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AJÁNLATI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Kisvárda Város Önkormányzata
Postai cím: Szent László út 7-11.
Város/Község: Kisvárda
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Címzett: Leleszi Tibor polgármester
Telefon: +36 45 405128
E-mail: jegyzo@kisvarda.axelero.net
Fax: +36 45 405128
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kisvarda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
xRegionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb
(nevezze meg):
xÁltalános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás

Oktatás
Egyéb
(nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Szállítási szerződés a TIOP-1.1.1-09/1-2010-0173 azonosító számú pályázat
keretében megvalósuló informatikai eszközök beszerzésére
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát
válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
NUTS-kód
b) Árubeszerzés x
Adásvétel x
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
Kisvárda
NUTS-kód HU323
c) Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a
négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):

Becsült érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés a TIOP-1.1.1-09/1-2010-0173 azonosítószámú pályázat
keretében megvalósuló informatikai eszközök beszerzésére.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

30213100-6

További
tárgyak:

48190000-6
39141300-5
32413100-2

II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
(a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből
szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
— Tanulói laptop (operációs rendszerrel és digitális oktatási tartalommal) - 488 db,
— Tanári laptop (operációs rendszerrel, SDT igénybevétele, digitális tananyag és
multimédiás alkalmazásokkal) - 17 db,
— WIFI Acces Point - 17 db,
— Router - 3 db,
— 17 db tároló, amely valamennyi laptop tárolására alkalmas.
A digitális tananyagnak a feladat-ellátási helynek megfelelően szakközép- és
szakiskolai, illetve általános iskolai szintűnek kell lennie.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a felhívásban valamint a
dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő
hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történtek. Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (7) bekezdése alapján azzal mindenben
egyenértékű terméket elfogad.
A teljes műszaki leírás és mennyiség az ajánlati dokumentációban kerül
meghatározásra.
Ajánlattevőnek az ajánlattétel során figyelembe kell vennie a TIOP-1.1.1/09/1
pályázati kiírásra vonatkozó útmutatókban, műszaki specifikációban foglalt
előírásokat.

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
vagy napokban: 25 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (nap/hó/év)
befejezés (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér, jótállás (min 12 hónap) az ajánlati
dokumentációban foglaltak szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
Ajánlatkérő a feladatok elvégzését az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program keretében elnyert támogatásból valósítja meg.
Ajánlatkérő előleget nem fizet és előleg számlát nem fogad el. Az ajánlatkérő a
szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján
benyújtott számlát fogadja be.
A pályázati támogatás mértéke 100 %. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel
közvetlen szállítói kifizetés alapján kíván elszámolni, az igazolt teljesítést követően
benyújtott számla alapján átutalással kiegyenlítésre a Kbt. 305. § (3) bekezdése
szerint, figyelemmel a 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet, a 255/2006. (XII.8.)
Kormányrendelet és a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet vonatkozó
rendelkezéseire. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. Jelen közbeszerzési
eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. § hatálya alá esik.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság,
illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott
esetben)

Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
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:
Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben
a Kbt. 60. § (1) bekezdésben, illetve a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
Nem lehet ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet,
akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a-c) pontjában meghatározott kizáró okok
valamelyike fenn áll.
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, illetve erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63.
§ alapján kell a kizáró okok alá nem tartozását igazolnia.
Nem lehet ajánlattevő, aki, illetve akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, továbbá a számára
erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés pontjaiban
meghatározott kizáró ok fenn áll.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1. A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának
valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, nyilatkozata az alábbi
tartalommal:
— vezetett bankszámla száma,
— számlavezetés kezdete,
— az ajánlattevő, illetve a 10 % feletti alvállalkozó számláján a jelen ajánlati felhívás
feladásának napját megelőző egy évben 30 napon túli sorban állás jelentkezett-e, ha
igen mikor és mennyi ideig.
P2. Az ajánlattevő és az ajánlattevő által a teljesítésbe igénybe venni kívánt
alvállalkozójának a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkozata
az ajánlattevő és az ajánlattevő által a teljesítésbe igénybe venni kívánt
alvállalkozójának az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre
vonatkozó teljes és a közbeszerzés tárgya szerinti (tanulói laptop, tároló, Wifi Access
Point, Router) -áfa nélkül számított-árbevételéről.
P3. A Kbt. 66. § (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni
az előírt feltételeknek megfelelő felelősségbiztosítás fennállását igazoló bármely
dokumentumot, továbbá a felelősségbiztosításra vonatkozó szerződéses feltételeket
egyszerű másolatban, amelyek valamelyikében szerepel a teljes kárértékre
vonatkozó felelősségbiztosítási összeg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
P1. Alkalmatlan az ajánlattevő ill. a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha valamelyik bankszámláján a
jelen ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 1 évben 30 napot meghaladó
időtartamú sorban állás volt (önálló megfelelés).

