Ajánlattételi felhívás
Az Internet Szolgáltatók Tanácsa Egyesület, valamint az ISZT Nonprofit Kft. (együttesen a továbbiakban:
beszerzők) közösen nyilvános ajánlattételi felhívást tesznek közzé az alábbiakban részletezett beszerzési
eljárásban való részvételre (ez a nyilvános felhívás letölthető innen is: https://www.bix.hu/hirek)
1. A beszerzési eljárás tárgya:
2 db villamos átkapcsoló automatika szállítása és üzembehelyezése a 1132 Budapest, Victor Hugo utca
18-22. címen található irodaházban.
2. Beszerzők: az Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület, valamint az ISzT Nonprofit Kft.
Beszerzők a nyertes ajánlattevővel külön-külön szerződnek egy-egy berendezésre.
Beszerzők kapcsolattartója: Graur Tamás (tgraur@egyesulet.iszt.hu), 1132 Budapest, Victor Hugo utca.
18-22.
3. A beszerzési eljárás ütemezése:
- a felhívás közzétételének napja: 2021. január 28.
- nyílt nap az érdeklődők számára (bejárás) 2021. február 4. 10.00 óra
- Kérdések feltevésének határideje 2021. február 4. 17.00 óra, formája kizárólag e-mailben a
kiiras@iszt.hu címen
- az ajánlatok benyújtásának határideje: 2021. február 8. 17.00 óra
- hiánypótlás, egyeztetés időszak vége: 2021. február 18. 17.00 óra
- az ajánlattevők értesítése a beszerzési eljárás eredményéről: 2021. február 19.
- megrendelés, szerződéskötés az eljárás nyertesével: 2021. február 24.
4. Az ajánlatok benyújtásának módja: elektronikus levélben a kiiras@iszt.hu címre.
Egy ajánlat akkor tekinthető időben benyújtottnak, ha az a megadott határidőig beérkezett.
5. Egyeztetés időszaka, hiánypótlás:
- Beszerzők indokolt esetben hiánypótlásra kérhetik fel az ajánlattevőket.
- A hiánypótlás, egyeztetés formája: elektronikus levél.
- A hiánypótlás, egyeztetés időszakában beérkezett pontosító kérdésekre a választ minden
ajánlattevőnek megküldjük, a kérdező megjelölése nélkül.
- A hiánypótlás során nem lehet egy ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már benyújtásakor
– a felhívásban szereplő követelményeknek való meg nem felelés miatt – érvénytelen.
6. A kiírás műszaki tartalma: 2 db villamos átkapcsoló automatika szállítása és üzembehelyezése az alábbi
műszaki jellemzőkkel:
- 3x63A-es átkapcsoló automatika hálózat + generátor betáplálásokkal.
- 3db 3x63A leágazás (kismegszakítók), 5 vezetős 3xL + N + PE kialakítás.
- Mindkét betáplálást a rajz szerint Inepro PRO380-MOD 100A MID típusú direkt fogyasztásmérővel
kell mérni.
- Kis méretű fém elosztó szekrény. Falra szerelhető falon kívüli kivitel, alsó kábelezésekkel.
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PLC-s vezérlés:
- A rendszert Ethernet alapon Modbus TCP/IP-vel kívánjuk távolról monitorozni
- Helyi monitoringra és naplózásra kisméretű touch panel szükséges
- Megszakítók, leágazások állásjelzése, monitorozása
- Soros porton a két inepro fogyasztásmérő Modbus regisztereinek kiolvasása és továbbítása
Modbus TCP/IP-n
- Generátor felől érkező jelzések: GenSet üzemkész, GenSet terhelhető
- Generátor felé küldött jelzések: GenSet indítása
- A Q1 és Q2 megszakítók működtetésénél az együttes bekapcsolás megakadályozására
huzalozott reteszkör kell, a PLC program retesz nem elegendő
- A vezérlő PLC működtető feszültségét mind az üzemi és a generátoros betáplálásról biztosítani
kell, akkumulátoros biztosítás mellett.
Komplett helyszíni szerelés és üzembe helyezés. (A kábelezés nem része az ajánlatnak)

Opcionális tétel: a PLC-ben webes felület a rendszer monitorozására, a Modbus TCP/IP-n felül.

7. A beadandó ajánlat kötelező elemei:
- az ajánlattevő neve, székhelye és adószáma
- releváns, legalább 3db referencia felsorolása
- a megajánlott termékek és szolgáltatások részletes ismertetése, pl.: eszközök típusa, műszaki
paraméterei, szakmai jellemzői
- részletes árajánlat, fizetési feltételek
- teljesítési határidő
- jótállási, szavatossági feltételek
- az ajánlat érvényességi ideje
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8. A teljesítés helyszíne: 1132 Budapest, Victor Hugo utca. 18-22. Földszinti szerverteremben. 1 db
telepítése az ISZT Egyesület BIX helyiségében, illetve 1 db telepítése az ISZT Nonprofit Kft. szerver
helyiségében.
9. Az ajánlatok értékelésének módja:
Az értékelés elsődleges szempontja a beszerzők számára összességében legelőnyösebb ajánlat, ahol az
ajánlott megoldás műszaki színvonala a magasabb prioritású. Csak teljeskörű megoldás elfogadható.
10. Egyéb, a felhívással kapcsolatos információk:
- Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt
terheli.
- A felhívásban kért információk benyújtásáért az ajánlattevő felel. Nem kielégítő információk
következménye az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása lehet. Ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat
benyújtásához szükséges valamennyi információt a rendelkezésre álló idő alatt beszerezze, és hogy
ajánlatát ezek ismeretében tegye meg.
- Beszerzők az ajánlatok beérkezését követően dönthetnek úgy, hogy a beszerzési eljárást
sikertelennek nyilvánítják eredményhirdetés nélkül és az eljárást lezárják.
- Beszerzők fenntartják a jogot, hogy kiírás és a benyújtott ajánlatok keretei között megítélése szerint
számára összességében a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel kössön
szerződést, az eredmény kihirdetésével a nyertes ajánlattevőnek nem keletkezik joga a
szerződéskötésre.
- Ha a kihirdetést követően 10 napon belül nem kötnek szerződést, akkor a beszerzők dönthetnek
úgy, hogy sikertelennek nyilvánítják a szerződéses tárgyalásokat, és az értékelés sorrendjében
következő ajánlattevővel kezdjék meg azokat. Ezen kiírás semmilyen formában nem kötelezi a
beszerzőket a nyertessel történő szerződéskötésre.
- A benyújtott ajánlatok egyes részeit vagy annak egészét az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatával
üzleti titoknak minősítheti. Ebben az esetben a beszerzők – hacsak jogszabály ettől eltérően nem
rendelkezik – vállalják, hogy az üzleti titkot nem hozzák nyilvánosságra, vagy harmadik fél (kivéve az
ISzT egyesület tagjait és felügyelőbizottságának tagjait) tudomására.
11. Kizáró okok
Nem fogadható el ajánlat olyan gazdasági szereplőtől:
- aki nem rendelkezik rendezett munkaügyi kapcsolatokkal,
- aki gazdasági, vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekményt követett el és a
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, vagy akinek a
tevékenységét a büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény alapján a bíróság jogerősen korlátozta
mindaddig, amíg a hátrányok alól nem mentesült,
- akinek tevékenységét felfüggesztették,
- aki végelszámolás, csődeljárás, felszámolás alatt áll,
- aki az ajánlatkérésben előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem
megfelelő adatot szolgáltat (hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz.

Budapest, 2021. január 28.
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