Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás
Tisztelt Ajánlattevők!
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal ajánlatkérő a „JAVA alapú rendszerek
fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárása során beérkezett kérdésre az alábbi kiegészítő tájékoztatást
adja:
1. kérdés:
AF 1. oldal, V. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége
A maximum 250 fejlesztési mérnöknapot kifejezetten egy fejlesztőre érti vagy több fejlesztő is
dolgozhat a témán egyidőben vagy adott időszak alatt felváltva?
Kiegészítő tájékoztatás:
A 250 fejlesztői nap a szerződés teljes felső kerete. Egyidőben több fejlesztő is dolgozhat a fejlesztésen,
de a 250 fejlesztési mérnöknapot ajánlatkérő összességében veszi figyelembe.
2. kérdés:
4.oldal, XI. Az ajánlat értékelési szempontjai
- Amennyiben van lehetőség több fejlesztővel is ajánlatot adni, úgy az értékelés egyesével,
fejlesztőnként történik vagy a legalacsonyabb árú/leghosszabb tapasztalattal rendelkező lesz a vizsgált
elem?
- A szakember rendelkezésre állási nyilatkozata meghatározott minta? Amennyiben igen, kérjük
csatolni.
Kiegészítő tájékoztatás:
Az AF XI. pontja szerint „a szerződés teljesítésében részt vevő, leghosszabb JAVA alapú
szoftverfejlesztési tapasztalattal rendelkező szakember szakirányú szakmai tapasztalata” az értékelési
szempont. Ajánlatkérő egyértelművé teszi, hogy csak egy, a bevonásra kerülő leghosszabb tapasztalattal
rendelkező fejlesztőt kell a felolvasólapon megjelölni.
A szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát a szakember önéletrajzába kell szerepeltetni, ajánlatkérő
erre nem ad ki külön mintát. A Dokumentáció III.12. pont szerint ennek a következőt kell tartalmaznia:
a szakember kifejezett nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll,
közreműködik a teljesítésben és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a
szerződés teljesítésében való munkavégzését akadályozná.
(Ajánlatkérő megjegyzi, hogy az ajánlattevő AF 4. oldal A/ pontjában előírt nyilatkozatát a felolvasólap
mintája tartalmazza.)
3. kérdés:
20.oldal, Vállalkozási keretszerződés, A szerződés tárgya, a Felek jogai és kötelezettségei fejezet, 1.2:
Kérjük megadni, hogy az e pontban megnevezett rendszerek hány %-os elkészültségi fokon állnak,
különös tekintettel arra, ha valamelyik fejlesztése még jövőbeni időpontra tehető.
Kiegészítő tájékoztatás:
Az 1.2-es pontban felsorolt rendszerek jelenleg is éles üzemben vannak (ilyen szempontból 100%-os a
készültségük), az NKFI Hivatal használja őket, de felléptek továbbfejlesztési igények. A Bírálati
rendszer és a Szakértői rendszer az NKFI Hivatal közfeladat ellátásában kritikus fontosságú feladatot
lát el. A teljesítés során ezen felsorolt rendszerek működtetését kell supportálni, és továbbfejleszteni.
Ennek megfelelően a support feladatok a következőket tartalmazzák:

1

Telefonos segítségnyújtás, alapvető üzemeltetés közben előforduló hibák felkutatása és javítása, a
rendszerek üzemeltetési feladataiban segítségnyújtás, felhasználói támogatás, felhasználói hibák javítása,
adatbetöltés támogatása, újratelepítés, konfigurálás, finomhangolás, a rendszerek közti interakciók
hibáinak feltárása.
4. kérdés:
20.oldal, Vállalkozási keretszerződés, A szerződés tárgya, a Felek jogai és kötelezettségei fejezet, 1.5
Kérjük megnevezni a szóban forgó technológiát.
Kiegészítő tájékoztatás:
A főbb használt technológiák:
• Windows Server 2008 R2 és Windows Server 2012 operációs rendszerek
• MySql 5 adatbázis szerver
• JEE6 platform
• TOMEE alkalmazásszerver
• Liferay portal + egyedi JSP fejlesztések rajta
• VAADIN felhasználói felület komponensek
• JPA adatbázis-kezelés
5. kérdés:
21.oldal, Vállalkozási keretszerződés, A szerződés tárgya, a Felek jogai és kötelezettségei fejezet, 1.10
A rendelkezésre bocsátandó, feladat ellátáshoz szükséges információk közé tartozik az is, hogy van
lehetőség a fejlesztési igények felmerülése előtt a rendszerek megismerésére?
Kiegészítő tájékoztatás:
A rendszerekről szerződéskötést követően a nyertes ajánlattevő rendelkezésre fog állni a felhasználói és
üzemeltetési dokumentáció és a forráskód. Tekintettel arra, hogy a fejlesztési igények már felmerültek,
a fejlesztéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul meg kell kezdeni. A rendszerek
megismerésére fordított erőforrás a 250 fejlesztési mérnöknapba nem számítható bele.
∗∗∗
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi felhívás 5. oldal alján szereplő adatok
(postafiók, email cím, stb) csak a hivatalos levélpapír részét képezik (ahogy minden más oldalon is),
tehát az ajánlatokat a 6. oldal elején szereplő címre kell benyújtani:
Magyar Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
3515 Miskolc, Egyetemváros E/7 irodaház, 616. számú iroda”
Budapest, 2017. március 13.
Tisztelettel,
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
ajánlatkérő képviseletében

Dr. Guba Zoltán
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: 00631
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