PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala a Hivatal és a Magyarországi
Német Színház informatikai üzemeltetési feladatainak ellátására az alábbi pályázatot írja ki:
Az ajánlatkérő neve: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala (továbbiakban
MNOÖ Hivatala)
Cím: 1026 Budapest, Júlia utca 9.
Levelezési cím: 1537 Pf.:348.
Tel: 06-1-212-9151
Fax: 06-1-212-9153
A beszerzés tárgya: Az MNOÖ Hivatala és a Magyarországi Német Színház informatikai üzemeltetési
feladatainak ellátása
A beszerzés műszaki leírása:
a, Az MNOÖ Hivatala informatikai infrastruktúrájának üzemeltetése/karbantartása
• 1db Dell Poweredge T310 szerver – VMWare ESXi v 5.1 környezettel telepítve
• A fenti szerveren VMWare ESXi v 5.1 környezetben futó virtuális kiszolgálók üzemeltetése
• Microsoft Windows Small Business Server 2011 Essentials
• Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard + SQL Server 2008 R2 for Small Business
• Zimbra Collaboration Server Open Source Edition on Ubuntu Linux
• PC-k üzemeltetése: 10 PC (Windows 7 és Office 2010)
• 2db laptop üzemeltetése (Windows 7 és Office 2010)
• PC-k vírusvédelmének folyamatos felügyelete
• Központi nyomtatók felügyelete (HP P2055DN, Ricoh Aficio MPC2000)
• Végponti nyomtatók felügyelete
• LAN/WAN hálózat üzemeltetése
• router-ek, switch-ek üzemeltetése
• VPN hálózat üzemeltetése (MNOÖ és DBU között kapcsolat, illetve kliensek)
• Biztonsági mentések készítése/ellenőrzése
b, A Magyarországi Német Színház (továbbiakban DBU) informatikai infrastruktúrájának
üzemeltetése/karbantartása
• PC-k üzemeltetése (6db Windows 7 PC, 1db Windows XP PC)
• 5db Asus laptop üzemeltetése (Windows 7)
• LAN/WAN hálózat üzemeltetése
• router-ek, switch-ek üzemeltetése
• VPN hálózat üzemeltetése (MNOÖ és DBU között kapcsolat, illetve kliensek)
• Nyomtatók felügyelete
• Biztonsági mentések készítése/ellenőrzése
c, Az MNOÖ Hivatala és a DBU szoftver és hardver leltárának készítése és folyamatos
aktualizálása
d, Az MNOÖ internet oldalának üzemeltetése/karbantartása: www.ldu.hu

e, A Griffsoft Forrás ügyviteli rendszer üzemeltetése/karbantartása az MNOÖ Hivatala és a DBU
telephelyén
• Microsoft SQL server üzemeltetése, biztonsági mentések készítése (csak az MNOÖ
telephelyén)
• A Griffsoft Forrás ügyviteli rendszer frissítéseinek telepítése az alábbi helyszíneken
• MNOÖ Hivatala, Budapest
• Koch Valéria Iskolaközpont, Pécs
• Friedrich Schiller Gimnázium, Pilisvörösvár
A teljesítés időtartama: 2013. január 1.- december 31.
A teljesítés helye:

1026 Budapest, Júlia utca 9. és
7100 Szekszárd, Garay tér 4.

A szerződés szerinti teljesítés feltétele: havonta kiállított teljesítésigazolás.
Az ajánlatok bírálati szempontjai: az a) és b) pont szerinti feladatokra készített költségvetés alapján
adott legkedvezőbb árajánlat.
Alkalmassági követelmények:
- az ajánlattevő tevékenységi körében szerepeljen hardver, szoftver tanácsadás tevékenység
- az elmúlt három évben (2009,2010,2011) legalább kettő hasonló tárgyú elvégzett munka
(igazolt referenciával)
- SQL szerver üzemeltetési tapasztalat (igazolt referenciával)
- VMWare ESXi üzemeltetési tapasztalat
- Microsoft Windows Server 2008 üzemeltetési tapasztalat
Az árajánlat elfogadásának feltételei:
Az árajánlatnak tartalmaznia kell a következő adatokat:
- havi átalánydíj (amelynek tartalmazni kell min. 4 óra helyszíni jelenlétet a budapesti
irodában)
- havi átalányban foglalt órák száma
- mérnöki/szakértői óradíj
- eseti kiszállás díja (Bp, Júlia utca)
- eseti kiszállás díja vidékre (km. díj)
- kiszállás esetén a minimálisan számlázott órák száma
- rendelkezésre állási idő normál problémák esetén
- rendelkezésre állási idő sürgős problémák esetén
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az alkalmasságot igazoló feltételekről és csatolnia kell:
- a cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány másolatát,
- a referencia munkák felsorolását.
Ajánlattételi határidő:
(FIGYELEM MEGVÁLTOZOTT!)
2012. december 04. 12.00 óra.
Az ajánlat benyújtásának címe:

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatala
Személyesen: 1026 Budapest, Júlia utca 9.
Postai úton: 1537 Pf.:348.
Az ajánlat benyújtása:
Az ajánlatot írásban és zárt borítékban kell benyújtani 1 példányban az ajánlati felhívásban
megadott címre közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi idő lejártáig.
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2012. december 20-ig.
A feladatról további felvilágosítást lehet kérni a 06-1-212-9151-es telefonszámon.

