
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés x
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város/Község: Hódmezővásárhely
Postai irányítószám: 6800
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Jogi Iroda
Telefon: +36 (62) 530-166
E-mail: kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 (62) 530-132
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat 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
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások



Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
igen
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés TIOP pályázat
keretében
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, 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
Építési koncesszió



A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
xÁrubeszerzés
xAdásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
Hódmezővásárhely
NUTS-kód HU333
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
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 résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További
tárgyak:

32000000-3
48000000-8

II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre



valamennyi részre x
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Egy db komplett könyvtár infrastruktúra rendszer hardvereinek és szoftvereinek
beszerzése az alábbiak és a dokumentációban foglaltak szerint:
1. rész
Portal 24 keretprogram vagy azzal egyenértékű szoftver, 5 év rendszerkövetéssel,
1db Intel alapú alkalmazás szerver
1 db érintőképernyős kültéri terminál (közhasznú adatokkal),
1 db szünetmentes tápegység
2. rész
30db Intel alapú munkaállomás,
1 db SLR típusú digitális fényképezőgép váz+objektív,
3 db mobil adatgyűjtő,
10 db Wifi N szabványú router,
4 db Wifi N szabványú acces point,
1 db 40’ LCD televízió,
1 db A3-as színes hálózati nyomtató,
2 db minimum 1024X768 felbontású projektor,
2 db szkenner,
1 db video kaputelefon,
1 db hangos térkép (a dokumentációban részletezettek szerint),
1 db értelmi fogyatékosokat segítő piktogramok (a dokumentációban részletezettek
szerint),
1 db Braille feliratok (a dokumentációban részletezettek szerint),
30 db Windows 7 Pro Hu OEM operációs rendszer,
30 db Microsoft Office 2007 SB HU irodai programcsomag,
30 db NOD32 vírusírtó program 3 év frissítéssel,
1 db hálózati infrastruktúra fejlesztése és kiépítése (aktív és passzív eszközök
szállításával).
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a típus, megnevezés
márkajelzést tartalmaz, ott az csak a pontos meghatározás érdekében történt,
Ajánlatkérő minden azzal egyenértékű típust, márkát elfogad!
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:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a 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: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/06/30 (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér melynek napi mértéke 30.000,- Ft. Meghiúsulási kötbér, melynek
mértéke 3.000.000,- Ft.
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.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok 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.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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 két 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 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 a 2007., 2008. és 2009. években a teljes és részenként a
közbeszerzés tárgya szerinti nettó forgalmáról (nettó árbevételéről, évenként
megbontva)
Ajánlatkérő a forgalom alatt az értékesítés nettó árbevételét érti.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt vállalkozó, ha:
P1.
Az elmúlt két lezárt üzleti évben 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 5 millió Ft-ot.
2. rész esetén a 11 millió Ft-ot.
és a közbeszerzés tárgya szerinti forgalma nem éri el:
1. rész esetén az 5 millió Ft-ot.
2. rész esetén a 11 millió Ft-ot.
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.
M2. A Kbt. 67. § (1) bekezdés c) pontja alapján ismertesse a teljesítésbe bevonni
kívánt szakembereket.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
M1. Az ajánlattevő műszaki illetve szakmai szempontból alkalmatlan, ha előző 3
évben (az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap) nem rendelkezik összesen egy
szerződésből származó:
1. rész vonatkozásában legalább 1 db nettó 5 millió Ft összegű integrált könyvtári
rendszer fejlesztésére vonatkozó referenciával.
2. rész vonatkozásában legalább 1 db nettó 5 millió Ft összegű informatikai
eszközök szállítására vonatkozó referenciával.
M2. Nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel, akik közül
1. rész esetében:
- Legalább 2 fő államilag elismert felsőfokú informatikus (programozó matematikus,
mérnök informatikus) végzettséggel és legalább 5 éves könyvtár informatika terén
meglévő szakmai tapasztalattal rendelkező szakember, (önéletrajz, diploma másolat
csatolandó)
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos x
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli



Tárgyalásos
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 szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
1. rész vonatkozásában:
Ellenszolgáltatás összege (nettó HUF)

16

1. rész vonatkozásában: A jótállási időn
belüli hiba esetén a kivonulás időtartama
a hiba bejelentésétől számítva (óra)

4

2. rész vonatkozásában:
Ellenszolgáltatás összege (nettó HUF)

10

2. rész vonatkozásában: A jótállási időn
belüli hiba esetén a kivonulás időtartama
a hiba bejelentésétől számítva (óra)

4

2. rész vonatkozásában: Fizetési határidő
30 nap feletti mértéke (nap)

2

2. rész vonatkozásában: Hardver
eszközökre és a kiépítésre kerülő teljes
hálózatra teljeskörű garancia 24 hónapon
felül (hónap)

2

2. rész vonatkozásában: Garancián túli
javítások óradíja jelenértéken (melyet a
KSH infláció szerint lehet indexálni) (Ft)
1000 - 10.000,- Ft/óra

2

IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (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 vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje



Dátum: 2010/04/19 (év/hó/nap )
Időpont: 10.00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 30.000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A bruttó 30.000,- Ft-os vételárat ajánlatkérő Erste Banknál vezetett
11600006-00000000-21806849 számú számlájára történő átutalással vagy
befizetéssel, illetve az ajánlatkérő az I.1) pontban megadott címén, házipénztárba
történő befizetéssel (hétfőtől–péntekig 9-12 óráig, az ajánlattételi határidő napján
9–11 óráig) tudja kiegyenlíteni.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/04/19 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/04/19 (év/hó/nap)
Időpont: 10.00
Helyszín : Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I. emelet 24.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80. § (2) bekezdés alapján
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.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 hivatkozási alapot:
TIOP-1.2.3.-08/1/2008-0054
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010.04.30.10.00
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010.05.21.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
Az ajánlatkérő az érvénytelenség és alkalmatlanság megállapítását megelőzően
minden ajánlatot benyújtó ajánlattevővel külön-külön legalább egy fordulóban
szóban tárgyal arról, hogy ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlattevővel,
illetőleg a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyaláson részt



venni kívánó ajánlattevőt a nevében nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra
jogosult személynek kell képviselnie.
Amennyiben több ajánlattevő jelentkezik a tárgyalási sorrendet az ajánlatkérő
határozza meg úgy, hogy az ajánlatot korábbi időpontban benyújtóval tárgyal
utolsóként, a későbbi időpontban benyújtóval pedig elsőként tárgyal (fordított
sorrend érvényesül). Több tárgyalási forduló esetén, az utolsó tárgyalás végén
ajánlati kötöttség jön létre.
Az első tárgyalás időpontja: 2010.04.28. 10.00 órától. Minden további ajánlattevő 30
perccel később kezdheti meg a tárgyalást.
Helyszíne: Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. I. emelet 24.
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
(adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A díj megfizetésének hitelt érdemlő igazolása (számla, banki igazolás, kivonat)
után az ajánlattételi dokumentáció személyesen átvehető az ajánlattételi határidő
lejártáig Hódmezővásárhely MJV Polgármesteri Hivatal I. em. 24. számú irodájában,
munkanapokon (előre egyeztetett időpontban) 9-12 óra, illetve az ajánlattételi
határidő napján 9-10 óra között. A dokumentáció kérésre megküldésre kerül a Kbt.
54. § (4) bekezdése szerint.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek
értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
0-10 pont
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati
szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő
megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. és a 2. részszempontok esetében (1. rész) a 2/2004. évi 2008/11/28-án
módosított Tanácsi ajánlás III.A.1.ba. pontjában szereplő fordított arányosítás.
A 3., 4. és 7. részszempontok esetében (2. rész) a 2/2004. évi 2008/11/28-án
módosított Tanácsi ajánlás III.A.1.ba. pontjában szereplő fordított arányosítás.
Az 5. és 6. részszempontok esetében (2. rész) a 2/2004. évi 2008/11/28-án
módosított Tanácsi ajánlás III.A.1.a. pontjában szereplő arányosítás.
V.6)
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 szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1.Ajánlattevőnek csatolnia kell a dokumentációban található szerződés tervezet
elfogadására vonatkozó nyilatkozatot. A szerződéstervezetet ajánlattevőnek nem
kell kitöltenie és aláírnia.
2.Az ajánlathoz csatolandó az ajánlattevőnek, illetőleg a Kbt. 71. § (1) bekezdés
b) pont szerinti alvállalkozónak az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem
régebbi cégkivonata. 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.



3.Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. §-a alapján, hogy az eljárás
tárgyát képező szerződés pénzügyi fedezetét elbírált pályázat képezi, azonban a
támogatási szerződés még nem került aláírásra.
4. 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.
5. Az ajánlati árat a befejezési határidőre prognosztizált átalányáron, nettó Ft-ban +
törvényes Áfa bontásban kell megadni.
6. 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: „Könyvtári
szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése Csongrád megyében -
Befogadó könyvtár-táguló tudás – nyílt közbeszerzési eljárás – Ajánlat.”
7. 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.
8. Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlati felhívásban és a
dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
9. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az
ajánlattevőket terheli.
10. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § alapján biztosítja.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/03/23 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:



Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás Egy db komplett könyvtár infrastruktúra rendszer szoftvereinek
beszerzése
1) A rész meghatározása
Egy db komplett könyvtár infrastruktúra rendszer szoftvereinek beszerzése szállítási
szerződés keretében
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
További
tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Portal 24 keretprogram vagy azzal egyenértékű szoftver, 5 év rendszerkövetéssel,
1db Intel alapú alkalmazás szerver
1 db érintőképernyős kültéri terminál (közhasznú adatokkal),
1 db szünetmentes tápegység
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2010/06/30 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------



B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás Egy db komplett könyvtár infrastruktúra rendszer hardvereinek
beszerzése
1) A rész meghatározása
Egy db komplett könyvtár infrastruktúra rendszer hardvereinek beszerzése szállítási
szerződés keretében
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További
tárgyak:

32000000-3

3) Mennyiség vagy érték
30db Intel alapú munkaállomás,
1 db SLR típusú digitális fényképezőgép váz+objektív,
3 db mobil adatgyűjtő,
10 db Wifi N szabványú router,
4 db Wifi N szabványú acces point,
1 db 40’ LCD televízió,
1 db A3-as színes hálózati nyomtató,
2 db minimum 1024X768 felbontású projektor,
2 db szkenner,
1 db video kaputelefon,
1 db hangos térkép (a dokumentációban részletezettek szerint),
1 db értelmi fogyatékosokat segítő piktogramok (a dokumentációban részletezettek
szerint),
1 db Braille feliratok (a dokumentációban részletezettek szerint),
30 db Windows 7 Pro Hu OEM operációs rendszer,
30 db Microsoft Office 2007 SB HU irodai programcsomag,
30 db NOD32 vírusírtó program 3 év frissítéssel,
1 db hálózati infrastruktúra fejlesztése és kiépítése (aktív és passzív eszközök
szállításával).
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a típus, megnevezés
márkajelzést tartalmaz, ott az csak a pontos meghatározás érdekében történt,
Ajánlatkérő minden azzal egyenértékű típust, márkát elfogad!
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés 2010/06/30 (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány
használandó) ----------------------


