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6/OVSZ/2009. "Szerver hosting"

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/107
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta) KÉ
Eljárás fajtája: Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2009.09.14.
Iktatószám: 12419/2009
CPV Kód: 72514100-2;72590000-7;72000000-5
Ajánlatkérő: Országos Vérellátó Szolgálat

Teljesítés helye:
Budapest és Budapest közigazgatási határától
számított 60 km-es körzet

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő: Navigator Informatikai Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

2 . melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

tájékoztató

az eljárás eredményéről

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

KÉ nyilvántartási szám_________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Országos Vérellátó Szolgálat

Postai cím: Karolina út 19-21.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1113

Ország: Magyarország

Címzett: Dr. Miskovits Eszter főigazgató

Telefon: 06-1-372-4110

E-mail: foigazgato@ovsz.hu

Fax: 06-1-372-4189

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovsz.hu

A felhasználói oldal címe (URL):
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I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű x

Közjogi szervezet

Regionális/helyi szintű

Egyéb

I. 3.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1)

Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Vállalkozási szerződés

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy
közbeszerzés(ek) tárgyának)

a)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

b)

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

NUTS-kód

c)

Szolgáltatás x

Szolgáltatási kategória száma 07

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

A teljesítés helye Budapest és Budapest közigazgatási határától számított 60 km-es körzet

NUTS-kód HU10

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)

Keretmegállapodás megkötése
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Keretmegállapodáson alapuló szerződés megkötése

Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések

II.1.4)

A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége Az ajánlatkérő tevékenységét támogató
kiszolgáló számítógépek és kapcsolódó eszközök (a továbbiakban: szerverek) üzemeltetési
feltételeinek biztosítása, mely magában foglalja a rendszer leállítását megelőző adatmentését, az
állásidőre ideiglenes rögzítés kiépítését, az informatikai rendszer leállítását, szétkábelezését és
szétszerelését, a teljesítési (üzemeltetési) helyre történő leszállítását, a rendszer összeszerelését,
összekábelezését, a szerverek és telekommunikációs berendezések elhelyezését, majd a rendszer
újraindítását, valamint informatikai infrastruktúraszolgáltatás biztosítását (a továbbiakban: szerver
elhelyezés és kapcsolódó szolgáltatások, azaz szerver hosting szolgáltatás) Ajánlatkérő
kizárólagos használatába kerülő, zárható, legalább 12 m2-es, a műszaki specifikációban
részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő gépteremben vagy kolokációs cellában
vállalkozási szerződés keretében.
Az Ajánlatkérő IT és távközlési berendezéseinek száma:
• 4 db rackszekrény és a benne található kapcsolódó informatikai eszközök, mely mennyiségtől
ajánlatkérő jogosult + 20%-kal (plusz húsz százalékkal) eltérni.
A biztosítandó géptermi területnek vagy kolokációs cellának legalább 12 m2-es alapterületűnek
kell lennie. Amennyiben a tárolandó anyagok mennyisége jelentősen nő, abban az esetben
Ajánlatkérő kérésére nyertes Ajánlattevő köteles a jelenleg szükségesnél 100 %-kal nagyobb –
azonos paraméterekkel rendelkező – alapterületű, a kezdeti területtel összefüggő, egy egységet
alkotó alapterületű géptermi terület ill. kolokációs cella biztosítására.

II.1.5)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72514100-2
További
tárgyak:

72590000-7
72000000-5

II.2) A szerződés(ek) értéke

II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt
és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás
eredménye szakaszt kérjük kitölteni)

Érték 92.160.000,-

Pénznem HUF

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val x

ÁFA (%) 20

, 0

II.2.2.)

Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
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IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV. 1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Egyszerűsített eljárás

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos x

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV. 1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Egyszerűsített eljárás

Hirdetmény közzétételével induló/hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV. 1.1.3.)

A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, a
hirdetmény nélküli egyszerűsített eljárás, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása
(adott esetben): A Kbt. a 124. § (2) bekezdés d) pontjára tekintettel, az igénybe venni tervezett
szolgáltatás természete miatt ajánlatkérő tárgyalásos eljárást alkalmaz, mivel a beszerzéssel
összefüggő ellenszolgáltatás és egyéb szerződéses feltételek előzetes meghatározása nem
lehetséges olyan pontossággal, illetve egyértelműséggel, amely lehetővé tenné a nyílt vagy
meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását. Tekintettel arra, hogy egyrészt az
ajánlattevők vélhetően különböző technikai megoldásokat ajánlanak majd - amely megoldások
ajánlatkérő igényeihez igazítása nem lehetséges egy egyoldalú szakmai leírás alapján -, így az
ajánlattevők ajánlatának ismeretében, valamint az ajánlattevőkkel folytatott tárgyalások
eredményeképpen lehet véglegesen kialakítani a teljesítés feltételeit.

IV. 1.1.4.) A hirdetmény fajtája

Ajánlati/részvételi felhívás x

Időszakos előzetes összesített tájékoztató

Előminősítési hirdetmény

IV.2) bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat x

a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
szolgáltatás havi átalánydíja (bruttó Ft/hó) 60
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adatmentés, leállítás, ideiglenes rögzítés,
szétszerelés, átszállítás, összeszerelés,
újraindítás egyszeri díja (bruttó Ft)

10

az üzemszünet maximális ideje (napokban) 10

IV.2.2)

Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 6/OVSZ/2009. „Szoftver
hosting”

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre? igen

Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):

Előzetes összesített tájékoztató

VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

A hirdetmény száma a HL-ben:

Ajánlati/részvételi felhívás x

VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)

A hirdetmény száma a HL-ben: 2009/S 66-095368, 2009. április 4.

Egyéb korábbi közzététel

A hirdetmény száma a HL-ben:

 

V. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: 1

Megnevezése VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

V.1) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2009/06/22 (év/hó/nap)

V.2) A benyújtott ajánlatok száma : 1

V.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név: Navigator Informatikai Zrt.

Postai cím: Máriássy u. 5-7.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1095

Ország: HU

Telefon: 00-36-1-452-3745

E-mail:

Fax: 00-36-1-452-3751

Internetcím (URL):

V.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)

Érték
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Pénznem

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

,

Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege

Érték 1.920.000

Pénznem HUF

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val x

ÁFA (%) 20

, 0

a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /

legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat

Pénznem

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%)

,

Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni: az évek számát

VAGY a hónapok számát 48

V.5 )

Valószínűsíthető –e alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevétele a szerződés
teljesítéséhez? nem

Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek
igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):

Érték ÁFA nélkül:

Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert

A szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítése
értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

V.6)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem

V.7)

Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható)
-------------------

VI. szakasz: kiegészítő információk
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VI.1)

A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? nem

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb
hivatkozási adatot:

VI.2) További információk (adott esetben)

VI.2.1.)

Az eredményhirdetés időpontja 2009. június 12. 11.00 óra

VI.2.2.)

Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka:

VI.2.3.)

A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 96. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése
Középvállalkozás

VI.2.4.)

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás
összege (adott esetben)

VI.2.5.)

Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott
részajánlatok száma  Navigator Informatikai Zrt. (Magyarország, 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7.)

VI.2.6.)

Az egyszerűsített eljárást megindító hirdetmény közzétételének napja és hivatkozás a hirdetményre
(adott esetben)

VI.2.7.)

Az ajánlatkérő tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos egyszerűsített eljárást alkalmazott? (adott
esetben)

VI.2.8.)

A hirdetmény nélküli tárgyalásos vagy egyszerűsített eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság
tájékoztatásának napja

VI.3)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/09/09 (év/hó/nap)
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