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„Adattárház kialakítása gazdálkodási és működési adatkörökre,
valamint elemzési szolgáltatások biztosítása a kormányhivatali
rendszer számára”

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/158
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2017.09.06.
Iktatószám: 12579/2017
CPV Kód: 72212517-6
Ajánlatkérő: Fejér Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2017.10.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: területi közigazgatás

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: Fejér Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK10357
Postai cím: Szent István tér 9.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Gábor
Telefon: +36 22526900
E-mail: hivatal@fejer.gov.hu
Fax: +36 22526905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer

I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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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://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=20&type=210&year=2017#!DocumentBrowse
(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)
Hivatalos név: Esztári Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kelenhegyi út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Esztári Csaba
Telefon: +36 14666996
E-mail: esztari@ugyvediiroda.hu
Fax: +36 12091799
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
elektronikusan: (URL)
a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Fejér Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szent István tér 9. I. emelet 114. iroda
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Varga Gábor
Telefon: +36 22526900
E-mail: hivatal@fejer.gov.hu



3

Fax: +36 22526905
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer
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
x Regionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi intézmény
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
Egyéb típus:

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: területi közigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00042 azonosító számú „A
kormányhivatal irányításának hatékonyabbá tételét biztosító háttér kialakítása” elnevezésű kiemelt
projekt keretében „Adattá

Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212517-6
II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
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Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„A kormányhivatal irányításának hatékonyabbá tételét biztosító háttér kialakítása”
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00042 kiemelt projekt előkészítése során meghatározott szakmai
funkcionalitással rendelkező adattárház és elemző rendszer kialakítása, melynek során feladat
- a részletes igazgatási és informatikai tervezési feladatok elvégzése,
- az informatikai fejlesztési és rendszer implementációs valamint rendszerintegrációs feladatok
ellátása,
- az adattárház adatbázisának forrásadatbázisokból történő adatátvételi és ellenőrzött
adatbetöltési feladatainak végrehajtása.
- A rendszer működtetéséhez szükséges - a NISZ Zrt. által biztosított infrastruktúra környezeten
történő működést lehetővé tevő - hardver eszköz igények meghatározása
- A rendszer működtetéséhez szükséges operációs rendszer és alkalmazás szoftver licencek
szállítása.
- Szakértői kapacitás biztosítása vállalkozási szerződés keretében a jelen műszaki leírás további
fejezeteiben meghatározott szolgáltatások nyújtásához.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

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 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: Vállalkozási szerződés „a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00042 azonosító számú „A
kormányhivatal irányításának hatékonyabbá tételét biztosító háttér kialakítása” elnevezésű kiemelt
projekt keret

Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212517-6
További tárgyak: 72200000-7
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72210000-0
72212200-1
72212210-4
72212211-1
72212311-2
72212333-2
72212445-0
72212482-1
72212600-5
72212610-8
72212750-1
48700000-5

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerzési eljárás tárgya „A kormányhivatal irányításának hatékonyabbá tételét biztosító háttér 
kialakítása” KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00042 kiemelt projekt előkészítése során meghatározott 
szakmai funkcionalitással rendelkező adattárház és elemző rendszer kialakítása, melynek során 
feladat 
- a részletes igazgatási és informatikai tervezési feladatok elvégzése, 
- az informatikai fejlesztési és rendszer implementációs valamint rendszerintegrációs feladatok 
ellátása, 
- az adattárház adatbázisának forrásadatbázisokból történő adatátvételi és ellenőrzött 
adatbetöltési feladatainak végrehajtása. 
Jelen beszerzés tárgyát képezi még 
- A rendszer működtetéséhez szükséges - a NISZ Zrt. által biztosított infrastruktúra környezeten 
történő működést lehetővé tevő - hardver eszköz igények meghatározása 
- A rendszer működtetéséhez szükséges operációs rendszer és alkalmazás szoftver licencek 
szállítása. 
- Szakértői kapacitás biztosítása vállalkozási szerződés keretében a jelen műszaki leírás további 
fejezeteiben meghatározott szolgáltatások nyújtásához. 
Az Ajánlatkérő a beszerzés tárgyaként az alábbiak teljesítését várja el az Ajánlattevőtől: 
1) Adattárház kialakítása gazdálkodási, humán és működési adatkörökre. 
2) Az adattárházra épülő elemző és döntéstámogató informatikai rendszer fejlesztése és 
implementálása. 
3) A rendszer részét képező üzleti intelligencia portál létrehozása 
4) A rendszerhez szükséges eszközök, valamint licencek részletes tervezése, specifikálása és 
leszállítása, a fejlesztői és teszt környezetben történő üzembe helyezése. 
5) A rendszer megvalósításának megfelelő transzparenciáját, követhetőségét és dokumentáltságát 
biztosító leszállítandók elkészítése 
6) A rendszer fenntartásához szükséges szolgáltatások nyújtása. 
A rendszernek alkalmasnak kell lennie legalább 1070 végfelhasználó kiszolgálására, valamint arra, 
hogy legalább 2 telephelyen és virtuális környezetben is működjön. Az egyes követelmények, 
valamint az adott feladatokhoz részletezését, illetve a nyertes ajánlattevő által leszállítandó 
termékek körét a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza. Ajánlatkérő a
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közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet („Korm. rendelet”)
46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy
eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az
általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre,
típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés
tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt.
Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az
ajánlattevő feladata.

