Nyilvános pályázati kiírás
A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület és az ISZT Nonprofit Kft.
nyilvános pályázatot hirdet aggregátor/alternatív áram kapacitás bérlésére a 1132 Budapest, Victor
Hugo utca. 18-22. címen.
1. A pályázat címe:
Nyilvános Pályázati kiírás aggregátor/alternatív áram kapacitás bérlésére. Ez a nyilvános
Pályázati felhívás az ISZT oldalról letölthető innen: https://www.bix.hu/hirek
2. A Pályázat kiírói: Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület (továbbiakban ISZT) és
az ISZT Nonprofit Kft. (továbbiakban NP) (továbbiakban együttesen: ISZT-NP)
1132 Budapest, Victor Hugo utca. 18-22.
https://www.iszt.hu
https://www.bix.hu
https://domain.hu
ISZT-NP kapcsolattartója: Szerján Zoltán Bertold, kiiras@iszt.hu
3. A Pályázat (és a későbbi szerződés) tárgya
Az ISZT-NP Victor Hugo utcai telephelyen lévő BIX node, DRR rendszer és kapcsolódó szerverek
rendelkezésre állásának növelése aggregátoros/alternatív áramforrás ellátás bérlésével. ISzTNP az alternatív áramkapacitás nyújtására, és a szükséges betáplálások kiépítésére ezúton ír ki
nyilvános pályázatot.
4. Az eljárás típusa: nyilvános, meghívásos pályázati kiírás.
5. Ütemezés:
•

a pályázat kiírásának napja: 2021. július 20.

•

nyílt nap az érdeklődők számára 2021. július 22, illetve 2021. július 29. 10 óra (ISzT tárgyaló
– VH 4. emelet)

•

a Pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 6. 12 óra

•

Hiánypótlás, egyeztetés időszak vége: 2021. augusztus 13.

•

a Pályázatok elbírálása: 2021. augusztus 19.

6. A Pályázatok benyújtásának módja: elektronikus levélben a kiiras@iszt.hu címre.
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A pályázat akkor tekinthető időben benyújtottnak, ha az a pályázati határidőig megérkezett és
a megérkezés tényét nyugtázó levél a pályázóhoz megérkezett.
7. A pályázatok elvárt szerkezete
a. Vezetői összefoglaló.
b. Kereskedelmi ajánlat a havi díjakra, valamint az összeköttetések kiépítéséhez köthető
díjakra, valamint az egyéb díjakra a jelen kiírás 10. pontjának megfelelően.
c. A jelen kiírás 9. pontjának megfelelő szakmai tartalom bemutatása.
d. Hiteles (30 napnál nem régebbi) cégkivonat, amennyiben a www.e-cegjegyzek.hu oldalon
levőtől eltérés van.
e. Aláírási címpéldány(ok) (Aláírás-minták).
8. Egyeztetés időszaka, hiánypótlás
•

ISzT-NP indokolt esetben hiánypótlásra kérheti fel a Pályázót.

•

A hiánypótlás, egyeztetés formája elektronikus levél.

•

A hiánypótlás, egyeztetés időszakában beérkezett pontosító kérdésekre a választ minden
pályázónak megküldjük, a kérdező megjelölése nélkül.

•

Amennyiben a hiánypótlások egyeztetések ajánlat módosítással járnak, akkor az ISZT
minden pályázó részére biztosítja 3 napos határidővel módosított pályázat benyújtását,
amelynek mind műszaki, mind pénzügyi tekintetben az ISZT számára kedvezőbbnek kell
lennie, mint a korábbi pályázatnak.

•

A hiánypótlás során nem lehet a Pályázat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az már
benyújtásakor – a Pályázati felhívásban szereplő követelményeknek való meg nem felelés
miatt – érvénytelen.

9. A Pályázat szakmai tartalma
Feladat: Dízel aggregátor vagy alternatív áram kapacitás bérlése a Victor Hugo utca 18-22 BIX
épületben.
A célzott teljes kiépítés két független áramforrástól biztosított tartalék áramvételezési
lehetőség az ISZT-NP két Aggregátor átkapcsolójához (ATK). (Az elosztó berendezések helye:
VH MTA-LGK földszinti szerverterem BIX, illetve ISZT cage). Pályázni két független aggregátoros
komplett megoldással, valamint egy aggregátoros megoldással is lehet. (Utóbbi esetben ISzTNP két pályázóval fog szerződést kötni a célzott teljes kiépítés céljából.) Egy aggregátorról az
ISZT és NP elosztókat is egyszerre kiszolgálni nem lehetséges..
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Műszaki elvárások:
•
•

•
•
•
•
•

Hosszú távú tartalék alternatív áramforrás (pl. Dízel generátor) kapacitás bérlésére,
minimum 5 éves futamidővel.
Az alternatív áramforrásnak/aggregátornak 3x45A 230V 50Hz, cosFI 0.8 (31 kVA / 24.8 kW)
teljesítménynek megfelelő szabad kapacitással kell rendelkeznie, abban az esetben is, ha a
Victor Hugo utcai Földszinti gépterem minden MTA-LGK által biztosított Elektromos betápja
üzemen kívül van, tehát a maximális fogyasztói terhelés kapcsolódott rá.
Az alternatív áramforrásnak (pl. aggregátornak) minimum 8 órás folyamatos, szünetmentes
üzemképességet kell biztosítania (pl. ennek megfelelő üzemanyaggal kell rendelkeznie)
Az igényelt kapacitásnak az ELMŰ üzemszünet kezdete és/vagy a bérbe vevő szünetmentes
tápegysége jelzésének vétele után legkésőbb 5 perccel automatikusan, teljes egészében
rendelkezésre kell állnia
Az ISZT-NP ATK-i felé menő kábeleket 3x63-as kismegszakítóval védeni kell.
A pályázói Aggregátor elosztó, illetve az ISZT-NP ATK-k közötti kábelezés áramátviteli
szempontból legalább 5x16 mm2 keresztmetszetű kábelezés az elvárás.
Az ISZT-NP ATK-i a következő jelzéseket tudják biztosítani, illetve fogadni: Aggregátor igény,
Aggregátor üzemkész, Aggregátor terhelhető. (Az üzemkész és terhelhető jelzés használata
opcionális.)

