlathoz csatolni kell a megajánlott termékek magyar nyelvű leírását (Ajánlatkérő a termékkatalógust is elfogadja 
– nem magyar nyelvű katalógust magyar nyelvű fordítással); 
- Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben); 
- Fordítás (adott esetben). 
3. A Kbt. 41/A. § alapján ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja 
elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott 
dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum 
egyszerű elektronikus másolata formájában.  
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén 
rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. 
Ajánlattevő/kapacitást nyújtó szervezet saját maga által tett nyilatkozatát cégszerű aláírással kell ellátni.  
4. A II.1.6) ponthoz: A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok 
vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a termékek és kapcsolódó szolgáltatások egy homogén 
termékkört képeznek, így a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel, ezáltal a termékek nem egységes és 
egyidejű szállítása nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel és jelentős többletköltséget jelentene 
Ajánlatkérő számára, továbbá a szerződés tárgyának megfelelő termékek szállításával foglalkozó gazdasági 
szereplők teljességében képesek az eljárás tárgyát képező termékek és szolgáltatások szállítására. 
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 
Telefon: +36 18828592 
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax: +36 18828593 
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu 
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv 
Hivatalos név: 
Postai cím: 
Város: 
Postai irányítószám: 



Ország: 
Telefon: 
E-mail: 
Fax: 
Internetcím (URL): 
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása 
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdése 
alapján a kérelem - a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától 
számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a 
kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított 
kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet. 
VI.3) pont folytatása 
5. Az eljárás tárgyát képező áruk és szolgáltatások részletes leírását a műszaki leírás tartalmazza. 
6. Amennyiben az ajánlattevő által megajánlott teljesítési határidő felső határa meghaladja a maximálisan 
megajánlható 60 napot, úgy az ajánlattevő ajánlata érvénytelen. Részletes feltételek a Közbeszerzési 
dokumentumokban. 
7. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot jelen eljárásban nem köt ki. 
8. Ajánlatkérő a IV.2.6. pontban megjelölt időtartam alatt 30 napot ért. 
9. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75 .§ (2) bek. e) pontját. 
10. A III.1.3. szerinti feltételek és igazolások a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbbak. 
11. FAKSZ: dr. Bencsik Márk, 00933. 
12. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé 
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 
13. Kötbérek:  
Késedelmi kötbér: nettó vételár napi 2%-a, legfeljebb 5 nap. 
Hibás teljesítési kötbér: nettó vételár napi 2%-a, legfeljebb 5 nap.  
Meghiúsulási kötbér: elállás vagy felmondás esetén a nettó vételár 30%-a. Részletes feltételek a 
szerződéstervezetben. 
14. Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat. 
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 
Telefon: +36 18828592 
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax: +36 18828593 
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu 
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: 
2019/11/12 (éééé/hh/nn) 
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége. 
____________________________________________________________________________________________
_____________ 
1 szükség szerinti számban ismételje meg 
2 adott esetben 
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 

 


