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KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS I.-II. III. 

ÉS TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

 

 

Eljárás megnevezése:  "Elektronikus Kézbesítési Rendszer 

kialakítása"  
 

Megküldve:  valamennyi Ajánlattevő részére  

 

 

 Tisztelt Ajánlattevők !  
 

I.  

A Magyar Posta Zrt. (cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) ajánlatkérő által meghirdetett, 

az "Elektronikus Kézbesítési Rendszer kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

tájékoztatja a T. Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 52. § (3) bekezdése alapján a megfelelő 

ajánlattétel érdekében a Kbt. 52. § (4) a) pontja alapján az ajánlattételi határidő 

meghosszabbításra került. 

A határidő meghosszabbításáról a Kbt. 55. § (3) bekezdésének megfelelően valamennyi 

érdeklődő gazdasági szereplőt egyidejűleg és haladéktalanul tájékoztatjuk jelen 

értesítésünkkel.   

Az eredeti ajánlattételi határidő: 

2017. augusztus 10. 12 óra 00 perc 

 

Az új, meghosszabbított ajánlattételi határidő: 

2017. augusztus 11. 12 óra 00 perc 

 

 

II.  

A Magyar Posta Zrt. (cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) ajánlatkérő által meghirdetett, 

az "Elektronikus Kézbesítési Rendszer kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési 

dokumentumaiban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 56. § (1) és (2) bekezdése alapján 

beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérésekre az alábbi válaszokat adja. 

 

I. számú kiegészítő tájékoztatás kérésben foglaltakra adandó válaszok 
 

1. A Műszaki leírás 50. oldal – „Képernyő” pontban az alábbi feltétel szerepel:  

„Legyen alkalmas – szükség esetén speciális pen használatával - aláírás biometrikus adatainak 

(sebesség, pozíció, nyomásadatok, 250lpi szenzorfelbontás, magyar jogszabályoknak 

megfelelően) rögzítésére, amely alapján aláírás kép készíthető a szükséges 

illesztőprogramokkal együtt.” 

 

Kérjük Tisztelt Ajánlatkérőt válaszával pontosítsa az alábbiakat:  
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•  Az aláírás biometrikus adatainak rögzítésekor, milyen minimálisan elvárt 

nyomásérzékenységi szint rögzítési képességgel kell, rendelkezzen? 

•  Az aláírás rögzítésekor a rögzített biometrikus adat, kizárólag az aláírás képének 

előállítására szolgál, vagy a rögzített biometrikus profilnak alkalmasnak kell lennie az aláíró 

azonosítására? 

 

Válasz: Az aláírás biometrikus adatainak rögzítésekor olyan nyomásérzékenységi szint 

rögzítési képességgel kell rendelkezzen, amely alapján aláírás kép készíthető, és a 

mintadarabon elvárt demonstráció során különböző nyomásértékek jeleníthetőek meg. 

 

Az aláírás rögzítésekor a rögzített biometrikus adat az aláírás képének előállítására és a 

biometrikus jellemzők rögzítésére szolgál, Ajánlatkérő nem várja el az aláíró azonosításának 

képességét a projekten belül. A szállítandó eszköznek azonban alkalmasnak kell lennie, hogy 

későbbi fejlesztéssel két azonos környezetben elvégzett aláírásról eldönthető legyen a 

rögzített biometriai jellemzők alapján az aláírók azonossága egy esetleges jogi eljárás során. 

 

2. Az „AD eKR műszaki leírás” 3.6 fejezete úgy kezdődik, hogy „négy egymástól elkülönített 

környezetet kell kialakítani: fejlesztői, teszt, oktatási és éles”. A teszt környezet leírásánál 

„Ajánlattevő feladata a rendszer 2 egymástól független tesztelési környezetének kialakítása”. 

Ez alapján nem egyértelmű, hogy az Ajánlatkérő 4 vagy 5 környezet kialakítását várja el az 

Ajánlattevőtől. Kérjük a T. Ajánlatkérőt, pontosítsa, hogy hány darab és milyen célú 

környezetek kialakítását szeretné a projekt keretében? 

