
 

 

II. MŰSZAKI LEÍRÁS1 
 

A műszaki leírás azoknak az előírásoknak az összessége, amelyek meghatározzák azokat a 

közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzőket, amelyek alapján a közbeszerzés 

tárgya olyan módon írható le, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek. 

Ennek megfelelően, jelen dokumentum megadja a megajánlható szolgáltatások kötelező 

műszaki tartalma mellett azokat a feltételeket, előírásokat is, melyek a keretmegállapodás 

alapján történő teljesítés szempontjából nélkülözhetetlenek. 

Figyelem! A megajánlott szolgáltatások között csak olyan tételek szerepelhetnek, melyekre az 

ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban ajánlatot kér. 

 

Ajánlatkérő az alábbi szolgáltatásra kér ajánlatot a műszaki leírásban meghatározott 

minimumkövetelmények figyelembevételével: 

 

A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) hatálya alá tartozó 

érintett szervezeteknél, illetve a központosított közbeszerzési eljáráshoz önként csatlakozó 

szervezeteknél meglévő IBM szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szintű konzultációs és 

gyártói – vagy azzal egyenértékű – terméktámogatási szolgáltatások. 

 

(A Kbt. 104. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy a DKÜ rendelet. 1. 

§ (2) bekezdése szerinti szervekkel azonosítja a keretmegállapodásban részes ajánlattevőkkel 

szerződéskötésre jogosult ajánlatkérők körét. A DKÜ rendelet. 1. § (2) bekezdés e) pontja 

szerinti szervek közül azon – a DKÜ rendelet. 1. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiba nem tartozó – 

szervek jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, melyek az Ajánlatkérő által 

működtetett elektronikus rendszerben (https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/) a felhívás feladásáig 

önként csatlakozóként regisztráltak.) 

 

Az eljárás tárgya szerinti emelt szintű konzultációs és gyártói terméktámogatási szolgáltatások 

tételes listáját a közbeszerzési dokumentumok részét képező „cegnev_ISUP20_mod1.xlsx” fájl 

„1. munkalap”-ján szereplő 940 db árlista sor képezi. A megkötésre kerülő keretmegállapodás 

keretösszege 2 000 000 000,- Ft. 

 

A közös közbeszerzési szószedet (CPV) szerinti kódok: 

72261000-2 Szoftvertámogatási szolgáltatások 

72260000-5 Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatások 

72266000-7 Szoftver-tanácsadási szolgáltatások 

 

 

1 A keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás műszaki leírása (kizárólag elektronikus formában az EKR-be 

feltöltve, a DKR-ben közzétéve) 
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Jelen keretmegállapodás megkötésére irányuló központosított közbeszerzési eljárás a 2/2019. 

(VII. 12.) MK rendelet 1. § 18. pontjába tartozik (szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatás). 

 

A megajánlandó szolgáltatásokra vonatkozó szakmai követelmények 
 

FIGYELEM! Jelen közbeszerzési eljárás, illetve a megkötendő keretmegállapodás alapján nem 

történhet alkalmazásfejlesztés, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárásnak az nem 

tárgya. Az alkalmazásfejlesztések az érintett szervezetek részére – amennyiben a beszerzési 

igény a DKÜ rendelet szerint „megfelelő” minősítéssel rendelkezik – jelen közbeszerzési 

eljárástól eltérő, a DKÜ rendelet szerinti beszerzési eljárással kerülnek megvalósítására. 

 

Szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások – 0290000000 

Az érintett szervezeteknél meglévő IBM szoftvertermékek szállításához kapcsolódó eseti, 

rendszeres vagy rendkívüli szolgáltatások, amelyek a megrendelő adott területi elhelyezkedésű 

gépparkjára telepítendő vagy arra telepített, azokon üzemelő szoftvereszközök megfelelő szintű 

használatát biztosítják. 

A DKÜ Portál szerinti kategóriák (klasszifikáció): 

Információtechnológiai rendszerek 

 Szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatások 

  Termék üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások (Szoftver) 

  Rendszerfelügyelet (Szoftver)  0290020100 

   Rendszertámogatás (Szoftver)   0290020200 

   Karbantartás (Szoftver)    0290020400 

   Hibaelhárítás (Szoftver)   0290020500 

Műszaki-Információtechnológiai megoldásokhoz kapcsolódó szakértői 

szolgáltatások (Szoftver) 

   Rendszerbevezetés (Szoftver)  0290070400 

 

A nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárások: 

➢ A Keretmegállapodás és a mellékleteiként szereplő dokumentumok közti bármely 

ellentmondás vagy következetlenség esetén a keretmegállapodás élvez elsőbbséget. 

