ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Hirdetmény
közzététele nélküli tárgyalásos eljárás EKR000961792018
E40 - Ajánlattételi szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Közbeszerzés
tárgya:

ArcGIS desktop és szerver licencek

Felhívás
Ajánlattételi felhívás
I. szakasz: Ajánlatkérő

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

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

EKRSZ_
15602086

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Budapest

NUTS-kód:

HU110

1024

Ország:

Magyarország

Keleti Károly Utca 24.

Egyéb cím adatok:

Bagó

Kapcsolattartó személy:
E-mail:

Postai irányítószám:

kozbeszerzes@nebih.gov.hu

Telefon:

Dániel
+36 13369026

Fax:

+36 13369421

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

http://portal.nebih.gov.hu/

A felhasználói oldal címe: (URL)

http://portal.nebih.gov.hu/

Lebonyolító szerv(ek) adatai
Hivatalos név:

Csendes Consulting Közbeszerzési Tanácsadó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

EKRSZ_
91071327

Nemzeti azonosítószám

Postai cím:
Város:

Nyúl

NUTS-kód:

Egyéb cím adatok:
Kapcsolattartó személy:
E-mail:

darai.orsolya.gyorgyi@
csendesconsulting.hu

EKR000961792018

HU

Postai irányítószám:

9082

Ország:

Magyarország

Szabadság Utca 43.
Darai
Telefon:

Orsolya

Györgyi
Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)
A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
Nem

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.

Nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.

Nem

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
Árubeszerzés

II.1.1) A szerződés típusa:
II.1.2) Fő CPV-kód:
48326000-9

ArcGIS desktop és szerver licencek

II.1.3) A szerződés tárgya:

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db ArcGIS Server Enterprise Advanced Staging licence 10.5 + 1 év követés - Meglévő ArcGIS for Server Enterprise Advanced éles
környezet bővítése további környezettel + 1 év követés 1 db ArcGIS for Server Enterprise Standard 10.5 + 1 év követés - Éves
alapszoftver követés és frissítés a már meglévő ArcGIS for Server Enterprise Standard alapszoftver licenchez, + 1 év követés 1 db
ArcGIS Server Enterprise Advanced additional licence (2 core) 10.5 - Meglévő ArcGIS for Server Enterprise Advanced éles környezet
bővítése két core licenccel 1 db ArcGIS Desktop Standard Concurrent Use licence 10.5 + 1 év követés - Éves alapszoftver követés és
frissítés a már meglévő ArcGIS Desktop Standard felhasználói alapszoftver licenchez + 1 év követés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:
II.1.6) A teljesítés helye:
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vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.

II.1.7) Részekre bontás
Részajánlat tételre lehetőség van

Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdés alapján megállapította, hogy a beszerzés tárgyát képező termék esetében gazdasági és műszaki
szempontok miatt lehetetlen a több szerződés megkötése, mivel a feladat ellátására egyetlen ajánlattevő képes.

II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1) Elnevezés:

ArcGIS desktop és szerver licencek követése

II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód:
48326000-9

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód:
HU110 Budapest

EKR000961792018

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.

A teljesítés helye:

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db ArcGIS Server Enterprise Advanced Staging licence 10.5 + 1 év követés - Meglévő ArcGIS for Server Enterprise Advanced éles
környezet bővítése további környezettel + 1 év követés 1 db ArcGIS for Server Enterprise Standard 10.5 + 1 év követés - Éves
alapszoftver követés és frissítés a már meglévő ArcGIS for Server Enterprise Standard alapszoftver licenchez, + 1 év követés 1 db
ArcGIS Server Enterprise Advanced additional licence (2 core) 10.5 - Meglévő ArcGIS for Server Enterprise Advanced éles környezet
bővítése két core licenccel 1 db ArcGIS Desktop Standard Concurrent Use licence 10.5 + 1 év követés - Éves alapszoftver követés és
frissítés a már meglévő ArcGIS Desktop Standard felhasználói alapszoftver licenchez + 1 év követés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:
Költség szempont:
Ár szempont:

