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" A VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. informatikai infrastruktúra
rendszerének üzemeltetése, működtetése vállalkozási szerződés keretében "

tárgyú
uniós eljárásrendben lefolytatott,
tárgyalásos közbeszerzési eljárásban

Ajánlatkérő:
VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság

2017. november 24.

Ajánlatkérő

a

közbeszerzésekről

szóló

2015.

évi

CXLIII.

törvény

(a

továbbiakban: Kbt.) szerint uniós eljárásrendben lefolytatott, tárgyalásos
közbeszerzési eljárást indított, melynek keretében a részvételre felhívott
gazdasági szereplők a Kbt. 56. §-ban foglaltak szerint kiegészítő tájékoztatás
iránti kérelmet nyújtottak be, melyekre Ajánlatkérő az alábbi Kiegészítő
Tájékoztatást adja.

1.

Kérdés:

„1. Az eljárás a Kbt. 85-89. §-ai szerinti tárgyalásos eljárás, ahol a 86. § (3)
bekezdése a 82. § (4)-(5) bekezdését rendeli alkalmazni, a keretszámra vonatkozó
eltéréssel. A 82. § (5) bekezdése az alábbit mondja ki: „(5) Ha az ajánlatkérő
keretszámot határoz meg, a részvételi felhívásban […] meg kell adnia az alkalmas
jelentkezők közötti rangsorolás módját is arra az esetre, ha a keretszám felső határát
meghaladja az alkalmas jelentkezők száma. Az ajánlatkérő köteles megadni azokat
az objektív és e törvény alapelveivel összhangban álló szempontokat, amelyek
alapján a rangsorolást elvégzi. Az ajánlatkérő megadhatja, hogy ezen objektív
szempontoknak való megfelelés tekintetében - az egységes európai közbeszerzési
dokumentumban foglalt nyilatkozatának alátámasztására - a gazdasági szereplőktől
milyen igazolás - a 69. §-ban foglaltak szerinti - benyújtását kéri.”
Az ajánlatkérő a részvételi felhívás II.2.9 pontjában a következőt határozta meg: „Az
ajánlattételre

vagy

részvételre

felhívandó

gazdasági

szereplők

számának

korlátozására vonatkozó információ - A részvéltelre jelentkezők tervezett száma: 3”
Ezzel együtt az ajánlatkérő nem határozta meg, mi alapján választja ki e 3 céget.
Figyelemmel a Kbt. fent idézett rendelkezésére, kérjük, hogy szíveskedjenek vagy
meghatározni a Kbt.-vel összhangban a rangsorolás szempontjait, módszerét, vagy
pedig a II.2.9 pontból törölni a gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információt."
Ajánlatkérő Válasza:
Ajánlatkérő nem határoz meg keretszámot az eljárásban. A kiegészítő
tájékoztatás kérésre tekintettel Ajánlatkérő módosítja a részvételi felhívást.
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2. kérdés:
„A felhívás II.2.5 pontjában az ajánlatok egyik értékelési részszempontja: Az egyes
képesítési követelményeknél benyújtott, érvényes certificate-ek megléte, súlyszáma
20. A VI.3.4.3 pontban ezen értékelési részszempont leírásánál szintén Ajánlatkérő
„Az

egyes

képesítési

meglétebenyújtott,

követelményeknél

érvényes

certificate-ek

benyújtott,
megléte,

érvényes

certificate-ek

darabszáma”

terminológiát

használja, de nem tér ki sehol arra, hogy pontosan milyen certificate-ek fogadhatóak
el, mit értenek képesítési követelmények alatt, figyelemmel arra is, hogy az M.2.
alkalmassági követelménynél a szakemberekre vonatkozóan kizárólag a „műszaki
végzettség”

szerepel

követelményként

(illetve

a

területenként

meghatározott

üzemeltetői tapasztalat, mely jelen kérdés vonatkozásában nem releváns).”
Ajánlatkérő Válasza:
Ajánlatkérő

a

műszaki

végzettség

és

képesítési

követelmények

vonatkozásában az alábbi értelmező választ adja:
„műszaki

szakirányú

(pl.

mérnök

informatikus,

rendszergazda,

számítástechnikus, programtervező matematikus stb.), legalább OKJ emelt
vagy felsőfokú szintű végzettségű szakember”.
3. kérdés:
„Kérjük, hogy szíveskedjenek megadni, pontosan milyen certificate-ek fogadhatóak
el, mit értenek képesítési követelmények alatt.”
Ajánlatkérő Válasza:
Az elfogadható certificate lista szakterületenként:
 Virtualizáció: Vmware VCP (4.0, 5.0, 6.0 verzió)
 Hálózati minősítés: Cisco CCNA, vagy HPE ATP vizsgák, vagy
ezzel egyenértékű más gyártói minősítés.
 Adatbáziskezelő: pl. Oracle Database Administrator vagy Microsoft
SQL MTA, vagy ezzel egyenértékű, SQL alapú adatbáziskezelőhöz
kapcsolódó, más gyártói minősítés.
 Hardver: gyártó specifikus vizsga pl. HPE ATP server vagy storage
vagy ezzel egyenértékű más gyártói minősítés.
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 Operációs rendszer: Windows Server MTA vagy Linux Certified
Sysadmin
 IT biztonság: pl. Cisco CCNA security vagy más gyártói minősítés
A

kiegészítő

tájékoztatás

kérésre

tekintettel

Ajánlatkérő

módosítja

a

közbeszerzési dokumentumokat.
4. kérdés:
„Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
„M.1. Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé
számított három évben (36 hónapos időszakban) legalább 60 000 000,- Forint
értékben üzemeltetői referenciával VMWare vSphere virtuális környezetben CentOS7
operációs rendszerben.”
Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a „CentOS7 operációs rendszerre” vonatkozó
referenciaként fogadja el a RHEL operációs rendszer környezetre vonatkozó
üzemeltetési tapasztalatot is.
Indoklás: A Red Hat és a CentOS a 2014. év elején olvadt össze, a CentOS
közösség meghatározó tagjai csatlakoztak a Red Hathez, és az általuk karbantartott
disztribúció hivatalosan is a "Red Hat család" harmadik tagja lett a RHEL és a
Fedora mellett. 2014 tavaszán jelent meg a Red Hat Enterprise Linux 7 kódjára
alapozó CentOS 7, amely szabadon letölthető és használható.
Ajánlatkérő Válasza:
Ajánlatkérő módosítja a kérésre tekintettel a közbeszerzési dokumentumokat.
5. kérdés:
Kérjük

a

Tisztelt Ajánlatkérőt továbbá, hogy a

„VMWare

vSphere virtuális

környezetre” vonatkozó referencia mellett fogadja el a fizikai szerver környezetre
telepített Linux üzemeltetési tapasztalatot is.
Indoklás: Linux operációs rendszer üzemeltetést tekintve nincs különbség a fizikai és
Vmware környezetben.
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Ajánlatkérő Válasza:
Bár vannak hasonlóságok és átfedések, a virtualizációs rendszereknél a
háttértároló és hálózati megoldások nagyban eltérnek a fizikai szerveren
futtatott operációs rendszer üzemeltetéstől, így Ajánlatkérő a kérést nem tudja
elfogadni, a közbeszerzési dokumentumokat erre tekintettel nem módosítja.
6. kérdés:
„3. Az egyes

képesítési

követelményeknél benyújtott, érvényes

certificate-ek

megléte:
A 3. számú értékelési részszempont az alkalmassági feltételek között 12.3. pont M.2.
alpontban kiírt alkalmassági feltételben rögzített legalább 3 fő szakember esetében
benyújtott, érvényes certificate-ek megléte, darabszáma az alábbi táblázat szerinti
pontszámot kapják.”
Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy az „értékelési szemponthoz előírt képesítések”
körét pontosítsa. Például minőségbiztosítással kapcsolatos Certificate-t (Pl.: ITIL) az
Ajánlatkérő elfogad-e?
Ajánlatkérő Válasza:
Az egyes szakterületekre vonatkozó speciális certificate-eket nem lehet ITIL
vizsgával kiváltani. Az elfogadható certificate-ek köre Ajánlatkérő 3. számú
kérdésre adott pontosító válaszában olvasható.
7. kérdés:
„Ajánlatkérő meghatározta a „legalább 3 fő szakember” minimumkövetelményt. Nem
rögzítette viszont a maximum mennyiséget.
Ajánlatkérő elfogadja-e, ha az M.2. alpontban kiírt alkalmassági feltételben rögzített
feltételt teljesítő, de több mint 3 szakembert mutat be az Ajánlattevő? Ezzel teljesítve
a max. 6 db Certificate bemutatását.”
Ajánlatkérő Válasza:
Lehetőség van arra, hogy több mint 3 fő szakemberrel, akár 6 fővel kerüljön
bemutatásra a 6 darab certificate, amennyiben az igazolt 6 szakember
mindegyike más területhez tartozó certificate-tel rendelkezik.
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8. kérdés:
Ajánlatkérő a részvételi felhívás III.1.2. és III.1.3. pontjainak utolsó bekezdésében az
alábbiak szerint rendelkezik: "Ajánlatkérő a részvételi felhívás mellékletét képező
ESPD formanyomtatványban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő
részletes információk megadását, a Részvételre jelentkezőnek kizárólag a IV. rész
„alfa” pontját kell kitöltenie."
Kérjük, hogy Ajánlatkérő oldja fel a fenti rendelkezés és a Közbeszerzési
dokumentumok 12. pontjában foglaltak, valamint az e ponttal kapcsolatban a
részvételi

szakaszban

"benyújtandó"

(7.1.,

8.1.-8.4.)

dokumentumok

közötti

ellentmondást.
Ajánlatkérő Válasza:
Ajánlatkérő az észrevételre tekintettel módosítja a részvételi felhívást és a
módosításra tekintettel a részvételi határidőt. A módosított részvételi felhívás
alapján a részvételre jelentkezőknek kizárólag az ESPD formanyomtatványt kell
benyújtaniuk az alkalmassági követelmények tekintetében.
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (2) bekezdésének megfelelően tájékoztatja az érdeklődő
gazdasági

szereplőket,

hogy

módosítani

fogja

a

közbeszerzési

dokumentumokat és a felhívást módosító hirdetményt fog feladni.
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