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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:310174-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Mátészalka: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések
és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével
2011/S 190-310174
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Mátészalka Város Önkormányzata
Hősök tere 9.
Címzett: Szabó István polgármester
4700 Mátészalka
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 44501358
E-mail: polgarmester@mateszalka.hu
Fax: +36 44501358
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: www.mateszalka.hu
További információ a következő címen szerezhető be:
Lucsik és Társa Kft.
Bajza u. 54.
Címzett: Lucsik János hivatalos közbeszerzési tanácsadó
1062 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 13740111
E-mail: postmaster@lucsikestarsa.t-online.hu
Fax: +36 14130989
Internetcím: www.lucsikestarsa.hu
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Lucsik és Társa Kft.
Bajza u. 54.
Címzett: Lucsik János hivatalos közbeszerzési tanácsadó
1062 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 13740111
E-mail: postmaster@lucsikestarsa.t-online.hu
Fax: +36 14130989
Internetcím: www.lucsikestarsa.hu

04/10/2011
S190
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

1/12

HL/S S190
04/10/2011
310174-2011-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

2/12

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)
I.2)

Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal

I.3)

Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

I.4)

Beszerzés más ajánlatkérők nevében
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:
„Mátészalka Város közoktatási intézményeinek IKT fejlesztése” tárgyú projekt keretében különféle eszközök
beszerzése.

II.1.2)

A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Mátészalka.
NUTS-kód HU323

II.1.3)

Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Szállítási szerződés „Mátészalka Város közoktatási intézményeinek IKT fejlesztése” tárgyú projekt keretében
különféle eszközök beszerzésére.

II.1.6)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
30000000, 30200000, 30231300, 32342200, 32344110

II.1.7)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8)

Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

II.1.9)

Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2)

Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1)

Teljes mennyiség:
„Mátészalka Város közoktatási intézményeinek IKT fejlesztése” tárgyú projekt keretében különféle eszközök
beszerzése.
1. Rész: Iskolai PC csomag:
— PC: 233 db,
— Monitor: 233 db.
2. Rész: Tantermi csomag:
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— Interaktív tábla: 59 db,
— Notebook: 59 db,
— Projektor: 59 db,
— WIFI csomag: 8 db.
3. Rész: Alkalmazás Szerver csomag:
— Alkalmazás szerver: 1 db,
— Szerver szoftver: 1 db.
4. Rész: Szavazó csomag:
— Szavazógép szett: 2 db.
5. Rész: Speciális igényű informatikai fejlesztés eszközei (SNI I.):
— Notebook: 1 db,
— Vezeték nélküli fülhallgató: 1 db,
— Diktafon: 1 db,
— Szavazógép szett: 1 db.
6. Rész: Speciális igényű informatikai fejlesztés eszközei (SNI III.):
— Dokumentum kamera: 1 db,
— Notebook: 1 db,
— Monitor: 1 db,
— Képernyő felolvasó szoftver: 1 db,
— Képernyő nagyító szoftver: 1 db.
7. Rész: Speciális igényű informatikai fejlesztés eszközei (SNI V.):
— Notebook: 1 db,
— speciális billentyűzet: 1 db,
— fejegér szett: 1 db,
— szemegér szett: 1 db,
— speciális ültető szék: 1 db.
Nyertes ajánlattevő feladata a fent megjelölt eszközök leszállításán, tulajdonjogának átruházásán túl az
eszközök üzembe/üzemkész állapotba helyezése, továbbá a 2. Részben az interaktív táblák, a tanári notebook,
a projektor, a WIFI router tekintetében, és a 4., 5. RÉSZEKBEN a szavazó rendszer tekintetében a kezelő
személyzet betanítása is.
II.2.2)

Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem

II.2.3)

Meghosszabbításra vonatkozó információk

II.3)

A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
Elnevezés: Iskolai PC csomag:
1)
Rövid meghatározás
„Mátészalka Város közoktatási intézményeinek IKT fejlesztése” tárgyú projekt keretében különféle eszközök
beszerzése.
1. Rész: Iskolai PC csomag:
— PC,
— Monitor.
04/10/2011
S190
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

3/12

HL/S S190
04/10/2011
310174-2011-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás

2)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
30000000, 30200000, 30231300

3)

Mennyiség
— PC: 233 db,
— Monitor: 233 db.
Nyertes ajánlattevő feladata a fent megjelölt eszközök leszállításán, tulajdonjogának átruházásán túl az
eszközök üzembe/üzemkész állapotba helyezése.

4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

További információk a részekről
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Rész száma: 2
Elnevezés: Tantermi csomag
1)
Rövid meghatározás
„Mátészalka Város közoktatási intézményeinek IKT fejlesztése” tárgyú projekt keretében különféle eszközök
beszerzése.
2. Rész: Tantermi csomag:
— Interaktív tábla,
— Notebook,
— Projektor,
— WIFI csomag.
2)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
30000000, 30200000, 30231300

3)

Mennyiség
2. Rész: Tantermi csomag:
— Interaktív tábla: 59 db,
— Notebook: 59 db,
— Projektor: 59 db,
— WIFI csomag: 8 db.
Nyertes ajánlattevő feladata a fent megjelölt eszközök leszállításán, tulajdonjogának átruházásán túl az
eszközök üzembe/üzemkész állapotba helyezése, továbbá a 2. RÉSZBEN az interaktív táblák, a tanári
notebook, a projektor, a WIFI router tekintetében a kezelő személyzet betanítása is.

4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

További információk a részekről

Rész száma: 3
Elnevezés: Alkalmazás Szerver csomag
1)
Rövid meghatározás
„Mátészalka Város közoktatási intézményeinek IKT fejlesztése” tárgyú projekt keretében különféle eszközök
beszerzése.
3. Rész: Alkalmazás Szerver csomag:
— Alkalmazás szerver,
— Szerver szoftver.
2)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
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30000000, 30200000
3)

Mennyiség
3. Rész: Alkalmazás Szerver csomag:
— Alkalmazás szerver: 1 db,
— Szerver szoftver: 1 db.
Nyertes ajánlattevő feladata a fent megjelölt eszközök leszállításán, tulajdonjogának átruházásán túl az
eszközök üzembe/üzemkész állapotba helyezése.

4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

További információk a részekről

Rész száma: 4
Elnevezés: Szavazó csomag
1)
Rövid meghatározás
„Mátészalka Város közoktatási intézményeinek IKT fejlesztése” tárgyú projekt keretében különféle eszközök
beszerzése.
4. Rész: Szavazó csomag:
— Szavazógép szett.
2)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
30000000

3)

Mennyiség
4. Rész: Szavazó csomag:
— Szavazógép szett: 2 db.
Nyertes ajánlattevő feladata a fent megjelölt eszközök leszállításán, tulajdonjogának átruházásán túl az
eszközök üzembe/üzemkész állapotba helyezése, továbbá a 4. RÉSZBEN a szavazó rendszer tekintetében a
kezelő személyzet betanítása is.

4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

További információk a részekről

Rész száma: 5
Elnevezés: Speciális igényű informatikai fejlesztés eszközei (SNI I.)
1)
Rövid meghatározás
„Mátészalka Város közoktatási intézményeinek IKT fejlesztése” tárgyú projekt keretében különféle eszközök
beszerzése.
5. Rész: Speciális igényű informatikai fejlesztés eszközei (SNI I.):
— Notebook,
— Vezeték nélküli fülhallgató,
— Diktafon,
— Szavazógép szett.
2)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
30000000, 30200000, 32344110

3)

Mennyiség
5. Rész: Speciális igényű informatikai fejlesztés eszközei (SNI I.):
— Notebook: 1 db,
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— Vezeték nélküli fülhallgató: 1 db,
— Diktafon: 1 db,
— Szavazógép szett: 1 db.
Nyertes ajánlattevő feladata a fent megjelölt eszközök leszállításán, tulajdonjogának átruházásán túl az
eszközök üzembe/üzemkész állapotba helyezése is.
4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

További információk a részekről

Rész száma: 6
Elnevezés: Speciális igényű informatikai fejlesztés eszközei (SNI III.)
1)
Rövid meghatározás
„Mátészalka Város közoktatási intézményeinek IKT fejlesztése” tárgyú projekt keretében különféle eszközök
beszerzése.
6. Rész: Speciális igényű informatikai fejlesztés eszközei (SNI III.):
— Dokumentum kamera,
— Notebook,
— Monitor,
— Képernyő felolvasó szoftver,
— Képernyő nagyító szoftver.
2)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
30000000, 30200000, 30231300

3)

Mennyiség
6. Rész: Speciális igényű informatikai fejlesztés eszközei (SNI III.):
— Dokumentum kamera: 1 db,
— Notebook: 1 db,
— Monitor: 1 db,
— Képernyő felolvasó szoftver: 1 db,
— Képernyő nagyító szoftver: 1 db.
Nyertes ajánlattevő feladata a fent megjelölt eszközök leszállításán, tulajdonjogának átruházásán túl az
eszközök üzembe/üzemkész állapotba helyezése is.

4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

További információk a részekről

Rész száma: 7
Elnevezés: Speciális igényű informatikai fejlesztés eszközei (SNI V.)
1)
Rövid meghatározás
„Mátészalka Város közoktatási intézményeinek IKT fejlesztése” tárgyú projekt keretében különféle eszközök
beszerzése.
7. Rész: Speciális igényű informatikai fejlesztés eszközei (SNI V.):
— Notebook,
— speciális billentyűzet,
— fejegér szett,
— szemegér szett,
— speciális ültető szék.
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2)

Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
30000000, 30200000

3)

Mennyiség
7. Rész: Speciális igényű informatikai fejlesztés eszközei (SNI V.):
— Notebook: 1 db,
— speciális billentyűzet: 1 db,
— fejegér szett: 1 db,
— szemegér szett: 1 db,
— speciális ültető szék: 1 db.
Nyertes ajánlattevő feladata a fent megjelölt eszközök leszállításán, tulajdonjogának átruházásán túl az
eszközök üzembe/üzemkész állapotba helyezése is.

4)

A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

További információk a részekről
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A késedelmi kötbér mértéke:
Az 1. és 2. rész tekintetében 50 000 HUF/naptári nap.
A 3-7. részek tekintetében 5 000 HUF/naptári nap.
A meghiúsulási kötbér mértéke:
Az 1. és 2. rész tekintetében 1 500 000 HUF.
A 3-7. részek tekintetében 80 000 HUF.
Jótállás, melynek mértéke 12 hónap. Az ajánlatkérő ennél kedvezőbb megajánlást elfogad, melyet a felhívás
IV.2.1. pontjában foglaltak szerint értékel.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A megrendelő előleget nem fizet. A leszállított áru ellenértéke a szerződésszerű teljesítést követően, a Kbt. 305.
§ (3) bekezdése szerinti módon és határidőben, a Szállító által kiállított számla alapján, átutalással, az érintett
közreműködő szervezet útján, közvetlen szállítói kifizetéssel kerül kiegyenlítésre.
A jelen beszerzés európai uniós forrásból valósul meg, így a kifizetések során a Kbt. 305. § (3) bekezdés i)
pontjában foglalt rendelkezés alkalmazásra kerül.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem

III.2)

Részvételi feltételek

III.2.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. §. (1) bekezdésben,
valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a Kbt. 71. §. (1) bekezdés b) pontja szerinti (10 %-ot meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt) alvállalkozó és erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. §. (1)
bekezdés a) - c) pontjaiban felsorolt, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés szerint kizáró okok fennállnak.
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Ajánlattevőnek és Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának, továbbá az erőforrást nyújtó
szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. § (2)-(9) bekezdés szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. §
(1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjának hatálya alá.
A Kbt. 63. § (3) bekezdése szerint a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez
nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek (közös
ajánlattevőknek), illetve a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak az alábbi igazolásokat kell
csatolni:
P/1. A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, valamennyi bankszámlájára vonatkozó
nyilatkozata az alábbi tartalommal:
— bankszámla száma,
— mióta vezeti a bankszámláját,
— sorban állás volt-e a hirdetmény megjelenését megelőző 24 hónapban, ha igen annak tartama.
P/2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az előző pénzügyileg lezárt üzleti év számviteli jogszabályok
szerinti beszámolója.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása
érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat, úgy is, hogy az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelését az erőforrás szervezettel csak kiegészíteni kívánja.
Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervet a Kbt. 65. § (4) bekezdésének megfelelően az ajánlattevővel
kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés
teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az erőforrást biztosító szervezet tekintetében a Kbt. 4. § 3/D. pontja az irányadó, míg az erőforrás fogalmát a
Kbt. 4. § 3/E pontja szerint kell értelmezni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), illetve a Kbt. 71.
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozója, ha a felhívás megjelenésétől visszafelé számított 24 hónapban
bármely pénzintézetnél vezetett számláján 30 napot meghaladóan sorban állás volt.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), illetve a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozója, ha az előző pénzügyileg lezárt üzleti évében, a mérleg szerinti eredménye kisebb, mint nulla.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozójának az
1-2. pontban meghatározott követelményeknek önállóan kell megfelelnie.

III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/R. A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 36 hónap
legjelentősebb, a beszerzés tárgyában szereplő termékekre vonatkozó szállítások ismertetése, a Kbt. 68. § (1)
bekezdésének megfelelően.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása
érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat, úgy is, hogy az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelését az erőforrás szervezettel csak kiegészíteni kívánja.
Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervet a Kbt. 65. § (4) bekezdésének megfelelően az ajánlattevővel
kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés
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teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az erőforrást biztosító szervezet tekintetében a Kbt. 4. § 3/D. pontja az irányadó, míg az erőforrás fogalmát a
Kbt. 4. § 3/E pontja szerint kell értelmezni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/R. Alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozója, ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban.
Az 1. rész tekintetében pc és/vagy monitor szállítására vonatkozó referenciával, ahol a leszállított termékek
száma elérte 150 db-ot, vagy ahol a szerződés ellenértéke elérte a nettó 15 000 000 HUF-ot.
A 2. rész tekintetében Interaktív tábla és/vagy notebook és/vagy projektor szállítására vonatkozó referenciával,
ahol a leszállított termékek száma elérte a 40 db-ot, vagy ahol a szerződés ellenértéke elérte a nettó 20 000
000 HUF-ot.
A 3. rész tekintetében legalább 1 db alkalmazás szerver és szerver szoftver szállítására vonatkozó
referenciával.
A 4. rész tekintetében legalább1 db szavazógép szett szállítására vonatkozó referenciával.
Az 5. rész tekintetében legalább 1 db notebook és/vagy 1 db szavazógép szett szállítására vonatkozó
referenciával.
A 6. rész tekintetében legalább 1 db notebook és/vagy 1 db monitor szállítására vonatkozó referenciával.
A 7. rész tekintetében legalább 1 db notebook szállítására vonatkozó referenciával.
Az ajánlattevő a fenti követelményeknek több szállítási szerződéssel is megfelelhet.
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § b) pontja szerinti alvállalkozójának együttesen kell megfelelnie.
III.2.4)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3)

Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1)

Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2)

A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás
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 ajánlattevők 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. Egyösszegű bruttó ajánlati ár (HUF). Súlyszám 80
2. A jótállás mértéke (hónap). Súlyszám 10
3. A szállítási határidő (naptári nap). Súlyszám 10

IV.2.2)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3)

Adminisztratív információk

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
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IV.3.3)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 17.11.2011 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: igen
Ár: 150 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció az ajánlati felhívás megjelenésétől kezdve beszerezhető. A
dokumentáció árát a Lucsik és Társa Kft. Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett 12010628-00105411-00100007
számú számlájára átutalással kell megfizetni. A nettó 150 000 HUF ár valamennyi rész tekintetében együttesen
megállapított dokumentáció ára. A dokumentáció részenként is megvásárolható, a dokumentáció részenkénti
nettó ára az 1. és 2. rész esetében 50 000 HUF, a 3-7. részek esetében 10 000 HUF.

IV.3.4)

Ajánlattételi vagy részvételi határidő
17.11.2011 - 11:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 17.11.2011 - 11:00
Hely:
Ajánlatkérő székhelye, I. emeleti tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 80. § (2) bekezdése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: „Mátészalka Város közoktatási intézményeinek IKT
fejlesztése” tárgyú, TIOP.1.1.1-07/1-2008-0170 azonosító számú projekt.

VI.3)

További információk
1.) Eredményhirdetés időpontja: 15.12.2011 (11:00).
Helye: Lucsik és Társa Kft, MAGYARORSZÁG, 1062 Budapest, Bajza u. 54. IV/4.
2.) Szerződéskötés tervezett időpontja: 28.12.2011 (11:00).
3.) A Kbt. 83. § szerinti hiánypótlás lehetősége biztosított.
4.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén
- az ajánlatok értékelése során [81. § (4) bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel), ha őt a 93. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
5.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a pénzügyi-, gazdasági-, valamint műszaki- illetve szakmai
alkalmasságok feltételeit és az igazolás módját a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban
határozta meg.
6.) A dokumentáció átadása a Lucsik és Társa Kft-nél, hétfőtől péntekig, 9:00-13:00 óráig, az ajánlatételi
határidő lejártának napján, 9:00 órától 11:00 óráig, az ellenérték megfizetését igazoló átutalásról szóló bizonylat
másolati példányának bemutatása ellenében történik. A dokumentációt nyomtatott formában bocsátjuk
rendelkezésre. A Kbt. 54. § (8) bekezdése esetén, amennyiben az ajánlattevő a dokumentáció megküldését
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kéri, úgy a befizetést igazoló okmány másolatát, valamint a kérelemre vonatkozó levelet írásban (faxon
vagy levélben) kell megküldenie a lebonyolítóként eljáró Lucsik és Társa Kft. részére, az ajánlati felhívásban
megjelölt elérhetőségeken. A kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
— ajánlattevő neve,
— ajánlattevő levelezési címe, ahova a dokumentáció megküldését kéri,
— az ajánlattevő e-mail címe, telefon és faxszáma,
— az eljárást megindító ajánlati felhívás hirdetményének TED/KÉ- száma.
A nettó 150 000 HUF ár valamennyi rész tekintetében együttesen megállapított dokumentáció ára. A
dokumentáció részenként is megvásárolható, a dokumentáció részenkénti nettó ára az 1. és 2. rész esetében
50 000 HUF, a 3-7. részek esetében 10 000 HUF.
7.) Az ajánlattevőnek a Kbt. 70/A. § (1) bekezdése szerinti formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát
elkészítenie és 1 eredeti és 3 másolati példányban benyújtania.
Ezen felül a teljes ajánlatot pdf vagy tif formátumban DVD-n is be kell nyújtani 4 példányban. Felhívjuk a Tisztelt
Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok bírálata a nyomtatott formátumban benyújtott ajánlatok alapján
történik.
8.) Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt. 70. § (2) bekezdésére vonatkozóan.
9.) Az ajánlatban be kell nyújtani: A Kbt. 71. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Nemleges tartalmú
nyilatkozatot is csatolni kell. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alvállalkozó alatt a Kbt. 4. §
2. pontja szerinti szervezetet illetve erőforrást biztosító szervezet alatt a Kbt. 4. § 3/D. pontjának rendelkezését
érti. Amennyiben az ajánlattevő erőforrást biztosító szervezetet vesz igénybe, úgy nyilatkozzon a Polgári
Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennállásáról vagy fenn nem állásáról. A többségi befolyás fennállása
esetén nyilatkozzon azon adatokról, körülményekről, melyek a többségi befolyást alátámasztják és csatolja az
igazoló dokumentumokat is.
10.) Az ajánlattevő, ajánlata részeként nyújtsa be az ajánlati felhívásban tételesen felsorolt, a kizáró okok,
a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására kért igazolásokat,
nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat, valamint az egyéb, a dokumentációban tételesen felsorolt iratokat,
dokumentumokat.
11.) A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak
kézhezvételére az ajánlati határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
12.) Ajánlati elemekre adható értékelési pontszám részszempontonként: 0-10.
Az értékelés módszere az egyes részszempontok esetében különböző. A legjobb ajánlat kapja a maximális 10
pontot, a többi ajánlat pontszámát az alábbiak szerint állapítja meg az ajánlatkérő: azon értékelési szempontok
esetén, ahol a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ott a fordított arányosítás módszerét alkalmazza
az ajánlatkérő, azon értékelési szempontok esetén ahol legnagyobb ajánlat a kedvezőbb, ott az egyenes
arányosítás módszerét alkalmazza az ajánlatkérő. Amennyiben a pontozás során tört szám keletkezik, úgy azt
az ajánlatkérő két tizedes jegyig veszi figyelembe további kerekítés nélkül.
A 2. bírálati részszempont tekintetében az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlásnak legalább
12 hónapnak kell lenni, de a 48 hónap vagy az a feletti ajánlatokat az ajánlatkérő egységesen 10 ponttal
értékeli.
A 3. bírálati részszempont tekintetében az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlás felső határa 45
nap, de a 15 nap vagy az ennél rövidebb szállítási határidőre vonatkozó ajánlatokat az ajánlatkérő egységesen
10 ponttal értékeli.
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13.) Az ajánlathoz csatolni kell, az ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b.) c.) és d) pontja szerinti szervezet
az ajánlattételi határidő lejártához képest 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, és az ajánlatot, a nyilatkozatokat
aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát.
14.) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban:
a) nem tehet közös ajánlatot más ajánlattevővel,
b) más ajánlattevő - a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat.
Egy személy (szervezet) nem lehet egy ajánlatban, - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon
rész tekintetében - egyszerre erőforrást nyújtó szervezet és alvállalkozó.
15.) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy mennyiben az ajánlatkérő az általa lefolytatott eljárás
során, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a
továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti rendelkezések
nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó
szabályai szerint jelezéssel él a Gazdasági Versenyhivatal felé.
16.) Ajánlatkérő a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdése szerint jár el.
17.) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. tv. előírásai szerint kell eljárni.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa, Közbeszerzési Döntőbiztottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: info@kozbeszerzes.hu
Telefon: +36 13367776
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 13367778

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323. § (2) bekezdés.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa, Közbeszerzési Döntőbiztottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: info@kozbeszerzes.hu
Telefon: +36 13367776
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax: +36 13367778

VI.5)

E hirdetmény feladásának időpontja:
30.9.2011

04/10/2011
S190
http://ted.europa.eu/TED
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