P2. Alkalmatlan az ajánlattevő ill. az ajánlattevő által a teljesítésbe igénybe venni
kívánt alvállalkozója, ha együttesen a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti
évben a teljes -áfa nélkül számított-árbevételük összesen nem éri el a nettó 45 000
000 HUF-ot, továbbá ha együttesen a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti
évben a közbeszerzés tárgya (tanulói laptop, tároló, Wifi Access Point, Router)
szerinti -áfa nélkül számított-árbevételük a 3 évben összesen nem éri el a nettó 45
000 000 HUF-ot
P3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevő nem rendelkezik érvényes,
informatikai tevékenységek végzésére kiterjedő, legalább 45 000 000 HUF
biztosítási összegű felelősségbiztosítással.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. Ajánlattevő és az ajánlattevő által a teljesítésbe igénybe venni kívánt
alvállalkozó csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban
teljesített legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti szállításaira vonatkozó
referenciák ismertetését legalább a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) szerinti tartalommal,
a Kbt. 68. § szerinti formában, olyan módon, hogy abból az alkalmassági
minimumkövetelmények teljesülése minden kétséget kizáróan megállapítható
legyen.
M2. Ajánlattevő és az ajánlattevő által a teljesítésbe igénybe venni kívánt
alvállalkozó csatolja az ISO 9001:2000 -vagy ezzel egyenértékű- szabványnak
megfelelő minőségbiztosítási tanúsítványának egyszerű másolati példányát,
vagy az ezen szabvánnyal egyenértékű, a minőség biztosítása érdekében tett
intézkedéseinek leírását. Az egyenértékűség fennállását az ajánlattevőnek igazolnia
kell.
M3. Ajánlattevő és az ajánlattevő által a teljesítésbe igénybe venni kívánt
alvállalkozó csatolja a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek listáját,
megnevezését, képzettségük, végzettségük ismertetését, a képzettséget,
végzettséget igazoló, illetve a jogosultságokat alátámasztó dokumentumokat,
valamint csatolja továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek, szakmai
önéletrajzát, melyből az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelés
egyértelműen megállapítható.
M4. Ajánlattevő és az ajánlattevő által a teljesítésbe igénybe venni kívánt
alvállalkozó csatolja a Kbt. 67. § (1) bekezdés b) pontja alapján a műszaki, technikai
felszereltségének (szervizképviselet) bemutatásáról szóló nyilatkozatát, amely
tartalmazza a szervizképviselet(ek) cégkivonat szerinti pontos címét.
Amennyiben ajánlattevő alkalmassága igazolása érdekében más szervezet(ek)
erőforrására támaszkodik, az alkalmassági követelmény igazolásán túl a Kbt. 65. §
(3) és (4) bekezdéseiben foglaltak is megfelelően alkalmazandók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Alkalmatlan az ajánlattevő ill. az ajánlattevő által a teljesítésbe igénybe venni kívánt
alvállalkozója,
M1.1.
— amennyiben együttesen nem rendelkeznek a felhívás feladását megelőző 3
évben teljesített olyan referenciával vagy referenciákkal, amely(ek)nek keretében sor
került összesen legalább 250 db tanulói laptop leszállítására.
M.1.2.

