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HU-Hódmezővásárhely: Számítógépek és tartozékaik 

2010/S 148-228727 

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 

Árubeszerzés 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)  
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Kossuth tér 1.  
Figyelmébe: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Jogi Iroda  
6800 Hódmezővásárhely  
MAGYARORSZÁG  
Tel. +36 62530166  
E-mail: kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu  
Fax +36 62530132 
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 iroda/hivatal  
Általános közszolgáltatások  
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Igen  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS  
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés  
Informatikai eszközök beszerzése a tanulói laptop program megvalósítására.  
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye  
Árubeszerzés  
Adásvétel  
A teljesítés helye Hódmezővásárhely.  
HISZK Eötvös József Székhelyintézmény, Szent Antal u. 5-9.; HISZK Gregus Máté Tagintézmény, Kaszap 
u. 29.; Varga Tamás Általános Iskola, Holló u. 36.; Liszt Ferenc Általános Iskola, Szent István tér 2.; Szent 
István Általános Iskola, Szent István u. 75., Klauzál Gábor Általános Iskola, Klauzál u. 63., Nádor u. 35.  
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  
Informatikai eszközök beszerzése tanulói laptop program megvalósítására szállítási szerződés keretében.  



II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
30200000, 30213100, 48620000 
II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?  
Igen  
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel  
Igen  
az ajánlatok benyújthatók valamennyi részre  
II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?  
Nem  
II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  
II.2.1) Teljes mennyiség  
1. rész Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata:  
Tanulói eszköz (tanulói laptop, operációs rendszer és irodai alkalmazások, digitális oktatási tartalom) 526 
db.  
Tanári eszköz (tanári laptop, operációs rendszer és irodai alkalmazások, digitális oktatási tartalom) 24 db.  
Wifi acces point 24 db.  
Router 5 db.  
Tároló 31 db.  
2. rész Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás  
Tanulói eszköz (tanulói laptop, operációs rendszer és irodai alkalmazások, digitális oktatási tartalom) 306 
db.  
Tanári eszköz (tanári laptop, operációs rendszer és irodai alkalmazások, digitális oktatási tartalom) 14 db.  
Wifi acces point 14 db.  
Router 2 db.  
Tároló 18 db.  
A beszerzendő áruk leírását a dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő az ott leírtakkal minden szempontból 
egyenértékű eszközöket is elfogad a Kbt. 58. § (7) bekezdése alapján.  
II.2.2) Vételi jog (opció)  
Nem  
II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE  
befejezés 25.10.2010  

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Rész száma 1 MEGHATÁROZÁS Informatikai eszközök beszerzése vállalkozási szerződés keretében  
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  
Informatikai eszközök beszerzése a tanulói laptop program megvalósítására - Önkormányzat.  
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  
30200000, 30213100, 48620000 
3) MENNYISÉG  
Tanulói eszköz (tanulói laptop, operációs rendszer és irodai alkalmazások, digitális oktatási tartalom) 526 
db.  
Tanári eszköz (tanári laptop, operációs rendszer és irodai alkalmazások, digitális oktatási tartalom) 24 db.  
Wifi acces point 24 db.  
Router 5 db.  
Tároló 31 db.  
Áfa nélkül 52 968 000 HUF  
4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE  
Befejezés 25.10.2010  
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL  
Rész száma 2 MEGHATÁROZÁS Szoftver beszerzés vállalkozási szerződés keretében  
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  
Informatikai eszközök beszerzése a tanulói laptop program megvalósítására - Kistérség.  
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  
30200000, 30213100, 48620000 
3) MENNYISÉG  
Tanulói eszköz (tanulói laptop, operációs rendszer és irodai alkalmazások, digitális oktatási tartalom) 306 
db.  
Tanári eszköz (tanári laptop, operációs rendszer és irodai alkalmazások, digitális oktatási tartalom) 14 db.  
Wifi acces point 14 db.  
Router 2 db.  
Tároló 18 db.  
Áfa nélkül 30 870 000 HUF  



4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE  
Befejezés 25.10.2010  
5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL  