➢ Ajánlattevőnek a megajánlott szupport szolgáltatások keretében biztosítania kell azt, 

hogy az emelt szintű szolgáltatás nyújtás körében olyan javítások is elvégezhetőek 

legyenek, amelyek csak a forráskód módosításával valósíthatók meg. Értsd: a forráskód 

elérhetőségi jognak biztosítottnak kell lennie. (pl. Quick Fix, Hotfix, bug-ok, javító 

patch-ek). Az elérhetőség biztosításának módjáról az ajánlatban nyilatkozni kell. 
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➢ Ajánlattevőnek komplex megoldást kell kínálnia a keretmegállapodás hatálya alá tartozó 

szervezetek részére a szupport szolgáltatások teljesítése során, az alapszolgáltatások 

(gyártói terméktámogatási szolgáltatások) minden elemének a szoftvergyártótól kell 

származnia, vagy a gyártói szolgáltatáscsomag szakmai tartalmával egyenértékűnek kell 

lennie.  

➢ A szolgáltatás igénybevételéhez az adott Érintett Szervezetnek alap Passport Advantage 

vagy Passport Advantage Express licenccel kell rendelkeznie.  

➢ A szolgáltatások körét ajánlatkérő előre meghatározta, az árajánlatot a megadott árlista 

(.xlsx) szerint kell benyújtani: 

o Az árlistában (az „1. munkalap”-on) megadott szolgáltatások mindegyikére 

kötelező az ajánlattétel.  

o Az „ISUPSZOLG1” - „ISUPSZOLG5” cikkszámú szolgáltatások az Ajánlatkérő 

által meghatározott szolgáltatáskategóriák, melynek tartalma megegyezik az 

informatikai szakma által általánosságban elfogadott fogalomnak. A 

keretmegállapodás második részében csak az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó 

kiegészítő szolgáltatásként szabad ezeket a szolgáltatásokat megajánlani és 

teljesíteni. 

o Az ajánlattétel módja, az egyes árlista sorokhoz tartozó a „Nettó szerződéses ár 

[Ft]” mezők kitöltése  

➢ A teljesítés biztonsága érdekében, a szolgáltatások nyújtását az Érintett Szervezet 

részére csak az a gazdasági szereplő végezheti, amely a keretmegállapodás második 

részében érvényes IBM Business Partner Agreementtel rendelkezik, mely nem állhat 

felmondás hatálya alatt. Az Érintett Szervezetek, mint ügyfelek garantált szupport 

bejelentési támogatása szempontjából a keretmegállapodás második részében a 

szolgáltatások teljesítését végző gazdasági szereplőnek min. 2 db IBM szoftverhez 

kapcsolódó certifikációval vagy badge-dzsel kell rendelkeznie. 

 

 

A keretmegállapodásos eljárás 2. részére vonatkozó előírások 

 

A keretmegállapodásos eljárás 2. részének lebonyolítása a DKR-ben történik, az Érintett 

Szervezet igényének kielégítése érdekében a 2. rész ajánlatkérője a DKR-ben indítja meg a 

verseny újranyitást. [A Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján] 

Az eljárás során a keretmegállapodás 2. részének ajánlatkérője és a Szállítók között az e-mailen, 

faxon, postai úton, vagy közvetlen kézbesítés útján történő kommunikáció nem megengedett. 

A DKR-en kívüli kommunikációt a 2. rész közbeszerzési eljárása során nem lehet figyelembe 

venni.  

A Beszerző az adott beszerzési igény kapcsán hoz egyedi döntést arról, hogy a beszerzési igényt 

a Beszerző, vagy pedig az Érintett Szervezet valósítja meg. 

 

A 2. rész ajánlatkérője a verseny újranyitásával a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak 

alapján a Kbt. 105. § (3)-(5) bekezdés szerinti eljárás keretében szerzi be a keretmegállapodások 
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tárgyát képező terméktámogatási szolgáltatásokat az Érintett Szervezet részére. Ennek alapján 

a 2. rész ajánlatkérője a keretmegállapodást kötött ajánlattevőknek egyidejűleg írásban a DKR-

en ajánlattételi felhívást küld. Más ajánlattevőt az eljárásba nem szabad bevonni.  

 

A verseny újranyitására az alábbi feltételek tekintetében kerülhet sor: 

- ajánlati ár; 

- szerződéses feltételek. 

Szállítók a verseny újranyitása során a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál a 

2. rész ajánlatkérője (az Érintett Szervezet) számára kedvezőbb ajánlatot tehetnek. 

 

Lásd még a keretmegállapodás-tervezetet, továbbá lásd a „Segédlet a szakmai ajánlat 

összeállításához” c. részben foglaltakat!  