 

 

Válasz: Ajánlatkérő elvárását az alábbiak szerint pontosítja:  

Ajánlattevő feladatai a projekt során kialakításra kerülő környezetekkel kapcsolatban: 

 fejlesztői környezet: Ajánlattevő fejlesztési környezetében kerül létrehozásra, 

Ajánlatkérő ehhez semmilyen feltételt nem biztosít. 

 fejlesztői teszt környezet: Ajánlatkérő biztosítja a szükséges infrastruktúrát, azonban 

Ajánlattevő feladata a projekt során az általa fejlesztett alkalmazások/komponensek telepítése 

a fejlesztői teszt környezetbe. 

 UAT környezet: A környezet kialakítása (tervezés, kiszolgáló eszközök szállítása, 

rendszerintegráció, üzembe helyezés, megvalósítást követő support) Ajánlattevő feladata. 

 Minőségbiztosítási környezet: A környezet kialakítása (tervezés, kiszolgáló eszközök 

szállítása, rendszerintegráció, üzembe helyezés, megvalósítást követő support) Ajánlattevő 

feladata. 

 Oktatási környezet: A környezet kialakítása (tervezés, kiszolgáló eszközök szállítása, 

rendszerintegráció, üzembe helyezés, megvalósítást követő support) Ajánlattevő feladata. 

 Éles környezet: A környezet kialakítása (tervezés, kiszolgáló eszközök szállítása, 

rendszerintegráció, üzembe helyezés, megvalósítást követő support) Ajánlattevő feladata. 

 

 

3.  Az „AD eKR műszaki leírás” 3.6.1 fejezetben a fejlesztői környezet kapcsán az alábbi van 

írva: „az éles környezettel architekturálisan megegyező kialakítású”. Ez az igény a többi 

környezet esetében már nem szerepel. Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy erősítse meg, hogy csak a 

fejlesztői környezet esetében elvárás az éles környezeti architektúrával megegyező kialakítás? 
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Válasz: Ajánlatkérő valamennyi környezet esetén elvárja az éles környezettel 

architekturálisan megegyező kialakítást. 

 

 

4. Az „AD eKR műszaki leírás” 3.6.3 fejezetben az oktatási környezetre vonatkozóan az alábbi 

információk találhatók: 

„elvárás, hogy az alkalmazás egy környezetben, több példányban is telepítésre kerülhessen”. 

Kérjük T. Ajánlatkérőt, pontosítsa, hogy ebben az esetben virtuális szerverekből elvárás-e 

több példány létrehozása, vagy egyetlen alkalmazás szerverre lehessen több példányban is 

telepíteni ugyan azt az alkalmazást? 

 

 

Válasz: Ajánlattevő feladata a környezetek kialakításának tervezése. Ajánlatkérő elvárása, 

hogy a működés szempontjából az oktatási és a teszt környezetek – az üzleti működés 

szempontjából – egymástól független környezetek legyenek.  

A műszaki leírásban megfogalmazott elvárás arra vonatkozik, hogy a teszt környezetek és az 

oktatási környezet egy tartományon belül kerül kialakításra, ezért Ajánlattevőnek a tervezés 

során figyelembe kell vennie, hogy ebben a környezetben az alapinfrastruktúra szolgáltatások 

(Active Directory, Exchange, integrációs infrastrktúra elemek, stb) csak egy példányban 

találhatóak meg. 

 

 

5.  A közbeszerzési dokumentumban leírt formai követelmények pontosítását kérjük T. 

Ajánlatkérőtől az alábbiak szerint:  

 

 A leírtak alapján Ajánlattevőnek nem egyértelmű, hogy Ajánlatkérő külön kötetben kéri-e 

csatolni a kereskedelmi és a szakmai ajánlatot. Két külön kötetben, vagy egy komplett 

ajánlatban kerüljön benyújtásra a kereskedelmi és szakmai ajánlat?  

 A közbeszerzési dokumentum több helyen hivatkozik árazó táblára, (pl. Ajánlattételi 

dokumentáció 73. oldal) amit xls. formátumban is be kell nyújtani elektronikus adathordozón. 

A dokumentumok közötrt Ajánlattevő nem talált konkrétan ilyen elnevezésű és formátumú 

csatolmányt. Kérjük T.  Ajánlatkérőt jelölje meg pontosan a  dokumentumban az említett 

ártábla helyét és nevét, vagy küldje meg, ha nem tartalmazza a azt a közbeszerzési 

dokumentum. 

