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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89814-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Szeged: Számítógépek és tartozékaik

2011/S 55-089814

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Árubeszerzés

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Széchenyi tér 5.
Figyelmébe: Ratkai Imre
6720 Szeged
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 62551601
E-mail: ledniczky.ildiko@kisterseg-szegedi.hu
Fax  +36 62551608
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.kisterseg-szegedi.hu
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Regionális vagy helyi hatóság
Egyéb többcélú társulás igazgatási tevékenysége
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Informatikai infrastruktúra fejlesztés az SZKTT Közoktatási Intézményében.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása iskolai tagintézményei, telephelyei.
NUTS-kód HU333

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:89814-2011:TEXT:HU:HTML
mailto:ledniczky.ildiko@kisterseg-szegedi.hu
www.kisterseg-szegedi.hu
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Szállítási szerződés "A pedagógai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése"
elnevezésű TIOP-1.1.1/07/1." kódszámú pályázat keretében, „Informatikai infrastruktúra fejlesztése az SZKTT
Közoktatási Intézményében" tárgyú, TIOP-1.1.1-07/1-2008-1169 azonosító számú pályázat megvalósítása
során informatikai eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
30200000, 48620000, 80533000

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Nem

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség

"A pedagógai módszerani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" elnevezésű
TIOP-1.1.1/07/1." kódszámú pályázat keretében, "Informatikai infrastruktúra fejlesztése az SZKTT Közoktatási
Intézményében" tárgyú, TIOP-1.1.1-07/1-2008-1169 azonosító számú pályázat keretében informatikai eszközök
és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése az alábbiakban - és a Dokumentációban részletesen - meghatározott
feltételekkel:
Eszköz Darabszám.
Iskolai PC 235.
Tantermi csomag 51.
(projektor, notebook, interaktív tábla).
Tantermi csomaghoz oktatás 195.
Szavazó csomag 10.
WIFI csomag 10.
SNI I (nagyothalló) csomag 1.
SNI II (siket) csomag 1.
SNI III (gyengénlátó) csomag 1.
SNI V (mozgássérült) csomag 5.
Kapcsolódó szolgáltatások:
— helyszíni üzembe/üzemkész állapotba helyezés,
— helyszíni 10 órás felhasználói oktatás; a feladatellátás helyszínein, helyszínenként max. 30 fő részére,
max. 15 fős csoportokban, 10 x 50 perces időtartamban, legalább 2 X 50 perces blokkokban tartott képzés
keretében.
Áfa nélkül 80 000 000 HUF

II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
befejezés 25.7.2011

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
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Késedelmi kötbér: a teljesítési határidőn túl történő teljesítés esetén, minden megkezdett nap után 100 000
HUF, de legfeljebb a nettó ellenszolgáltatás 3 %-a, hibás teljesítési kötbér a nettó ellenszolgáltatás 5 %-a, a
meghiúsulás esetén a nettó ellenszolgáltatás 10 %-a.
Ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (1) bekezdésére hivatkozással a jelen ajánlati felhívás VI.3./2. pontja szerinti
formában, és teljesítéssel.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az ellenszolgáltatás teljesítése magyar forintban történik. A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően kiállított számla kiegyenlítésére, a teljesítés igazolása alapján, az oktatás ellenértéke tekintetében
közvetlenül, a fennmaradó ellenérték vonatkozásában szállítói finanszírozással kerül sor, átutalással, a Kbt.
305. § (3) bekezdés, a 281/2006 (XII. 23.) Kormányrendelet, és a szerződésben foglaltak szerint. Az ellenérték
megfizetésére az Art. 36/A. §-az irányadó.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Nem követelmény.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
a) ha ajánlattevő, vagy alvállalkozója, vagy erőforrást nyújtó szervezete a Kbt. 60. § (1) bekezdésben vagy a
Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll;
b) ha ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet esetében a Kbt. 61. § (1) bek. a)-c) pontok, vagy a Kbt. 62. § (1)
bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban, a Kbt. 63. § (2) - (9) bekezdésében
foglaltak alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlathoz csatolni kell
az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
részéről:
P.
1) valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiadott, legfeljebb az ajánlati felhívás feladásától
visszaszámított, 12 hónapra vonatkozó eredeti vagy másolati igazolást arra vonatkozóan, hogy a számláján/
számláin az igazolás kiállítását megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorban állás a Kbt. 66. § (1)
bek. a) szerint, s ha igen milyen időtartamban;
P2) (vagy jogelődjeik) ajánlattételi határidőt megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti
beszámolóját egyszerű másolatban, amennyiben az utolsó 3 lezárt üzleti évének beszámoló adatai nem
találhatóak meg a www.e-beszamolo.kim.gov.hu honlapon.
Amennyiben az adatok megtalálhatóak a fent említett honlapon, Ajánlatkérő a Kbt 20.§ (7) bekezdés alapján a
pénzügyi alkalmasságot e tekintetben maga ellenőrzi, a beszámolók csatolása nem szükséges.{Kbt. 66. § (1)
bek. b) pont};