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 

III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK  
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek  
Késedelmi kötbér melynek napi mértéke 100 000 HUF. Meghiúsulási kötbér, melynek mértéke 10 000 000 
HUF. Jótállás: bírálati szempontként értékelésre kerül.  
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre  
Kbt. 305. § (3) szerint. Ajánlatkérő előleget nem folyósít. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának rendelkezéseire, a számlakifizetések feltételeként 
meghatározott adóigazolások beszerzésével kapcsolatban.A beruházás pénzügyi fedezetét szállítói 
finanszírozás keretében teljes egészében a TIOP-1.1.1.-09 kódszámú projekt keretében elnyert támogatás 
biztosítja.  
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy  
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: Az ajánlatkérő 
által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:  
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet, akinek esetében a Kbt. 60. § 
(1) bekezdésben, a 61. § (1) d) pontban, a 61. § (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fennállnak.  
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe vett 
alvállalkozó, erőforrást nyújtó szervezet, akinek esetében a Kbt. 61. § (1)a), c) pontjában foglalt kizáró okok 
fenn állnak.  
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból akivel, illetve akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 
mértékben igénybe vett alvállalkozójával vagy a számára erőforrást nyújtó szervezetével szemben a Kbt. 
62. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.  
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó 
mértékben igénybe vett alvállalkozónak, és az erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell a Kbt. 63. § 
(1) bekezdése szerint. (A Kbt. 96. § (3) bekezdése alapján az eredményhirdetésen az ajánlatkérő felhívja a 
nyertes ajánlattevőt a Kbt. 63. § (2) és (3) bekezdése szerinti igazolások nyolc napon belül történő 
benyújtására.  
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az alkalmasság 
megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozója csatolja.  
P1. A Kbt. 66 § (1) bekezdés b) pontja alapján: az elmúlt három lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli 
jogszabályok szerint elkészített beszámolójának - kötelező könyvvizsgálat esetén, a könyvvizsgálói 
záradékot is tartalmazó - egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlatevő/alvállalkozó letelepedése szerinti 
ország joga nem írja elő a számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának a közzétételét vagy a 
könyvvizsgálat nem kötelező, az ajánlattevőnek/ a közbeszerzés értéke 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy a vizsgált üzleti évek számviteli 
beszámolója a letelepedés szerinti ország számviteli előírásainak megfelel.  
P2. A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján: valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől 
származó, az ajánlattételi határidő lejáratát megelőző 30 napnál nem régebbi eredeti (vagy hiteles másolati 
példány) nyilatkozat benyújtása a következő tartalommal: mióta vezeti ajánlattevő/ a közbeszerzési 
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bankszámláját illetőleg a 
nyilatkozat kiállításának napját megelőző egy éves időszakban (12 hónap) volt-e a számlán sorban álló 
tétel.  
Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában, mely pénzügyi 
intézménynél vezetnek számlát, illetőleg arról is, ha egy bankszámla már megszűnt.  
P3.  
Nyilatkozzon részenként a 2007., 2008. és 2009. években a teljes és részenként a közbeszerzés tárgya 
szerinti nettó forgalmáról évenkénti bontásban (nettó árbevételéről, évenként megbontva).  
Ajánlatkérő a forgalom alatt az értékesítés nettó árbevételét érti.  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Az alkalmasság minimumkövetelményei:  



Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt vállalkozó, ha:  
P1.  
Az elmúlt három lezárt üzleti évben egynél több alkalommal a mérleg szerinti eredménye negatív volt, 
illetőleg a könyvvizsgáló a felülvizsgálat során korlátozó vagy elutasító záradékot adott (ha a letelepedés 
szerinti ország joga előírja a könyvvizsgáló alkalmazását) vagy a benyújtott beszámoló alapján úgy 
nyilatkozik, hogy a jogszabályok szerinti beszámolója a letelepedési ország számviteli előírásainak és az 
általános számviteli elveknek nem tett eleget (ha a letelepedés szerinti ország joga nem írja elő a 
könyvvizsgáló alkalmazását).  
P2.  
Bármely számlavezető pénzügyi intézménynél vezetett pénzforgalmi számláján a nyilatkozat kiállításának 
napját megelőző egy éves időszakban (12 hónap) fedezethiány miatt sorban állás volt. (A sorban állás 
fogalma alatt a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Tv 2. számú melléklet, 
III. rész 36. pontja szerint rögzítettek értendők).  
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozó(k)nak a pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmény tekintetében önállóan kell megfelelniük.  
P3.  
Elmúlt 3 év (2007., 2008., 2009.) bármelyikében a teljes forgalma nem éri el.  
1. rész esetén az 50 000 000 HUF-ot.  
2. rész esetén a 30 000 000 HUF-ot.  
És a közbeszerzés tárgya szerinti forgalma nem éri el:  
1. rész esetén az 50 000 000 HUF-ot.  
2. rész esetén a 30 000 000 HUF-ot.  
Amennyiben ajánlattevő több részre kíván ajánlatot benyújtani, úgy a felhívás III.2.2) P3 pontjában előírt 
minimumkövetelmények az érintett részek tekintetében összeadódnak.  
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe vett alvállalkozója.  
M1.  
A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az előző 3 év (az ajánlattételi határidőt megelőző 36 
hónap) jelentősebb informatikai eszköz szállításait a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint igazolva legalább a 
következő tartalommal:  
— teljesítés ideje,  
— szerződést kötő másik fél,  
— a szolgáltatás tárgya,  
— az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat.  
Az alkalmasság igazolását olyan részletezettséggel kell megadni, hogy annak alapján az alkalmasság 
minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)  
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:  
M1. Az előző 3 évben (az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap) nem rendelkezik összesen egy 
szerződésből származó:  
1. rész vonatkozásában legalább 1 db nettó 50 000 000 HUF összegű vagy 550 db informatikai eszköz 
szállítására vonatkozó referenciával.  
2. rész vonatkozásában legalább 1 db nettó 30 000 000 HUF összegű vagy 320 db informatikai eszköz 
szállítására vonatkozó referenciával.  
Amennyiben ajánlattevő több részre kíván ajánlatot benyújtani, úgy a felhívás III.2.3) M1 pontjában előírt 
minimumkövetelmények az érintett részek tekintetében összeadódnak.  
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 

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. Ellenszolgáltatás összege (nettó HUF). Súlyszám 7  
2. Jótállás 24 hónapon felüli mértéke (hónap). Súlyszám 3  
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 9.9.2010 - 10:00  
Kell-e fizetni a dokumentációért? Nem  
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő  
9.9.2010 - 10:00  
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 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)  
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei  
Dátum: 9.9.2010 - 10:00  
Hely  
Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I. emelet 24. 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen  
Kbt. 80. § (2).  

