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I.1) Név és címek

A felhasználói oldal címe: (URL)

https://targetconsulting.huLebonyolító címe:

Internetcím(ek)

+36 17004515Fax:+36 300197808Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

Lebonyolító szerv(ek) adatai

A felhasználói oldal címe: (URL)

www.jozsefvaros.huAz ajánlatkérő általános címe: (URL)

Internetcím(ek)

+36 17004515Fax:Telefon:E-mail:

Kapcsolattartó személy:

MagyarországOrszág:Postai irányítószám:NUTS-kód:Város:

Postai cím:

Nemzeti azonosítószámHivatalos név:

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

I. szakasz: Ajánlatkérő

Józsefvárosi ÖnkormányzatAjánlatkérő 
neve:

Informatikai beszerzés előzetes piaci konzultációKonzultáció 
tárgya:

Nyilvános előzetes piaci konzultáció - 
EKR001340082021

KONZULTÁCIÓ AZONOSÍTÓ ADATAI

EPK40 - Konzultációra való jelentkezés szakasz

Józsefvárosi Önkormányzat 15735715242

Baross Utca 63-67.

Budapest HU110 1082

Stein Karolina

kozbeszerzes.
karolina@targetconsulting.hu

+36 300197808

Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság

29045392243

Benedek Elek Utca 11. 3. em. 35.

Budapest HU110 1184

Stein Karolina

kozbeszerzes.
karolina@targetconsulting.hu
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II.2) A tervezett közbeszerzés ismertetése

HU110 Budapest

NUTS-kód:

II.2.3) A teljesítés helye:

48820000-2

48000000-8

Fő CPV-kód:

II.2.2) További CPV-kód(ok):

II.2.1) Tervezett 
közbeszerzés elnevezés:

II.2) A tervezett közbeszerzés ismertetése

II.1) Meghatározás

II.1.4) A tervezett közbeszerzés rövid 
ismertetése:

II.1.3) A tervezett szerződés 
típusa:

48000000-8

II.1.2) Fő CPV-kód:

II.1.1) Elnevezés:

II.1) Meghatározás

II. szakasz: Tárgy

I.4-5) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége

Fő tevékenység:

I.5) Fő tevékenység

Ajánlatkérő típusa:

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Regionális/helyi szintű

Általános közszolgáltatások

Informatikai beszerzés előzetes piaci konzultáció

Árubeszerzés

Informatikai eszközök beszerzése 2 részben

Informatikai beszerzés
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II.3) Az előzetes piaci konzultáció ismertetése

1)Ajánlatkérő jelen előzetes piaci konzultációt (EPK) írásos formában kívánja megtartani, személyes vagy online jelenlétet igénylő 
tárgyalást nem tart. Az előzetes piaci konzultáció felhívása elérhető az EKR-ben, a www.jek.hu-n és a jozsefvaros.hu-n is.  
 
2)A gazdasági szereplők az EKR-en keresztül írásban tehetik meg észrevételeiket a IV.1.1) pontban rögzített - az EPK-ra történő 
kérelem - benyújtási határidőjéig.  
 
3)Ajánlatkérő kéri, hogy a gazdasági szereplők a II.2.4) pontban feltüntetett, és a műszaki leírásban részletezett eszközökkel 
kapcsolatosan nyújtsák be válaszukat azzal kapcsolatosan, hogy álláspontjuk szerint a műszaki leírásban részletezett követelmények 

II.3.2) Az előzetes piaci konzultáció ismertetése, működése:

II.3.1) Elnevezés:

II.3) Az előzetes piaci konzultáció ismertetése

A II.2.5.) pontban feltüntetett teljesítési időtartam az 1. rész vonatkozásában irányadó, a 2.  rész vonatkozásában várhatóan 60 nap a 
teljesítés időtartama

II.2.7) További információ a 
tervezett közbeszerzésről:

NemA közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

NemA szerződés meghosszabbítható

-vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma:

45vagy napban:

Időtartam hónapban:

II.2.5) A tervezett szerződés várható időtartama

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

Az itt meghatározott mennyiségek az éles eljárásban opciókat is fognak tartalmazni. Az opció volumenének kialakítása jelenleg 
folyamatban van. Amennyiben az előzetes piaci konzultáción választ benyújtó gazdasági szereplő indikatív árajánlatot is benyújt, úgy 
ezen információ birtokában adja meg tájékoztató árait. 
 
1. rész: 
-2 db 24 portos nagyteljesítményű switch: 
-2 db virtualizációs host szerver 
-1 db storage és bővítőtálca 
-1 db UPS és UPS bővítőtálca 
-1 db Mentőszerver 
-1 db Kazettás egység 
-4 db Microsoft Windows Server 2019 Standard mozgatható kiegészítő licensz (16 core)  
-1 db VMware vSphere 7 Essential Plus Kit for 3 hosts (max 2 processzor per host) SP 1 year Technical Support & Subscription (incl. 
Upgrade), 9x5, 4h remote response for VMware Essentials-Plus 
-3db Veeam Backup Essentials Universal License. Includes Enterprise Plus Edition features. - 1 Year Subscription Upfront Billing & 
Production (24/7) Support - Public Sector 
-2 db Microsoft SQL Server Standard 2019 (2 core) 
 
2. rész: 
-30 db asztali számítógép konfiguráció 
-30 db notebook 
-70 db Irodai monitor 
-50 db(alapmennyiség) Irodai szoftvercsomag:         
       -45 db (alapmennyiség) Office 2019 Home & Business Hu  
        -5 db (alapmennyiség) Microsoft Office 2019 Professional Hu 
 
Részletek a rendelkezésre bocsátott műszaki leírásokban. 