— amennyiben együttesen nem rendelkeznek legalább 1 db olyan közoktatási
intézménytől származó referenciával amely alapján a referenciát adó intézményben
az ajánlattevő/ alvállalkozó által szállított tanulói laptop legalább egy évig
használatban volt, ezzel oktatás folyt.
Ugyanaz a referencia több alkalmassági minimum követelmény igazolására
felhasználható.
M2. amennyiben együttesen nem rendelkeznek az ajánlattételi határidő
lejártakor érvényes ISO 9001:2000 -vagy azzal egyenértékű-szabványnak
megfelelő, számítástechnikai eszközök kereskedelmére vonatkozó
minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti egyéb,
dokumentummal,vagy ennek hiányában az egyenértékű minőségbiztosítási
intézkedések egyéb bizonyítékával.
M3. amennyiben együttesen nem rendelkeznek a teljesítésbe bevonni kívánt
legalább két fő szakemberrel, akikre teljesül, hogy rendelkeznek a szállítandó
router gyártójának minősítésével, és legalább 5 éves informatikai tapasztalattal és
felsőfokú mérnöki végzettséggel.
M4. amennyiben együttesen nem rendelkeznek az ajánlatkérő székhelye szerinti
régióban található az ajánlattevő / ajánlattevő által a teljesítésbe igénybe venni
kívánt alvállalkozó cégkivonatában székhelyként/telephelyként vagy fióktelepként
feltüntetett szervizképviselettel (Régió: a területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló 1996. évi XXI. tv. 5. § e) pontjában így megfogalmazott fogalom).
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen
közreműködő személyek nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát?
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy –
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok
Szempont
Súlyszám
Ajánlati ár (nettó Ft)

60

A jótállás körébe tartozó
meghibásodások helyszíni javításának,
pótlásának bejelentéstől számított
határideje (munkanap)

20

Jótállási idő mértéke a laptopok
tekintetében (év)

10

Szállítási határidő (nap)
10
IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) x
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-

(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: 2010 /S
216 330708
2010/11/06 (nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/01/11 (nap/hó/év)
Időpont: 13:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? nem
Igen válasz esetén, Ár (számokkal):
Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2011/01/11 (nap/hó/év)
Időpont: 13:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:
vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/01/11 (nap/hó/év )
Időpont: 13:00
Hely (adott esetben): 4600 Kisvárda, Szent László út 7.-11.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2)
a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
A pedagógia módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése
(Tanulói laptop program)" című TIOP-1.1.1/09/1. kódszámú pályázatra beérkezett
"Tanulói laptop program Kisvárdán" elnevezésű TIOP-1.1.1-09/1-2010-0173
azonosító számú pályázat.
VI.3) További információk (adott esetben)

1. Az ajánlatkérő hiánypótlást biztosít a Kbt. 83. § szerint.
2. Az ajánlati dokumentáció a www.kisvarda.hu honlapon térítésmentesen,
elektronikusan hozzáférhető az ajánlattételi időszak teljes időtartama alatt, magyar
nyelven. Az ajánlati dokumentáció letöltését az ajánlattevő köteles cégszerűen
aláírt, a +36 1 328 0631 faxszámra faxon megküldött nyilatkozatával (regisztrációs
lap) visszaigazolni. A visszaigazolás megküldése az érvényes ajánlattétel
feltétele. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik ajánlattevőnek az ajánlati
dokumentációt visszaigazoltan letölteni.
3. Ajánlatok felbontásának feltételei:
Dátum: 2011.01.11. (13:00).
Helyszín: 4600 Kisvárda, Szent László út 7.-11., I. emelet Kistárgyaló
4. Az eljárás eredményhirdetésének időpontja: 2011.01.18. 13.00. Helyszín: 4600
Kisvárda, Szent László út 7.-11., I. emelet Kistárgyaló
5. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. 01. 28. Ajánlatkérő rögzíti, hogy
a szerződés időtartamára vonatkozóan jelen felhívás II.3. pontjában maximális
teljesítési határidő került meghatározásra, amelynél hosszabb teljesítési határidő
megadása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. Ajánlattevők 25 napot,
vagy ennél kedvezőbb teljesítési határidőt vállalhatnak az ajánlatban, amely a bírálat
során értékelésre kerül jelen felhívás IV.2.1. pontja szerint.
6. Az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati felhívás I.1. pontjában megadott
címre (4600 Kisvárda, Szent László út 7.-11.) közvetlenül vagy postai úton
kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 1 eredeti és 2 másolati
példányban. A borítékon fel kell tüntetni legalább az alábbiakat: "Kisvárda TIOP-1.1.1-09/1-2010-0173 Informatikai eszközök beszerzése "- ajánlattétel és
Határidő előtt nem bontható fel" A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak
akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi
határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postai úton feladott ajánlatok
csomagolásán fel kell tüntetni, hogy "Iktatóban nem bontható fel, azonnal a
címzetthez továbbítandó".
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, az erőforrást nyújtó szervezet
és a közbeszerzés értékének tíz %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó részéről az alábbi okmányok egyszerű másolati példányát:
— aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási minta azon személy
(ek) részéről, aki(k) az ajánlatot cégszerűen aláírja(ják),
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre
jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott
aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás,
— az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy
külföldi ajánlattevő esetén a letelepedése szerinti ország jogrendszere szerint ennek
megfelelő irat.
8. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott
formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és
benyújtania, melyet az ajánlatkérő a Kbt. 70. § és 70/A § szerint határozott meg.
9. Az ajánlatban szerepeltetni kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatokat,
nemleges válaszok esetén is.

10. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a vezető céget meg kell jelölni és
a közös ajánlattevőknek egy közösen megtett nyilatkozatban egyetemleges
felelősséget kell vállalniuk a szerződés teljesítésére.
11. Ajánlattevő köteles az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki
specifikációt beárazva ajánlatához csatolni.
12. Ajánlattevő köteles az ajánlattétel során figyelembe venni, hogy az egyes
eszközök ajánlati ára a "A pedagógia módszertani reformot támogató informatikai
infrastruktúra fejlesztése (Tanulói laptop program)" című TIOP-1.1.1/09/1. kódszámú
pályázati felhíváshoz készült pályázati útmutató alapján nem haladhatja meg az
útmutató 16. sz. mellékletét képező Eszközspecifikációban megállapított maximális
árat, amely a 25 %-os Áfa-t magában foglalja.
13. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelése során az
összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontját
alkalmazza, amely során az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont minden
részszempont esetében.
14. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a 10.)
pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1-2. és 4. részszempont esetén:
a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004 (KÉ 2010. évi 37. szám) számú módosított
ajánlásának III.A.1. ba) pontja szerinti fordított arányosítással. A 3. részszempont
esetén: a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004 (KÉ 2010. évi 37. szám) számú
módosított ajánlásának III.A.1. bb) pontja szerinti egyenes arányosítással.
15. Ajánlatkérő - amennyiben a rendelkezésre álló forrás mértéke megengedi
- második helyezettet is megnevez. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, annak
visszalépése esetén a második helyezettel köti meg a szerződést.
16. Minősített ajánlattevők: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe felvételt nyert ajánlattevőknek a Kbt. 13.
§ (4) bekezdése alapján jelen eljárásban kiegészítőleg igazolnia kell alkalmasságát
a Közbeszerzések Tanácsa által meghatározott minősítési szempontoknál szigorúbb
követelményeket támasztó alkalmassági szempontok vonatkozásában. A III.2.2.) és
a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbbak.
17. Kiegészítő tájékoztatás: Az ajánlattevők a Kbt. 56. §.-a alapján kiegészítő
tájékoztatást kérhetnek legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 10 nappal,
melyre az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt
legkésőbb 6 nappal adja meg.
18. Az ajánlatkérő a beszerzés finanszírozására támogatási igényt nyújtott
be,a projektben aláírt támogató okirattal rendelkezik. Az ajánlatkérő a Kbt. 48.
§(3) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a támogatásra
irányuló igény el nem fogadása olyan oknak, illetve körülménynek minősül, amely
megalapozza a Kbt. 48. § (4) bekezdésében foglaltak alkalmazásának lehetőségét.
19. Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott
kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit Krt. 85.

Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: +36 13367776
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: +36 13367778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 323. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit Krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: +36 13367776
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: +36 13367778
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/11/26 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Első Magyar Közbeszrzési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Andrássy út 17., II. emelet 9.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Címzett: dr. Kiss Judit Katalin
Telefon: 06 (1) 328-0630
E-mail: drkissjudit@e-lawyer.hu
Fax: 06 (1) 328-0631
Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy:
További
tárgyak:
3) Mennyiség
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)

Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről