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: 
TIOP-1.1.1.-09.  
VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  
1. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 15.9.2010 (10:00).  
2. A szerződéskötés tervezett időpontja: 6.10.2010.  
3. Ajánlattevőnek csatolnia kell a dokumentációban található szerződés tervezet elfogadására vonatkozó 
nyilatkozatot. A szerződéstervezetet ajánlattevőnek nem kell kitöltenie és aláírnia.  
4. Az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevőnek, illetőleg a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont szerinti 
alvállalkozónak az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégmásolata (eredeti vagy 
hiteles másolat). Cégnyilvántartási kötelezettséggel nem érintett ajánlattevők esetén egyéb jogszabályon 
alapuló nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum csatolása kötelező. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az 
ajánlatot cégszerűen aláíró személyek eredeti aláírási címpéldányát, vagy ennek hitelesített másolatát.  
5. Ajánlattevő nevezze meg mindazon gazdasági társaságokat, amelyekben többségi befolyással 
rendelkezik, továbbá nevezze meg mindazon gazdasági társaságokat, melyek ajánlattevő gazdasági 
társaságában rendelkeznek többségi befolyással. Ajánlattevő nemleges válasz esetén is nyilatkozzon.  
6. 15. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (4) bekezdésre tekintettel a dokumentációt térítésmentesen és teljes 
terjedelemben közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi az ajánlati 
felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától. A dokumentáció Hódmezővásárhely Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Jogi Irodáján (MAGYARORSZÁG, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1., emelet 
24.) vehető át személyesen, vagy a letölthető a www.kozbeszonline.hu honlapról szállítói regisztrációt 
követően 
7. Az egyes részszempontok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1 és 10 pont. Az 
egyes részszempontok esetében ajánlatkérő az alábbi módszereket alkalmazza:  
Az első részszempont esetében a 2/2004. évi 31.3.2010-ben módosított Tanácsi ajánlás III.A.1.ba. 
pontjában szereplő fordított arányosítás.  
A második részszempont esetében a 2/2004. évi 31.3.2010-ben módosított Tanácsi ajánlás III.A.1.a. 



pontjában szereplő arányosítás.  
8. Ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatot tartalomjegyzékkel ellátva, 1 eredeti és 2 másolati 
példányban kell benyújtani, egyértelműen megjelölve az "eredeti" és a "másolat" példányokat. Amennyiben 
az egyes példányok között eltérés van, az eredetiként megjelölt példány az irányadó. Az eredeti és másolati 
példányokat egy közös csomagolásba kell csomagolni, a csomagolásra rá kell írni: "Tanulói laptop program 
- Hódmezővásárhely - Ajánlat."  
9. Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de 
együttes ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell 
vállalniuk a teljesítésért. Az ajánlatban meg kell jelölniük, hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár el, az 
erre vonatkozó meghatalmazást, valamint a közös ajánlattevők között létrejött együttműködési 
megállapodást/szerződést eredeti példányban az ajánlathoz csatolni kell.  
10. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli.  
11. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § alapján biztosítja.  
12. Az alkalmassági feltételek és igazolási módjuk a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő 
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.  
13. Ajánlattevők csatolják nyilatkozatukat a Kbt. 70. § (2), a 71. § (3), a 71. § (1) bekezdés a), b) és c) 
pontjára vonatkozóan.  
14. A közbeszerzési eljárás a 2. rész vonatkozásában a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás 
(MAGYARORSZÁG 6800 Hódmezővásárhely Kossuth tér 1.) nevében kerül lefolytatásra.  
15. A TIOP 1.1.1-09 tanulói laptop pályázat eszközleírása az alábbi linken keresztül érhető el.  
http://www.nfu.hu/download/27481/16 %281 %29.%20m.%20eszk%C3 %B6zspecifikacio_100122.xls 
VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS  
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv  
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság  
Margit körút 85.  
1024 Budapest  
MAGYARORSZÁG  
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu  
Tel. +36 13367776  
Internet: http://www.kozbeszerzes.hu  
Fax +36 13367778 
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása  
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323. §.  
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető 
be  
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság  
Margit körút 85.  
1024 Budapest  
MAGYARORSZÁG  
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu  
Tel. +36 13367776  
Internet: http://www.kozbeszerzes.hu  
Fax +36 13367778 
VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:  
29.7.2010  
 