 

Válasz:  
 

 Ajánlatkérő a szakmai és a kereskedelmi ajánlatot külön-külön kötetben kéri benyújtani. 

 Az ártáblázatot külön is megküldjük jelen kiegészítő tájékoztató mellékleteként. Az ártáblázat 

xls. formátumban megtalálható és letölthető az ajánlattételi felhívásban meghatározott helyen 

is: http://drjobbagykrisztina.hu/kozbeszerzesi-eljarasok/magyar-posta-kozbeszerzesi-eljaras 
 

 

II. kiegészítő tájékoztatás kérésben foglaltakra adandó válaszok 

 

1. A műszaki leírás „5.2. Leszállítandó dobozos szoftver eszközök, licencek” pontjában lévő 

felsorolásban szerepel a „vCenter felügyeleti rendszer licenc”. Azonban ez a licensz nem 

szerepel az „1.sz. számú melléklet: eKR Kiszolgáló Infrastruktúra” részben, kérjük az 

ellentmondás feloldását. 

 

http://drjobbagykrisztina.hu/kozbeszerzesi-eljarasok/magyar-posta-kozbeszerzesi-eljaras
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Válasz: A műszaki leírás 5.2. pontjában szereplő elvárás az irányadó, azaz Ajánlatkérő 

Ajánlattevőtől várja a vCenter felügyeleti rendszer licence szállítását. 

 

2. Az ajánlatok értékelése a felhívás J) pontjában foglaltak alapján a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) 

pontja (legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok) szerint történik. 

Az egyik értékelési részszempont az ajánlati ár, ezen belül alszempont (1.3.) az aktív ceruzák 

ellenértéke, súlyszáma 500. 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám 

alsó és felső határa: 1-11 pont 

A módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: 

Az 1. részszempont alszempontjaira […] adott ajánlatok a fordított arányosítás módszerével 

kerülnek értékelésre az alábbi képlet alapján: 

P = (Alegjobb : Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin 

ahol 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax: a pontskála felső határa 

Pmin: a pontskála alsó határa 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke 

  

A műszaki leírás 50. oldalán, a képernyő paramétereinél az alábbi előírás szerepel: 

„Amennyiben a biometrikus jellemzők rögzítése passzív ceruzával lehetséges, úgy az 

Ártáblázatban az opcionálisan szállítandó aktív ceruzák egységárát 0 Ft-ban kell 

meghatározni.” 

  

A matematika szabályai alapján kijelenthető, hogy amennyiben egy versenytársunk passzív 

ceruzát ajánl meg, az 1.3 alszempont vonatkozásában az Alegjobb érték 0 lesz, így azon 

ajánlattevők, akik aktív ceruzát ajánlanak meg, ezen alszempontra megadott ajánlati áruktól 

függetlenül 1 pontot kapnak (a súlyozás előtt), viszont a nullával osztás nem értelmezhető, így 

azon ajánlattevőknek, akik passzív ceruzát ajánlanak meg, nem számolható ki az ezen 

alszempontra adott pontszáma, így az értékelés és a rangsorolás sem végezhető el. 

  

Kérjük, szíveskedjenek a fenti ellentmondást feloldani, figyelemmel a Kbt. 76. § (6) bekezdés 

c) pontjában foglaltakra is. 

 

 

Válasz: Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentáció Értékelési Módszertan vonatkozó részét 

az alábbiak szerint módosította. A módosított közbeszerzési Dokumentációt jelen kiegészítő 

tájékoztatáshoz mellékeljük.  

 

A módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti 

pontszámot: 

 

Az 1.1. és 1.2. alszempontokra, a 2.5. alszempontra, valamint a 2.2.2. alszempontra adott 

ajánlatok a fordított arányosítás (Közbeszerzési Hatóság útmutatója /KÉ 2016. évi 147. 

szám; 2016. december 21./ A.1.ba) pont) módszerével kerülnek értékelésre az alábbi képlet 

alapján:  

 

P = (Alegjobb : Avizsgált) x (Pmax - Pmin) + Pmin 
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ahol  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa  

Pmin: a pontskála alsó határa  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke  

 

Az 1.3. alszempontra adott ajánlatok az alábbi módszer alapján kerülnek értékelésre: 

 

Ajánlat Pontszám 

Legkevésbé előnyös 
ajánlat tartalmi 

értéke  (Alegrosszabb) 
1 

Legelőnyösebb ajánlat 
tartalmi értéke (Alegjobb) 

11 

 

 

(Az Ajánlatkérő számára az 1.3. alszempontnál előnyösebb az alacsonyabb ellenérték). 

 

A két érték közötti ajánlatok a legelőnyösebb és a legkevésbé előnyös értékektől való 

távolság arányában kapják a pontszámot az alábbi képlet alapján: 

 

P = (Avizsgált - Alegrosszabb) / (Alegjobb - Alegrosszabb) x (Pmax - Pmin) +  Pmin 
ahol  

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  

Pmax: a pontskála felső határa  

Pmin: a pontskála alsó határa  

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke  

Alegrosszabb: a legkevésbé előnyös ajánlat tartalmi értéke  

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke 

 

 

III. kiegészítő tájékoztatásban foglaltakra adandó válaszok 

 

1. Ajánlatkérő a Műszaki dokumentációban a jegykezelő eszközéhez e-amiles integrációt 

biztosít. Az Ajánlatkérő részéről elfogadható-e az, ha az Ajánlattevő az Ajánlatkérő 

feladatkezelő rendszerével történő összekötést nem e-mail interface-el valósítja meg, hanem 

más működő integrációval (mint pl.: webservice)? 

 

 

Válasz: Igen. Ajánlatkérő hibakezelő rendszeréhez támogatott a WebService interface-en 

történő csatlakozás is. 

 

 

2. Ajánlatkérő a Műszaki dokumentáció 3.1.3 fejezetében az alábbi elvárást fogalmazza meg a 

Telephelyi Átvételi Modullal szemben: 

" Az összes a jegyzékben szereplő kézbesített, és vissza nem adott küldeményt pedig átvenni 

aláíró padon rögzített aláírással".  
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Ebben a követelményben ajánlatíró aláíró padot említ. Jól értelmezzük, hogy ez tévesen került 

a követelményekbe, mivel aláíró pad szállítása nem terjedelme a jelen kiírásnak, illetve 

szintén nem terjedelme WEB alapú aláíró padot kezelni tudó alkalmazásrendszer sem? 

 

Válasz: A követelmény nem tévedésből került a Műszaki dokumentációba.  

Az aláíró padot Ajánlatkérő biztosítja, azonban ennek rendszerbe történő illesztése 

Ajánlattevő feladata. A Telephelyi Átvételi Modulnak a telephelyi kézbesítés üzleti 

folyamatait aláíró paddal és a nélkül is támogatnia kell, tekintettel arra, hogy aláíró padot csak 

kiemelt ügyfelek esetén fog biztosítani a Magyar Posta.  

 

 

3. Kérjük Ajánlatkérőt adja meg, hány különböző dokumentumot kell feldolgoznia a 

Kézbesítőlap Feldolgozó modulnak. Különbözőnek tekintünk egy dokumentumot, ha az 

adattartama ugyan megegyezik egy másik dokumentummal, azonban az adatok elrendezése 

különböző. Kérjük Ajánlatkérőt, hogy egy-egy mintát bocsásson Ajánlattevők rendelkezésére. 

 

Válasz: A kézbesítőlapok kialakítása még nem történt meg.  

Az adatok elrendezését tekintve legfeljebb kétféle bizonylat feldolgozását kell biztosítania a 

modulnak. 

 

 

4. A Kézbesítőlap Feldolgozó modulnál két scannert említ Ajánlatkérő a Műszaki dokumentáció 

3.1.4 fejezetében. Ez azt jelenti, hogy a scannelés egy telephelyen két scannerrel történik, 

vagy a két scannerel Ajánlatkérő csak a scannerek típusát adja meg, és azok több telephelyen 

működnek? 

 

Válasz: Tervezetten a kézbesítő lap feldolgozás egy telephelyen kerül kialakításra. A 

scannerek tekintetében Ajánlatkérő csak az illesztendő eszközök típusát jelölte meg, a 

rendszerbe bevont eszközök mennyiségének – a forgalom függvényében – szabadon 

változtathatónak kell lennie. 