(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 Szakmai ajánlat minősége 40
Költség kritérium – 1
x Ár – Súlyszám: 60
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
(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: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 330
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés meghosszabbítható. A
Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) bekezdésére figyelemmel, amennyiben a Támogatási Szerződésben
foglalt projekt megvalósítási időtartam módosul, úgy a módosítás mértékével a szerződés
időtartama is meghosszabbodik. Mivel kizárólag a teljesítési határidő módosul, ezért a
szerződés általános jellege nem változik.

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 igen
Opciók ismertetése: A nyertes ajánlattevő az átadott rendszer vonatkozásában - a jótállási 
időszakban előírt feladatainak teljesítésén túl - folyamatos támogatást és éves licenc 
fenntartást biztosít az Ajánlatkérő részére - annak igénye esetén - a benyújtott ajánlatában
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meghatározott díj ellenében. A rendszer központi moduljai rendeltetésszerű üzemeltetéséhez
és jogszerű használatához kapcsolódó, az 5 éves fenntartási időszak alatti éves licenc- és
követési díj az ajánlatban külön kerül megajánlásra. A megajánlásra kerülő díjak az 5 (öt) éves
időszakban nem módosulhatnak. A díjak megfizetése külön finanszírozási forrásból kerül sor,
így a megfizetésére annak előírásai elsődlegesen irányadóak.

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
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00042

II.2.14) További információ:
II.1.6.: A részajánlattétel nem biztosított. Az egységes adattárház rendszer létrehozása nem
bontható részekre. Az adattárház adatgyűjtő és -strukturáló rendszer, alrendszeri egymásra
épülnek,együttműködnek, nem lehet fizikailag és megvalósítás szempontjából részekre bontani.
II.2.5. Ár: ajánlati nettó ár (súlysz:40) és az opciós licenc- és követési díj (súlysz:20)II.2.7. Az időtartam
naptári nap.