Elfogadva, hogy a szünetmentes - generátor szerelése a szakértelmen túl bizalmi kérdés, ezért
kérjük az alábbi konstrukciók közül valamelyikkel pályázzanak:
1. A pályázó csak a rendelkezésére álló áramforrás kapacitással pályázik, a szükséges
kapcsolatok kiépítése/kiépíttetése az ISzT-NP feladata.
o Ebben az esetben kérjük megadni azon kivitelezők listáját, akikkel a pályázó együtt tud
működni az pályázói elektromos elosztóra kapcsolódás/kábelezés feladatban
o Amennyiben kötött a kivitelezők köre, kérjük előre jelezni és a műszaki egyeztetési
napra a kivitelező felelős képviselőjét meghívni
2. A pályázó az általa ismert kivitelezővel építteti ki a kapcsolódást; szervezi a kivitelezést;
Ebben az esetben a kizárólag ISZT-NP bekötésére szolgáló kábelek kiépítési költségét lehet
egyszeri díjként érvényesíteni, a kábelek nyomvonalának és tulajdonának átadását kérjük
az ISZT-NP részére. Kérjük ezen költség külön feltüntetését az egyszeri díjakon belül.
10. A Pályázat szakmai, pénzügyi tartalma
A pályázatban részletes vásárlási, bérleti feltételeket kérünk megadni az alábbiak szerint:
•
•
•

Amennyiben a Pályázat több lehetséges műszaki megoldást tartalmaz, kérjük olyan módon
megadni, hogy a választott műszaki megoldás havi és teljes időszakra vonatkozó költsége
kalkulálható legyen a rendelkezésre álló adatok alapján.
A tételek egyszeri, valamint havi díjait. Az egyszeri díjak megbontását, amennyiben az
tartalmazza az ISZT-NP ATK-i felé menő kábelezés költségét is.
Az összes, a kiépítésekkel, beszerzésekkel kapcsolatosan felmerülő egyszeri és havi
költséget.
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•

A vállalt SLA-t és kötbérfeltételeket: mind telepítéskor, mind a folyamatos üzemeltetés
során fellépő kiesések, üzemzavarok idejére.

Az ajánlatokat az alábbi konstrukciókban kérjük megadni:
•
•

A bérleti díjat 5 és 10 éves szerződéses időtartamra kérjük megadni.
A díjak opcionálisan akár IRU 5, 10 éves konstrukciókban is megadhatók.

Pályázni akár egy, akár több konstrukcióval is lehet. Amennyiben egy pályázó több
konstrukcióval pályázik, azt az ajánlatában jól elkülönített módon mutassa be.
A megajánlott tartalék kapacitás igényelt használatba vétele: 2021. szeptember - október.
11. Pályázat értékelésének módja
Az értékelés elsődleges szempontja az ISZT-NP számára összességében legelőnyösebb ajánlat,
ahol az ajánlott megoldás műszaki értéke a magasabb prioritású.
12. Egyéb, a Pályázattal kapcsolatos információk
•

A Pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség a Pályázót
terheli.

•

A Pályázati felhívásban kért információk benyújtásáért a Pályázó felel. Nem kielégítő
információk következménye a Pályázat érvénytelenné nyilvánítása lehet. Pályázó
felelőssége, hogy a Pályázat benyújtásához szükséges valamennyi információt a
rendelkezésre álló idő alatt beszerezze, és hogy ajánlatát ezek ismeretében tegye meg.

•

ISzT-NP fenntartja a jogot, hogy a Pályázati kiírás és a benyújtott Pályázatok keretei között
megítélése szerint számára összességében a legkedvezőbb érvényes Pályázatot benyújtó
Pályázóval kössön szerződést, azonban a Pályázat megküldésével, az eredmény
kihirdetésével a Pályázónak nem keletkezik joga a szerződéskötésre.

•

ISzT-NP ismételten felhívja a figyelmet, hogy a tényleges szerződéskötést megelőzheti egy
a betápláló és vezérlő kábelezés kiépítésére kiírandó pályázat, ártárgyalás, amennyiben a
beadott érvényes pályázatok közül lesz olyan, mely versenyképes, de a pályázat nem
tartalmazza a kábelezési költségeket.

•

A benyújtott Pályázatok egyes részeit vagy annak egészét a Pályázó kifejezett
nyilatkozatával üzleti titoknak minősítheti. Ebben az esetben ISzT-NP – hacsak jogszabály
ettől eltérően nem rendelkezik – vállalja, hogy az üzleti titkot nem hozza nyilvánosságra,
vagy harmadik fél (kivéve a Pályázatok kiértékeléséhez felkért tanácsadót) tudomására.

Budapest. 2021. július 20.
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