ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000917962018
E10 - Előkészítés szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Magyar Nemzeti Bank

Közbeszerzés
tárgya:

Székház akkumulátor telepek cseréje KBF/486/2018

Összefoglaló tájékoztatás
Összefoglaló tájékoztatás
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról,
hogy érdeklődnek az eljárás iránt.
A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím adatok
Hivatalos név:

Magyar Nemzeti Bank

Postai cím:
Város:
Egyéb cím adatok:

Budapest

Postai irányítószám:

1054

Ország:

Szabadság Tér 8-9.

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000917962018/reszletek

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa
II.1.2) A szerződés tárgya:
II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

EKR000917962018

Árubeszerzés
Székház akkumulátor telepek cseréje (KBF/486/2018)

Magyarország

A Székház Adatközpontot ellátó szigetüzemű UPS berendezések 2db AEG Protect3 160kVA és a Székház Irodaépületet ellátó
párhuzamos üzemű UPS berendezések 2db AEG Protect3 160kVA) akkumulátor cseréi (összesen 256db 12V/100Ah ipari akkumulátor)
és a kapcsolódó paraméterezési feladatok ellátása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
5

Időtartam hónapban:
II.1.5) A teljesítés helye:

vagy napban:

vagy a teljesítés határideje:

MNB Székház, 1054 Budapest V. ker. Szabadság tér 9.

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont:

Nem

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség:

Vállalási ár összesen Ft.

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság GP1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a jelen eljárást megindító felhívás megküldését
megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (azaz ipari akkumulátorok adatközpontba vagy
pénzügyi intézménybe történő szállítása és telepítése) származó nettó - azaz általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte
összesen a nettó 15 millió Ft-ot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az
adatok rendelkezésre állnak (Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19.§ (1) bekezdés c) pontja). Közös
ajánlattétel esetén közös ajánlatevők ezen alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek (Kbt.65.§ (6) bekezdés).
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság MSZ.1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik a jelen eljárást megindító felhívás
megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített, összesen legalább nettó – azaz általános forgalmi érték nélkül
számított - 15 millió Ft értékű, ipari akkumulátorok adatközpontba vagy pénzügyi intézménybe történő szállítása és telepítése tárgyú
referenciával (Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja, 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 21.§ (3) bekezdés a) pontja). Közös ajánlattétel esetén
közös ajánlatevők ezen alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek (Kbt.65.§ (6) bekezdés). A referencia igazolható
egy vagy több teljesített szerződéssel. A bemutatott referencia esetében a szállítás megkezdésének kezdő időpontja nem lehet korábbi,
mint az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított 6 év (72 hónap). A referenciaként bemutatni kívánt
teljesítés időtartamának (kezdő és befejező időpontjának) a vizsgált 3 éves (36 hónapos) időtartamba bele kell esnie.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
nem alkalmazza

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
2018.11.15

10:00

óra/perc

VI. szakasz: Kiegészítő információk
EKR000917962018

Nem

VI.1) 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.1.2) További információk:
1. Jelen eljárás lefolytatása a 424/2017.(XII.19.) Korm.rend. szerint történik. 2. A gazdasági szereplők az eljárás iránti érdeklődésüket
az EKR-ben (https://ekr.gov.hu azonosító: EKR000917962018) az V.1.1) pontban megadott határidőig jelezhetik. Érdeklődést jelző
gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte (424/2017.(XII
.19.) Korm.rend.11.§ (5) bekezdés).

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma
2018.11.08

Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

EKR000917962018

EKR-OT-02384/2018