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 alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 62.§ (1)
bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani a
közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint.
A kizáró okok igazolása, valamint az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség tekintetében
a részvételre jelentkezőnek, valamint a kapacitás szervezetnek Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentumot (EEKD) kell benyújtania. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás III.1.1. - III.1.3. pont
szerinti iratok benyújtása a részvételi jelentkezés benyújtásakor nem kötelező, de nem tiltott.
Részvételre jelentkezőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez, a Kbt 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá
eső alvállalkozót. (a nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő, a
részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozók megjelölését).
Kizáró okok ellenőrzése: 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 4.§ és 8.§-16.§ szerint, ide nem értve a
9.§ és 11.§-okat. A kizáró okok tekintetében benyújtott nyilatkozatoknak és igazolásoknak az
eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lennie.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47.§ (2) bek. alapján egyszerű
másolatban is benyújthatók.
Ajánlatkérő a kizáró okokra vonatkozó igazolások tekintetében a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdései
szerint jár el.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok
felsorolása és rövid ismertetése:
P1) Pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat: Ajánlatkérő Kbt. 69.§-a szerinti felhívására
csatolni kell a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozatot - attól függően,
hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal [321/2015. X.30. Korm.
rendelet 19.§ (1) a) pontja]:
- a részvételre jelentkező mely számlaszámokkal rendelkezik;
- pénzforgalmi számláján a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban
volt-e 30 napot meghaladó sorbaállítás (a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi
LXXXV. tv. 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalom szerint).
P2) Nyilatkozat árbevételről: Ajánlatkérő Kbt. 69.§-a szerinti felhívására csatolni kell az előző 3
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgya szerinti (adattárház
kialakítását, valamint elemzési szolgáltatást is magába foglaló informatikai
alkalmazásfejlesztés és informatikai rendszerintegráció) - általános forgalmi adó nélkül
számított - árbevételéről szóló nyilatkozatot attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre
állnak [321/2015. X.30. Korm. rendelet 19.§ (1) c) pontja]
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a K.r. 19.§ (3) bekezdésére. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.
§-ában foglaltak az irányadók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) - P2)
pontokban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági
szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α
pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági
követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes
európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész B. pontjában feltüntetni. Az
alkalmasság igazolása tekintetében az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése szerint jár el.
Részvételre jelentkezőnek a pénzügyi alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és
69.§, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§-a szerint kell eljárnia. Ajánlatkérő az
igazolásokat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (6) bekezdésére tekintettel is elfogadja.
A P2) pontban foglalt követelmény vonatkozásában a részvételre jelentkezők együttesen is
megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha 
P1) bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő a részvételi 
felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban; 
P2) az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti (adattárház 
kialakítását, valamint elemzési szolgáltatást is magába foglaló informatikai 
alkalmazásfejlesztés és/vagy informatikai rendszerintegráció) árbevétele mindösszesen nem 
érte el a nettó 500.000.000 HUF-ot. 
A Kbt. 65.§ (6) bek. szerint előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre 
jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelmények, amelyek értelemszerűen 
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés 
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. 
A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján előírt alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők



9

bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi
jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása
érdekében a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. 
A Kbt. 65.§ (8) bek. alapján az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági
és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint
kezesként felel az ajánlatkérőt a részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) Referencia: a K.r. 21.§ (3) bek. a) 
pontja alapján a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 72 hónapban 
megkezdett és 3 éven (36 hónap) belül befejezett a közbeszerzés tárgyának (adattárház 
kialakítását, valamint elemzési szolgáltatást is magába foglaló informatikai 
alkalmazásfejlesztés és/vagy informatikai rendszerintegráció) megfelelő területen végzett 
legjelentősebb, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő, teljesített szolgáltatásainak 
ismertetését, amelynek tartalmaznia kell valamennyi referencia tekintetében: 
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap), és helyét 
- a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét, 
- a teljesítésbe bevont személyek / szervezetek nevét és elérhetőségét, a teljesítésben való 
részvételük %-os mértékét, 
- a mennyisége 
- azt a nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő volt, 
- a szolgáltatás tárgyát. 
A referencia ismertetéshez csatolni kell a K.r. 22.§ (1) bekezdése szerinti referencia 
igazolást/nyilatkozatot. 
A K.r. 22.§ (5) bek. alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás 
megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága 
miatt - nem állítható ki az egyes részvételre jelentkezők által teljesített szolgáltatások 
elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a 
teljesítésben részt vett részvételre jelentkező részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében 
olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó részvételre 
jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. 
M2) Szakemberek: A K.r. 21.§ (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a 
megnevezését, képzettségük, releváns gyakorlatuk, a szakember által aláírt szakmai 
önéletrajzzal történő ismertetését, végzettségüket igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván 
vonni a teljesítésbe. A szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz részletesen - 
dátumokkal (év/hónap) - térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra. A 
szakembernek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy a 
részvételre jelentkező nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. 
Ajánlatkérő a felsőfokú végzettség alatt államilag elismert főiskolai és/vagy egyetemi diplomát, 
oklevelet, vagy külföldön megszerzett felsőfokú végzettséget tanúsító okiratot ért. A végzettség 
igazolására a diploma/oklevél másolatát kell benyújtani. Ajánlatkérő szakmai gyakorlat alatt a 
felsőfokú végzettség megszerzését követően a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött
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munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti. Amennyiben a szakember ugyanazon időben több
projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem
adható össze, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a
szakember esetleg egyidőben több projektben is dolgozott. 
A közös részvételre jelentkező az M1)-M2) alpontokban előírt alkalmassági követelményeknek
együttesen is megfelelhetnek. 
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) és
M2) pontokban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági
szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész α
pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági
követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes
európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványa IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az
alkalmasság igazolása tekintetében az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése szerint jár el. 
Részvételre jelentkezőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§,
67.§ és 69.§, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21-22.§§-ai szerint kell eljárnia.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) nem rendelkezik a vizsgált időszakban
M.1.)
1 darab, egyedi adattárház kialakítását, valamint elemzési szolgáltatást is magába foglaló
alkalmazásfejlesztési szolgáltatást tartalmazó referencia, amely képes arra, hogy a folyamatos
éles üzem során legalább 200 végfelhasználót pontot szolgáljon ki.
, M2) nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M.2.1) 1 fő projektvezető, aki
- felsőfokú végzettségű,
- nemzetközi standardoknak (PMBook) megfelelő projektmenedzsment minősítéssel, vagy a
minősítés megszerzéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik,
- legalább 36 hónap szakmai tapasztalat IT rendszerbevezetési projektmenedzsment területen
M.2.2) 1 fő rendszerintegrátor szakértővel, aki
- műszaki és / vagy informatikai és / vagy gazdasági felsőfokú végzettségű,
- legalább 36 hónap rendszerintegrációs tapasztalattal rendelkezik.
M.2.3) 1 fő szoftver architekttel, aki
- műszaki és / vagy informatikai és / vagy gazdasági felsőfokú végzettségű,
- legalább 3 projektben szoftver architektként részt vett; és rendelkezik az alábbi területeken
szerzett tapasztalattal:
a) legalább 36 hónap szoftver architekt,
b) nagyvállalati szoftvertervezés,
c) elosztott rendszerek architektúra tervezése,
d) SOA (Service Oriented Architecture) és Microservice-es architektúrák ismerete,
e) átfogó technológiai ismeretekkel (full-stack) rendelkező fejlesztői tapasztalat,
- képes magas színvonalú műszaki dokumentációk és erőforrástervek elkészítésére.
M.2.4) 1 fő senior fejlesztővel, aki
- műszaki és / vagy informatikai és / vagy gazdasági felsőfokú végzettségű,
- legalább 36 hónap alkalmazásfejlesztési tapasztalattal rendelkezik
Egy szakember egy pozícióra jelölhető.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
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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)