www.e-beszamolo.kim.gov.hu
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P3) az elmúlt 3 naptári év (2008-2010. évek) teljes, és jelen közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről szóló
eredeti, vagy másolati nyilatkozatot a Kbt. 66. § (1) bek. c) pontja szerint.
A P1. és a P2. feltétel esetében a Kbt. 66.§ (2) bekezdése - a működés időszakáról szóló eredeti irat, vagy
másolatának beadása mellett - megfelelően alkalmazható.
A Kbt. 65.§ (4) bekezdése az igazolásnál alkalmazandó.
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti alvállalkozót vesz igénybe az alkalmasság
igazolásához, az alvállalkozó alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre előírttal
azonos módon igazolni köteles.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha.
P1) bármely pénzintézetnél vezetett számláján / számláin, az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított, 12
hónapban, 15 napot meghaladó sorban álló tétele volt;
P2) ha a mérleg szerinti eredménye az elmúlt 3 lezárt üzleti év során bármelyik 2 évben negatív volt;
P3) ha az elmúlt 3 naptári évben (2008-2010. évek).
— teljes árbevétele nem érte el évente a nettó 100 000 000 HUF-ot, és,
— a jelen közbeszerzés tárgya (informatikai eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása) szerinti
árbevétele nem érte el évente a nettó 25 000 000 HUF-ot.
Az ajánlattevőnek és 10 % feletti alvállalkozójának a P1. és a P2. feltételnek külön-külön, a P3. feltételnek
együttesen kell megfelelniük. A Kbt. 65.§ (3) bekezdése, és a Kbt. 69. § (8)-(9) bekezdése megfelelően
alkalmazható.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 4. § 3/E pontjára.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőre és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozóra vonatkozóan:
M1) az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap legjelentősebb szállításainak ismertetését, évenkénti
bontásban(Kbt. 67. § 1.) a) bek. alapján az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett
tartalommal, megjelölve legalább 1 magyarországi referencia intézményt, a Kbt. 68. § (1) bek. szerinti igazolás
eredeti, vagy másolati példányával;
A konzorcium tagjaként, illetve 10 % feletti alvállalkozóként teljesített referencia esetében olyan tartalmú
referenciaigazolás csatolandó, amelyből konkrétan kitűnik, hogy a referenciaként megjelölt munkák közül, mely
munkarészeket teljesítette az ajánlattevő/közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó.
M2) nyilatkozatot (a szakemberek a megnevezése, képzettségük és gyakorlatuk ismertetése) azokról a
szakemberekről, akiket az ajánlattevő a teljesítésbe be kíván vonni, csatolva;
— az adott szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot és rendelkezésre állási nyilatkozatot
(melyben nyilatkozik, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban szerviz-technikus/szerviz-mérnök/oktató pozícióban
a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni), valamint,
— az előírt végzettséget/képzettséget igazoló okiratok eredeti, vagy másolati példányát a Kbt. 67. § (3)
bekezdés d) pontja és 70/A. § (1) bekezdés e.) pontja szerint.
M3) A Kbt. 67. § (1) bekezdés f.) pontja szerinti, informatikai eszközök gyártására, vagy kereskedelmére
(értékesítésére, forgalmazására) vonatkozó MSZ EN ISO 9001, és MSZ EN ISO 14001 jelű szabvány szerinti
