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Összefoglaló tájékoztatás

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

Szünetmentes tápegység beszerzéseII.1.2) A szerződés tárgya:

II.1.1) A szerződés típusa

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001625462019/reszletek

Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

I.2) Kommunikáció

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:Város:

Postai cím:

Hivatalos név:

I.1) Név és cím adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, 
hogy érdeklődnek az eljárás iránt.

A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.

Összefoglaló tájékoztatás
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M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől 
visszafelé számított 3 évben összesen - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően - teljesített, legalább egy db, minimálisan 60 
kVA teljesítményű szünetmentes tápegység szállításáról szóló, legalább nettó 18 millió Ft értékű, egy generálvállalás keretében 

IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

IV.1) Részvételi feltételek

IV. szakasz: Jogi információ
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Súlyszám / Jelentőség:Megnevezés

Ár szempont:

Költség szempont:

Súlyszám / JelentőségMegnevezés

Minőségi szempont:

Az alábbi értékelési szempontok

III.1) Értékelési szempontok

III. szakasz: Értékelési szempontok

II.1.5) A teljesítés helye:

vagy a teljesítés határideje:vagy napban:Időtartam hónapban:

II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

1 db szünetmentes tápegység 2 db 76-90 kVA teljesítményű 20-40 kW-os modulokból felépített kettős konverziós online 3 fázisú UPS 
redundáns modulokkal, minimum 60, maximum 80 perc perc áthidalási idővel 72kW terhelésen. Minimálisan 10 éves várható 
élettartam kategóriájú akkumulátorokkal. A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Alkr.) 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt, a megnevezett megoldásokkal egyenértékű teljesítést elfogad az
Ajánlatkérő a Korm. r. 46.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint. Az ajánlatban csak új, azaz nem használt és nem demo készülék, 
termék ajánlható meg. A teljes körű installáció magában foglalja a fenti eszköz beszerelését, telepítését és rendeltetésszerű 
használatra alkalmas módon történő üzembe helyezését a Dokumentációban foglaltak szerint, illetve a termékek használatának 
betanítását (maximum 3 órában 3 fő részére) a felhasználó (üzemeltető) személyzet számára. A teljesítés továbbá magában foglalja az 
üzembehelyezési /próbaüzemi jegyzőkönyv felvételét, a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét, terméktől függően
az EV mérési jegyzőkönyv felvételét, valamint a felhasználói kézikönyvek, használati utasítások,magyar nyelven, nyomtatott formában,
és/vagy elektronikus formában (CD-ROM, vagy DVD-ROM). Az ajánlati ár tartalmazzon minden, teljes körű teljesítéshez szükséges 
járulékos költséget: — műszaki csatlakozások kiépítését, berendezés helyszínre szállítását, szerelési munkálatokat, 
csatlakoztatást-telepítést, beüzemelést-beszabályozást, installálást, műterheléssel történő próbaüzemeltetést, az üzemeltető 
képviselőinek betanítását, magyar nyelvű használati utasításokat. Az ajánlati árnak továbbá tartalmaznia kell: a gépspecifikus építési 
és szakipari munkák szakszerű kivitelezéséhez adatszolgáltatást és telepítési tervdokumentáció elkészítését; minden az üzembe 
helyezéshez műszaki csatlakozásokhoz szükséges tartozékot, — járulékos munkát, rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozékot;
EV mérési jegyzőkönyveket. Ajánlatkérő továbbá előírja a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére, hogy a termék telepítése és 
üzembe helyezése során a legkisebb környezeti terhelésre törekedjen. Vevő a telepítés során Eladó ezen kötelmének teljesítését 
helyszíni ellenőrzés során vizsgálja. A nyertes ajánlattevőnek – a szállítást és teljes körű installációt követően – 72 óra zavartalan, 
hibamentes próbaüzemet kell végeznie és dokumentálnia. A próbaüzemeltetést a szünetmentes tápegység névleges teljesítményértéke 
(80 kVA) minimum 30%-ának megfelelő mértékű műterhelés szünetmentes tápegységre történő csatlakoztatásával szükséges 
végrehajtani és dokumentálni. A műterhelés elvégzéséhez szükséges berendezéseket, eszközöket az Ajánlattevőknek kell biztosítaniuk.
A próbaüzem megfelelőségét Ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben Eladó ezen kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, 
úgy Vevő jogosult a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jogkövetkezményeket alkalmazni. Nyertes ajánlattevőnek biztosítania 
kell a teljes körű szervizellátást a jótállási idő alatt. Részletes feltételeket az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentáció 
mellékletét képező műszaki leírásban található szakmai követelmények tartalmazzák.
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Igen

Igen

Többlet jótállási idő (hónap) minimális 24 hónapon felül (min 0- max 96 hónap) 10

Teljesítési határidő (nap) minimum 30 nap maximum 50 nap 15

Vállalt késedelmi kötbér mértéke (%) (min. 0,3%/nap, max: 1%/nap) 10

Nem

Igen

nettó ajánlati ár (Ft)
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EKR-OT-03677/2019Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

2019.12.13

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma

VI.1.2) 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) További információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

óra/perc

V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje

V.1) Adminisztratív információk

V. szakasz: Eljárás

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

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

IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

teljesített referenciával. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi 
figyelembe. A referencia egy szerződésből teljesíthető.

Ajánlatkérő nem alkalmazza
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