x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az
információs rendszernek egészében és részleteiben is meg kell felelnie a 41/2015. (VII. 15.) BM
rendeletben a 3. biztonsági osztályra előírt követelményeknek.

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
a) késedelmi kötbér: szerződéses feltételek szerint.
b) meghiúsulási kötbér: nettó szerződéses ellenérték 20 %-a.
c) teljesítési biztosíték: a nettó szerződéses ellenérték 5 %-a
d) jótállási biztosíték: a nettó szerződéses ellenérték 5 %-a
e) jótállás: 36 hónap.
f) Előleg-visszafizetési biztosíték: a szerződés - ÁFA nélkül számított - ellenértéke elszámolható
összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összege. A biztosíték
kedvezményezettje minden esetben az Irányító Hatóság. [Kbt. 135.§ (9)]
Előleg (végszámlában elszámolva): a szerződés ellenértékének a szállítói finanszírozás keretében
elszámolható összege legfeljebb 50 %-a
Számlák: 2 db részszámla 1 darab végszámla.
Finanszírozás: szállítói. A támogatás intenzitása:100 %.
Jogszabályok: Kbt. 135.§ (1)-(3) és (4) - (6) bek; Ptk. (6) 130.§ (1)-(2) bek.; 2003. évi XCII. törvény 36/A§;
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32.§§-ai; 272/2014 (XI.5.) Korm. rend.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
Meghívásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás: A közbeszerzés tárgyát képező fejlesztés jellege és összetettsége miatt a műszaki 
leírás csak a tárgyalások során véglegesíthető, teljeskörűen és kizárólagosan elfogadott iparági 
gyakorlatok hiányában nem tudja kellő pontossággal elkészíteni a külön jogszabályban
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meghatározottak szerinti szabványok, európai műszaki értékelés, közös műszaki előírások vagy
műszaki referenciák valamelyikére való hivatkozással a műszaki leírást, amely lehetővé tenné,
hogy nyílt eljárás keretében történjen meg a legkedvezőbb ajánlat kiválasztása. A kifejlesztendő
rendszert a kormányhivatal közjogi jellegére is tekintettel kell kifejleszteni, kifejezetten ilyen
rendszer jelenleg nincs a piacon, ezért szükséges a műszaki tartalom tárgyaláson történő
pontosítása. (Kbt. 85.§ (2) bekezdés d) pont).
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)
x 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 igen