Nem
Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Nettó ajánlati ár összesen
II.2.6) Becsült érték:
Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
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Időtartam hónapban:
vagy napban:
vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

Nem

A szerződés meghosszabbítható

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ (nyílt eljárások kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy Tervezett minimum:

/

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Nem

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Nem

Opciók:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell
tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Igen

KEHOP-1.1.0-15-2016-00003

II.2.13) További információ:
Teljesítési határidő: a térinformatikai licenckomponensek átadása a szerződés hatályba lépésétől számított 30 nap + 1 éves licenc
követés.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
EKR000961792018

III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:
Az eljárás valamennyi része tekintetében nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)k); m) és q) pontjának hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban egyszerű nyilatkozatot kell
benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját
a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.(321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) )
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóságnak a Közbeszerzési Értesítő 81. számában 2017. május 19-én közzétett
útmutatójára a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról. Ajánlatkérő a Kbt. 100. (5)
bekezdésére tekintettel úgy rendelkezik, hogy már az ajánlat benyújtásakor be kell nyújtani a kizáró okok hiányára vonatkozó
igazolásokat, nyilatkozatokat. Ajánlatkérő ezúton hívja fel az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok tekintetében a közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint biztosítja az öntisztázás lehetőségét.
Irányadó a Kbt. 63. § (3) és 74. § (1) bekezdései.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az alkalmassági minimum követelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az alkalmassági minimum követelmény(ek):

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

III.1.4) A szerződés biztosítékai:
Ajánlatkérő szerződés biztosító mellékkötelezettségként késedelmi (a késedelemmel érintett teljesítésre vonatkozó nettó
ellenértékének 1%/nap, max. 20 nap), hibás teljesítési (a szerződés nettó ellenértékének 20%-a) és meghiúsulási (a szerződés nettó
ellenértéke 20%-a) kötbért ír elő, melynek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen
más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Teljesítés igazolás kiállítása: a Kbt. 135. § (1) bekezdés alapján. A kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)
és (2) bekezdésében, valamint a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdésében foglaltak szerint történik. A részletes fizetési feltételeket az eljárást
megindító felhívást kiegészítő dokumentumok tartalmazzák.

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

Nem

Meghívásos eljárás

Nem

Tárgyalásos eljárás

Igen

Gyorsított eljárás

Nem

Versenypárbeszéd

Nem

EKR000961792018

Nem

Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

Nem

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

Nem

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul

Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Nem

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Tárgyalásra vonatkozó információk
IV.2.1) A tárgyalásos eljárás jogcíme:

IV.2.2) Az első tárgyalás időpontja:

A Kbt. 98. § (2) c) pont alapján kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy
meghatározott gazdasági szereplővel köthető meg a szerződés.
2018.12.10

IV.2.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:
Ajánlatkérő egy, vagy szükség esetén több fordulós tárgyalást tart, melynek keretében tárgyal a beszerzés műszaki, szerződéses és
kereskedelmi feltételeiről. Minden tárgyalás végeztével Ajánlatkérő vagy a képviseletében eljáró jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvet
az Ajánlatkérő vagy a képviseletében eljáró az ajánlattevőnek az EKR-ben megküldi. A tárgyalásokon kizárólag cégjegyzésre jogosult,
vagy az ajánlattevő nevében nyilatkozattételre teljes jogú meghatalmazással rendelkező személy tehet nyilatkozatot. Ez utóbbi esetben
a meghatalmazás példányának vagy az ajánlatban történő csatolása, vagy a tárgyaláson történő átadása szükséges. Az ajánlattevő
nevében eljáró személyek képviseleti jogosultságának meglétét ajánlatkérő minden egyes tárgyalási forduló során ellenőrzi. Az
ajánlattevőt terheli annak kötelezettsége, hogy (valamennyi) tárgyalási fordulón a megfelelő jogi- és műszaki szakértelemmel
rendelkező személy jelen legyen, aki képes az ajánlattevő nevében nyilatkozatot tenni. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 21. § (2)
bekezdése alapján a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban minden esetben kötelező végleges ajánlat írásbeli benyújtása. A
tárgyalások lezárásaként az Ajánlatkérő – amennyiben a változások nagyságrendje indokolja, új iratok rendelkezésre bocsátásával – az
ajánlattevőt egy végleges ajánlat beadására hívja fel. A tárgyalás tervezett helye és ideje: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
1024 Budapest, Keleti Károly u. 24., I. em. 124. sz. Gazdasági Elnökhelyettes Az első tárgyalás időpontja: 2018.12.10. 11:00

IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
IV.3.2) Ajánlattételi határidő
Dátum, helyi idő:

2018.12.05

10:00

óra/perc

IV.3.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:
HU
IV.3.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma:
vagy Az időtartam hónapban:

vagy napban:

30

(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő:

2018.12.05

12:00

V. szakasz: Kiegészítő információk
EKR000961792018

óra/perc

V.1) Kiegészítő információk (Amennyiben külön közbeszerzési dokumentumok
megküldésére nem kerül sor.)
V.1.1) Szerződési feltételek:

V.1.2) Műszaki leírás:

V.1.3) Árazatlan költségvetés (építési beruházás esetén):

V.1.4) A nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények:

V.2) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött:

Nem

V.3) További információk
1.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az
ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell az ajánlattevő általi felelős magyar fordítást is. 2.) Az ajánlatot e-Kr. 15. §
szabályainak figyelembe vételével, elektronikusan kell benyújtani. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell
elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. 3.) Az ajánlat részeként a Kbt. 66. § (5) bekezdése
szerinti felolvasólap a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokkal az EKR-ben elektronikus űrlapként kell, hogy kitöltésre kerüljön. 4.)
Ajánlatkérő a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004
. (V. 25.) Korm. rendelet 7. § (1) b) pontja alapján folytatja le saját hatáskörben az eljárást. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya
központosított – országos, regionális – közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti
ki: 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 8. § (4) alapján Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés
tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy keretszerződés kerül megkötésre, a
központosított rendszerben kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos
következménye nem származhat.” 5.) Eljáró FAKSZ: dr. Csendes Richárd Lajstromszám: 00015. 6.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2)
bekezdés e) pontjában foglaltakat nem alkalmazza, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás. 7.) Ajánlattevőnek az ajánlatba csatolt, kitöltött ártáblázattal kell a kereskedelmi és szakmai ajánlatát megtennie
. 8.) A beszerzés pénzügyi fedezetének rendelkezésre bocsátása a „Katasztrófa-kockázatértékelési rendszer” című, KEHOP 1.1.0-152016-00003 azonosítószámú projekt keretéből, utófinanszírozás formájában történik 100 %-os mértékben. 9.) Ajánlathoz csatolni kell
az ajánlattevő esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett
aláírásmintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az
ajánlat aláírására feljogosítómeghatalmazását. 10.) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz
köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy az arra vonatkozó nemleges nyilatkozatot szükséges csatolni.
11.) A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat megtétele az EKR-ben történő regisztrálás során teljesül. 12.) Ajánlatkérő a
szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem
határoz meg a Kbt. 132. § szerint. 13.) Kiegészítő tájékoztatás tekintetében a Kbt. 56. § -ában foglaltak szerint jár el Ajánlatkérő. 14.)
Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (4) bekezdés c) pontja szerinti tárgyalásos eljárás megkezdése napján a Közbeszerzési Hatósághoz benyújtotta
a tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülményekről szóló tájékoztatást. 15.) Hiánypótlás, felvilágosításkérés és a számítási
hibajavítása tekintetében Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint jár el.

V.4) Ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:
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