 

 

5. Ajánlatkérő a Műszaki dokumentáció 3.3.4. Adatmentés, archiválás követelmények 

fejezetében elvárja a Symantec NetBackup mentési rendszer használatát. Jól értelmezzük, 

hogy a mentési rendszerhez Ajánlatkérő biztosítja az eszközrendszer mellett a mentéshez 

szükséges licenszeket is? 

 

Válasz: Igen a mentési rendszert (hardver és szoftver elemeket is) Ajánlatkérő biztosítja. 

 

6. A Műszaki dokumentáció 3.6.4. Éles környezet fejezetében Ajánlatkérő az alábbiakat 

nyilatkozza az architektúráról: "A központi rendszer első pontja egy redundáns kialakítású 

LoadBalancer eszköz lesz, mely az alábbi feladatokat látja el". 

Jól értelmezzük, hogy a HTTPS-t végződtető és terhelést elosztó LoadBalancer infrastruktúrát 

Ajánlatkérő biztosítja? 

 

 

Válasz: Igen, a LoadBalancer infrastruktúrát Ajánlatkérő biztosítja. 
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7. A Műszaki leírás 3.7.2. Központi adatbázisra épülő megoldás fejezetében a táblázatokban 

Fizikai szerver (Igen/Nem) sorban Nem szerepel mind a két adatbázis tekintetében, míg a 

Virtualizáció sorban N/A szerepel.  

 Ez azt jelenti, hogy Ajánlatkérő virtualizált környezetben kívánja üzemeltetni az 

adatbázis kezelőket, de a virtualizáció nem meghatározott, vagy tévesen szerepel, hogy 

Ajánlatkérő virtualizált környezetben kívánja üzemeltetni az adatbázis kezelőket? 

 A Műszaki leírás 1. sz. mellékletének 2.1.1. Adatbázis szerver mintakonfiguráció 

fejezetében Ajánlatkérő VMware virtualizációt jelez. Jól értelmezzük, hogy ez alapján 

Ajánlatkérő VMware-rel virtualizált környezetben kívánja futtatni az adatbáziskezelőket? 

 

 

Válasz: Ajánlatkérő virtualizált környezetben kívánja üzemeltetni az adatbáziskezelőket, a 

támogatott virtualizációs platform a mellékletben meghatározott VMWare. 

 

 

8. A Műszaki leírás 5.1.3. Kiszolgáló infrastruktúra fejezetében Ajánlatkérő minimum 2db 

adatbázis szerver és 2 db alkalmazás szerver szállítását írja elő: "A mintakonfiguráció  az 

alkalmazás és adatbázis szerverek konfigurációját tartalmazza egy szerver esetén, melyekből 

alkalmazási területenként legalább két darab (két alkalmazás, és két adatbázis szerver) azonos 

típusú és konfigurációjú szállítandó". 

Az 1. sz. mellékletben ugyanakkor a mintakonfigurációknál 2.1.2. Alkalmazás szerver 

mintakonfiguráció fejezetben (mind Fujitsu, mind HP tekintetében) a táblázatban 4db szerver 

szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását. 

 

 

Válasz: A szállítandó szerver eszközök tekintetében a Műszaki leírás az irányadó, azonban 

felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy a rendszer elvárt működéséhez szükséges kiszolgálók 

mennyiségét Ajánlattevő határozza meg, a Műszaki leírás kizárólag a minimális mennyiséget 

írja elő. Továbbá a Közbeszerzési Dokumentáció Műszaki leírásának 1. sz. melléklete 

módosításra került, amely jelen kiegészítő tájékoztatás mellékleteként csatolásra kerül.  

 

 

Budapest, 2017. augusztus 4. 

 

 

  Tisztelettel:  

Dr. Jobbágy Krisztina FAKSZ, 

       az Ajánlatkérő nevében 

Mellékletek: 

- ártáblázat xls. fájlban 

- Módosított Közbeszerzési Dokumentáció 

- a Közbeszerzési Dokumentáció Műszaki leírásának módosított 1. sz. melléklete 
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