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: 2017/10/06 (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: 2017/10/20 (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: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
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IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

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
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára a Kbt. előírásai 
szerint hozzáférhetővé teszi a részvételi határidő lejártáig az I.3. pontban lévő elérhetőségen. 
2. A közbeszerzési dokumentumot a Kbt. 57.§ (2) bek. szerinti elérése és annak regisztrációs 
adatlappal való igazolása az eljárásban való részvétel feltétele. 
3. A részvételi jelentkezések benyújtásának és felbontásának helye/ideje: Fejér Megyei 
Kormányhivatal (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. I. emelet 114. iroda, Időpont: a felhívás 
IV.2.2) pontja szerint. A bontásra a Kbt. 68.§ (3) és (5) bekezdései irányadóak. 
4. A jelentkezések benyújtásának módja: a részvételi jelentkezést és minden mellékletét 1 
pld-ban papír alapon (1 eredeti), valamint 1 pld-ban a papír alapú példánnyal megegyező 
elektronikus formában (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható PDF file formában) kell 
benyújtani, zárt csomagolásban az alábbi felirattal: Részvételi jelentkezés: „Adattárház 
kialakítása” A részvételi határidő lejárta előtt nem bontható fel!".. A jelentkezés elkészítésével 
és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot a részvételre 
jelentkezőnek kell viselnie. 
5. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (6) bekezdése alapján nem biztosít újabb hiánypótlást abban az 
esetben, ha a már elrendelt hiánypótlás során a részvételre jelentkező a részvételi 
jelentkezésében korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e 
gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 
6. Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan nem határoz meg a Kbt. 132. §-a szerinti 
feltételeket. 
7. A III.1.2.), III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz 
képest szigorúbb. 
8. Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bekezdés alapján nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé 
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. 
9. Részvételre jelentkező köteles nyilatkozatot benyújtani a Kbt. 66.§ (6) vonatkozásában. 
10. Az eljárás második szakaszában benyújtásra kerülő ajánlatok értékelése a Kbt. 76.§ (2) 
bekezdés c) pontja alapján és arányosítás módszerével történik. Az érvényes ajánlattétel 
feltétele, hogy a részvételre jelentkező által az ajánlati szakaszban megajánlásra kerülő 
rendszer az ajánlatkérő által meghatározott ún. kritikusnak minősített követelményeknek 
eleget tegyen. Ezen követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A Kbt. 87.§ (1)
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rendelkezései alapján ezen feltételek meglétéről az ajánlatkérő nem kíván tárgyalni. 
11. Feltételes közbeszerzés [Kbt. 53.§ (6)]: Ajánlatkérő támogatási szerződés módosítására
irányuló igényt nyújt be. Az igény módosításának el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb
összegben történő elfogadása olyan körülmény, amely miatt a tárgy szerinti közbeszerzési
eljárás eredménytelenné nyilvánítható, valamint az eljárás eredményének kihirdetését
követően a nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő szerződés hatályba lépése a Kbt. 132.§ (12)
bekezdés alapján felfüggesztő feltétel. 
12. Ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában való részvételt 50.000.000 HUF összegű
ajánlati biztosíték adásához köti. A további szabályokat az ajánlattételi felhívás fog tartalmazni. 
13. Nyertes Ajánlattevő köteles a szerződés teljesítésének időtartama alatt felelősségbiztosítást
fenntartani min. 100.000.000 HUF / káresemény és legalább 200.000.000 HUF / év mértékig,
informatikai szolgáltatás tárgyú, vagyoni és nem vagyoni kárértékre vonatkozóan, továbbá
harmadik személynek okozott károkra. 
14. Szerződéskötési feltétel: MSZ EN ISO 9001:2009 szerinti minőségirányítási és MSZ EN ISO
27001 információbiztonsági irányítási rendszer megléte. 
15.Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) e) pontját alkalmazza. 
16.FAKSZ: dr.Esztári Csaba lsz:00946 
17.A felhívásban nem szabályozott kérdésekre a Kbt. és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet az
irányadóak.

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

Hivatalos név: Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottság@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):

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 
jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a
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szerint.
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: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottság@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL):

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/09/01 (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


	„Adattárház kialakítása gazdálkodási és működési adatkörökre, valamint elemzési szolgáltatások biztosítása a kormányhivatali rendszer számára”