tanúsítvány, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseket igazoló dokumentumok, vagy a Kbt. 68. §
(4) bekezdés szerinti egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekről szóló bizonyítékok eredeti, vagy egyszerű
másolati példánya.
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A Kbt. 65.§ (4) bekezdése megfeleleően alkalmazandó.
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti alvállalkozót vesz igénybe az alkalmasság
igazolásához, az alvállalkozó alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre előírttal
azonos módon igazolni köteles.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, ha nem rendelkezik.
M1.) az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban összesen legalább az alábbi közbeszerzés tárgya szerinti,
befejezett, szerződésszerűen teljesített beszerzésre vonatkozó, Kbt. 68. § (1) bek. szerint igazolt referenciával:
M1.a.) összesen legalább 2 db informatikai eszközök szállítására és kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó,
mely átlagosan évente legalább 30 db komplett számítógép (számítógép + operációs rendszer + monitor)
szállítására vonatkozik;
M1.b.) összesen legalább 15 db mennyiségű a jelen ajánlati felhívás II.2.1.) pontban, a tantermi csomag
részeként előírt, interaktív tábla szállítása;
M1.c.) összesen legalább 30 fő részére megvalósult számítógép felhasználói képzés teljesítésére vonatkozik.
M1.d)legalább 1 magyarországi referencia intézménnyel.
(Referencia intézmény: olyan, a szállító által felszerelt közoktatási intézmény, amelyben legalább 1 tanteremben
a szállító által szállított eszközökkel napi használatban oktatás folyik és amely bemutató helyként alkalmas az
eszközök használatának bemutatására közoktatási felhasználás közben).
Egy referencia az M1/a.-M1/d. követelményeket egyszerre is teljesítheti, amennyiben az előírt valamennyi
feltételnek megfelel.
M2.) a teljesítésbe bevonni kívánt legalább.
M2.a.) 2 fő szerviz-technikus (műszerész technikusi végzettség), és 2 fő szerviz-mérnök (villamosmérnök,
informatikus mérnök végzettség) szakemberrel, aki legalább 2 év informatikai eszközök üzembe helyezésére
vonatkozó tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik;
M2.b.) 1 fő oktatóval, aki legalább 3 éves felnőttképzési vagy pedagógusi tapasztalattal, felsőfokú (főiskolai
vagy egyetemi) végzettséggel és akkreditált pedagógus továbbképzésen - interaktív táblával támogatott IKT
módszertanra épülő oktatás - részvételt igazoló dokumentummal rendelkezik.
M3.) Ha nem rendelkezik informatikai eszközök gyártására, vagy kereskedelmére (értékesítésére,
forgalmazására) vonatkozó MSZ EN ISO 9001, és MSZ EN ISO 14001 jelű szabvány szerinti, vagy ezzel
egyenértékű, érvényes minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal, vagy minőségbiztosítás érdekében tett
intézkedésének írásbeli igazolásával, vagy a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti egyenértékű minőségbiztosítási
intézkedésekről szóló bizonyítékokkal.
Az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozója M1-M3. feltételeknek együttesen is megfelelhet. A Kbt. 65.§ (3)
bekezdése, és a Kbt. 69. § (8)-(9) bekezdése megfelelően alkalmazható.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4. § 3/E pontjára.