II.2.4) A tervezett közbeszerzés 
mennyisége:

A teljesítés helye: Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ 1084 Budapest, Auróra utca 22-28.

Informatikai beszerzés
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IV.1) Adminisztratív információk

óra/percDátum, helyi idő:

IV.1.2) Az előzetes piaci konzultációra beérkező kérelem(ek) bontás időpontja

óra/percDátum, helyi idő:

IV.1.1) Az előzetes piaci konzultációra történő kérelem benyújtási határidő

IV.1) Adminisztratív információk

IV. szakasz: Konzultáció

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

II.3.7) Az előzetes piaci konzultációra történő jelentkezés részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok:

II.3.6) Konzultációra vonatkozó további információk:

Az előzetes piaci konzultáció során nem kerül sor helyszíni bejárásra.

II.3.5) Az előzetes piaci konzultáció során tájékoztató helyszín megtekintéséről, helyszíni bejárásról:

1)A gazdasági szereplők a IV.1.1) pont szerinti határidőig nyújthatják be konzultációs válaszukat a Nyilatkozat összeállítóban található 
EKR űrlap segítségével. 
 
2) A benyújtott konzultációs válaszokat Ajánlatkérő feldolgozza, a válaszokkal kapcsolatosan záró jegyzőkönyvet készít. A 
jegyzőkönyvet elérhető teszi Ajánlatkérő az EKR-ben, a www.jek.hu-n és a jozsefvaros.hu-n is. 

II.3.3) Az előzetes piaci konzultáció eseményeinek összefoglaló ismertetése:

teljesíthetők-e, azokra lehet-e a piacon létező konfigurációval ajánlatot tenni.  
 
Amennyiben a gazdasági szereplő álláspontja szerint a műszaki leírásban részletezett követelmények nem teljesíthetők, azokra nem 
lehet a piacon létező konfigurációval ajánlatot tenni, úgy az előzetes piaci konzultációs válaszában kérjük szíveskedjenek megadni 
ezen álláspontjuk részletes alátámasztását. 
 
Ajánlatkérő az előzetes piaci konzultáció során nem kér alternatív javaslatokat, ajánlattevői ötleteket, kizárólag a fenti kérdésekben 
várja a piaci szereplők visszajelzését. 
 
Ajánlatkérő kéri, hogy amennyiben lehetséges, úgy a konzultáción résztvevő gazdasági szereplők válaszukkal együtt INDIKATÍV 
árajánlatot is szíveskedjenek benyújtani. 
 
Ajánlatkérő az előzetes piaci konzultáció tartásával nem vállal kötelezettséget a beérkező észrevételek eljárási anyagokba történő 
beépítésére. Az előzetes piaci konzultáción részt vevő gazdasági szereplők nem kapnak tételes visszajelzést az egyes javaslatok 
beépítését illetően, ugyanakkor Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az előzetes piaci konzultáció során a beérkező egyes javaslatok 
kapcsán további egyeztetéseket tartson, természetesen minden résztvevő egyidejű tájékoztatása mellett. 
 
4). Ajánlatkérő rendelkezésre bocsátja a tervezett közbeszerzési eljárás műszaki leírását.  
 
5) Az előzetes piaci konzultáció során kommunikáció kizárólag az EKR-ben történik. 
 
6) Ajánlatkérő előírja, hogy a konzultáción résztvevő gazdasági szereplőknek EKR űrlapot kell kitölteniük azzal kapcsolatosan, 
álláspontjuk szerint a műszaki leírásban részletezett követelmények teljesíthetők-e, azokra lehet-e a piacon létező konfigurációval 
ajánlatot tenni. Amennyiben a gazdasági szereplő álláspontja szerint a műszaki leírásban részletezett követelmények nem 
teljesíthetők, azokra nem lehet a piacon létező konfigurációval ajánlatot tenni, úgy az űrlapon kérjük szíveskedjenek megadni ezen 
álláspontjuk részletes alátámasztását 
A vonatkozó EKR űrlap a Nyilatkozat összeállító fülön található. 
 
7) Az előzetes piaci konzultáción való részvétel a Kbt. 25. § (7) bekezdés b) pontja alapján nem eredményez összeférhetetlenséget a 
megindításra kerülő eljárásban, mivel az ajánlatkérő az előzetes piaci konzultáció során nem közölt a résztvevőkkel a közbeszerzési 
eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt. 
 

2021.10.21 16:00

2021.10.21 18:00
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VI.4) E felhívás közzétételének dátuma

Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog 
előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

(A rendszer automatikusan tölti)2021.10.15

VI.4) E felhívás közzétételének dátuma:

VI.3) További információk

VI.3.1) További információk:

VI.3) További információk:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
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