III.2.4) Fenntartott szerződések
Nem

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
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IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. ajánlati ár (nettó forint). Súlyszám 55
2. az előírtnál rövidebb szállítási határidő vállalása (naptári nap). Súlyszám 25
3. a szervízszolgáltatás megkezdése a hibabejelentéstől számítva (perc). Súlyszám 15
4. az előírtnál hosszabb jótállási határidő vállalása (hónap). Súlyszám 5

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

Nem

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 4.5.2011 - 14:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 25 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértéke az Áfa-t (25 %) nem tartalmazza. A dokumentáció
vételárát az ajánlattevő, átutalással a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Raiffeisen Banknál
vezetett 12067008-00108902-00100007 számú bankszámlájára köteles teljesíteni, "dokumentáció
TIOP-1.1.1-07/1-2008-1169" megjelöléssel. A dokumentáció átadására, megküldésére a befizetés hitelt érdemlő
igazolását követően kerül sor.
A dokumentáció átvétele a Kbt. 54. § (6) bek. szerint az eljárásban való részvétel feltétele.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
4.5.2011 - 14:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 4.5.2011 - 14:00
Hely
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása, MAGYARORSZÁG 6720 Szeged, Széchenyi tér 5. II.em. 5. szám alatti
irodája.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint.
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VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

Nem

VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Igen
kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
"A pedagógiaí módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című TIOP 1.1.1/07/1.
kódszámú pályázat.

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83.§ (2) bekezdés szerint biztosítja.
2. Az ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke: 500.000 Ft.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - átutalással az Ajánlatkérő Raiffeisen
Banknál vezetett 12067008-00108902-00100007 számú számlájára, az azzal azonos összegű bankgarancia
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó -
kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának
határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét
igazoló bizonylatot, a terhelési értesítő egyzserű másolati példányát, a bankgarancia nyilatkozatot, vagy
a kötelezvényt egyszerű másolati példányban az ajánlathoz csatolni kell. A bankgarancia, kötelezvény
kedvezményezettjeként az Ajánlatkérőt kell megnevezni, tárgyként a közbeszerzés tárgyára hivatkozni
szükséges. A biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az ajánlati kötöttség
lejártáig érvényesnek kell lennie.
3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése, 71. § (1) és 63. § (3) bekezdése szerint. A Kbt.
71. § (1) bekezdés vonatkozásában a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell!
4. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a 10 % feletti alvállalkozója és az erőforrást nyújtó szervezet
nyilatkozatát arról, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt
pénzügyi intézmények nyilatkozata(i)t becsatolta, az ajánlatban szereplő okirattal igazolt számlavezető
pénzügyi intézményeken kívül más pénzügyi intézménynél, illetőleg az ott megjelölteken kívül más számlát nem
vezet.
5. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, a 10 % feletti alvállalkozó, és az erőforrást nyújtó szervezet
nevében aláíró és szignáló személy aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának
- amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló, ill. az ajánlatot szignáló személye különböző,
a kötelezettségvállaló, a szignáló aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
meghatalmazás - eredeti vagy másolati példányát csatolni kell,
6. Ajánlatkérő a pénzügyi intézményi nyilatkozatok, illetve az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az
ajánlattevőnek, 10 % feletti alvállalkozójának, illetve az erőforrást nyújtó szervezetének adatait a www.e-
cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az említett szervezetek adatai nem
találhatóak meg, akkor az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonato(ka)t eredetiben
vagy egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges. Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás
van folyamatban, a változás tartalmát igazoló dokumentum másolatát az ajánlathoz csatolni kell.
7. Magyarországi letelepedésű ajánlattevők/10 % feletti alvállalkozók/erőforrás-szervezetek esetében az
ajánlathoz nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy az adott szervezet szerepel-e a köztartozásmentes adózói
adatbázisban.

www.e-cegjegyzek.hu
www.e-cegjegyzek.hu
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8. Nem magyarországi letelepedésű ajánlattevők esetében az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot a kizáró
okok igazolási módjáról, kizáró okonként a csatolt igazolások fajtájának megjelölése és azok ajánlatban történő
elhelyezésének (oldalszám) megjelölése mellett.
9. A dokumentáció az I.1.) pontban megjelölt címen, munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között, az ajánlattételi
határidő lejártának napján 8:00 és 14:00 óra között vehető át. A dokumentáció megvásárlása és átvétele az
eljárásban való részvétel feltétele, a Kbt. 54. § (6) bek. szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (8) bekezdésében
foglaltak szerint a dokumentációt írásbeli kérésre közvetlenül is megküldi ajánlattevők részére. Amennyiben a
dokumentációt e-mailben kérik, úgy ezen elküldött e-mailhez kérjenek visszaigazolást. A dokumentáció másra
nem ruházható át, nem tehető közzé.
10. A teljes ajánlattételi felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint
értendő.
11. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat beadási módjának megválasztási
kockázatait az ajánlattevő köteles viselni. Az ajánlattételi határidő után késve érkezett ajánlatok nem kerülnek
felbontásra, és a Kbt. 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelenek.
12. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 92. § c) pontjára hivatkozással, amennyiben egyik
ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére
álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot, úgy az eljárás eredménytelen.
13. Az ajánlatokat írásban, cégszerűen aláírva, az alábbi formai követelmények betartásával kell benyújtani:
a) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy
hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni,
úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;
b) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és
hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl.
egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen
azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos
számozást kiegészíti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében
szükséges;
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
d) Az ajánlatot 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az
eredeti;
e) Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó, vagy a Kbt. 69. §
(8) bekezdés szerinti szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)tõl írásos felhatalmazást kaptak. A Kbt. 67. § (1) bekezdés c), a 67. § (2) bekezdés c) és e), a
67. § (3) bekezdés b) és d) pontjai szerinti személyek maguk kötelesek aláírni az őket bemutató, illetve a
rendelkezésre állásukat bizonyító iratot;
f) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt -módosítást hajtottak végre, az adott
dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
g) A lezárt borítékon, csomagoláson az alábbi szöveget kell feltüntetni: "TIOP-1.1.-07/1-2008-1169. azonosító
számú pályázat keretében informatikai eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése”, továbbá "Az
ajánlati határidő lejártát megelőzően nem bontható fel !
14. Az eredményhirdetés időpontja: 9.5.2011.
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15. A szerződéskötés tervezett időpontja: 20.5.2011.
16. Az ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. (3)-(4) bek-re felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy támogatásra
irányuló igáényt nyújtott be.
17. Az ajánlastkérő felhívja a minősített ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 12. § (2) bek-ben meghatározott
szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg az alkalmassági feltételeket.
18. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határát, amely minden részszempont esetében azonos: 1-10.
19. Az ajánlatkérı a formailag és tartalmilag megfelelőnek minősített ajánlatokat értékeli a részszempontoknak,
valamint a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú, 28.11.2008-ban, 31.3.2010-ben és 12.12.2010-ben
módosított ajánlásának megfelelően.
Az értékelés módszere: valamennyi részszempont esetében a legkedvezőbb ajánlat kapja a legmagasabb
értékelési pontszámot, a legkedvezőtlenebb, pedig a legalacsonyabb értékelési pontszámot. Az első
részszempont esetében a 2/2004. évi 28.11.2008-ban és 31.3.2010-ben módosított Tanácsi ajánlás III.A.1.ba.
pontjában szereplő fordított arányosítás. A többi részszempont esetében a 2/2004. évi 28.11.2008-ban és
31.3.2010-ben módosított.
Tanácsi ajánlás III.A.1.a. pontjában szereplő arányosítás. Az egyes részszempontok értékelési pontszámai a
súlyszámokkal szorzásra, majd összesítésre kerülnek (a kerekítés 2 tizedesjegyre történik).
20. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek.tanacsa.hu
Tel.  +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax  +36 13367778

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek.tanacsa.hu
Tel.  +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax  +36 13367778

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
17.3.2011

mailto:kapcsolat@kozbeszerzesek.tanacsa.hu
www.kozbeszerzes.hu
mailto:kapcsolat@kozbeszerzesek.tanacsa.hu
www.kozbeszerzes.hu

