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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:23612-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Komló: Számítógépek és tartozékaik

2011/S 16-023612

Komló Város Önkormányzata, Városház tér 3., attn: Polics József polgármester,
MAGYARORSZÁG-7300Komló. Tel.  +36 72584000. E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu. Fax  +36 72584008.

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 14.12.2010, 2010/S 242-369946)

 
Tárgy:
CPV:30200000, 30213100, 30213300, 48000000
Számítógépek és tartozékaik.

Hordozható számítógépek.

Asztali számítógépek.

A következő helyett:

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Teljes körű jótállás: 36 hónap, kivéve az interaktív táblákat, amelyekre vonatkozóan a jótállás:60 hónap Késedelmes
teljesítés esetére vonatkozó kötbér: nettó ajánlati ár 0,5 %-a/nap, maximum a nettó ajánlati ár 15 %-a. Meghiúsulási
kötbér a nettó ajánlati ár 15 %-a. A jótállási biztosíték a nyertes Ajánlattevő által teljesíthető a Kbt. 53. § (6) bekezdés a)
pontja szerinti formában.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M.1/ Az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapos időszak legjelentősebb szállításainak ismertetése a Kbt.
68. § (1) bekezdése szerinti referencianyilatkozattal vagy -igazolással. A referencianyilatkozatnak vagy -igazolásnak
tartalmaznia kell a vizsgált időszakban jelen közbeszerzés tárgykörében teljesített (befejezett) szállítások tekintetében az
alábbiakra:

a) a teljesítés ideje,

b) a szerződést kötő másik fél megnevezése,

c) a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat,

d) konzorcium tagjaként vagy alvállalkozóként történő teljesítés esetén a saját teljesítés tárgya és mértéke [Kbt. 67.§ (1)
bekezdés a) pont].

M.2/ a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban teljesített,
legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (akkreditált pedagógus továbbképzés interaktív táblával támogatott IKT
módszertanra épülő oktatás) befejezett referenciái ismertetését. Az ismertetési kötelezettségnek a szerződést kötő másik
fél által a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint kiállított igazolás - egyszerű másolatban történő - csatolásával kell eleget tenni.

M.3/ a Kbt. 67. § (3) bekezdés f) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírását, azt ezt
igazoló dokumentumok, tanúsítvány egyszerű másolatban.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:23612-2011:TEXT:HU:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369946-2010:TEXT:HU:HTML
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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.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdései és a 69. § (4)-(9) bekezdései.

Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell arról, hogy közte és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi
befolyás fennáll-e.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő ill. az ajánlattevő által a teljesítésbe igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha:

M.1/:

a) együttesen nem rendelkeznek az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban befejezett, legalább 2 db,
közbeszerzés tárgya szerinti (informatikai-számítástechnikai eszközök szállítása) referenciával, melyből 1 db referencia
értéke eléri a nettó 20 000 000 HUF-ot (húszmillió forintot), valamint összesen legalább 36 db, az ajánlattevő által
megajánlott típusú interaktív tábla magyarországi intézménybe történő leszállításáról és beüzemeléséről szól.

b) az interaktív tábla szállítója nem rendelkezik legalább egy magyarországi referencia intézménnyel (szállító
által felszerelt közoktatási intézmény, amelyben legalább 2 tanteremben a szállító által szállított eszközökkel napi
használatban folyik oktatás és bemutató helyként alkalmas az eszközök használatának bemutatására közoktatási
felhasználás közben).

M.2/ együttesen nem rendelkeznek az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban megvalósult összesen legalább 50
fő részére lefolytatott akkreditált pedagógus-továbbképzés keretén belül, interaktív táblával támogatott IKT módszertanra
épülő oktatás megtartásáról szóló referenciával.

M.3/ nem rendelkezik interaktív táblával támogatott IKT módszertanra épülő oktatás lefolytatásához szükséges akkreditált
pedagógus-továbbképzés szervezésére jogosultsággal.

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).

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok:

A dokumentáció beszerzésének határideje 27.1.2011 (10:00).

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő: 27.1.2011 (10:00).

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

Dátum: 27.1.2011 (10:00).

VI.3) További információk:

VI.3.3) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 8.2.2011 (11:00).

VI.3.4) A szerződés megkötésének tervezett időpontja: 25.2.2011.

VI.3.6) 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:
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— 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.

Helyesen:

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Teljes körű jótállás:36 hónap, kivéve az interaktív táblákat, amelyekre vonatkozóan a jótállás:60 hónap Késedelmes
teljesítés esetére vonatkozó kötbér: nettó ajánlati ár 0,5 %-a/nap, maximum a nettó ajánlati ár 15 %-a. Meghiúsulási
kötbér a nettó ajánlati ár 15 %-a.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

M.1/ Az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapos időszak legjelentősebb szállításainak ismertetése a Kbt.
68. § (1) bekezdése szerinti referencianyilatkozattal vagy -igazolással. A referencianyilatkozatnak vagy -igazolásnak
tartalmaznia kell a vizsgált időszakban jelen közbeszerzés tárgykörében teljesített (befejezett) szállítások tekintetében az
alábbiakra:

a) a teljesítés ideje,

b) a szerződést kötő másik fél megnevezése,

c) a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat,

d) konzorcium tagjaként vagy alvállalkozóként történő teljesítés esetén a saját teljesítés tárgya és mértéke [Kbt. 67.§ (1)
bekezdés a) pont].

M.2/ a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban teljesített,
legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (akkreditált pedagógus továbbképzés interaktív táblával támogatott IKT
módszertanra épülő oktatás) befejezett referenciái ismertetését. Az ismertetési kötelezettségnek a szerződést kötő másik
fél által a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint kiállított igazolás - egyszerű másolatban történő - csatolásával kell eleget tenni.

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.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdései és a 69. § (4)-(9) bekezdései.

Amennyiben ajánlattevő erőforrást nyújtó szervezetet vesz igénybe az alkalmasság igazolásához, akkor ajánlattevőnek
nyilatkoznia kell arról, hogy közte és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi
befolyás fennáll-e.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő ill. az ajánlattevő által a teljesítésbe igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha:

M.1/:
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a) együttesen nem rendelkeznek az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban befejezett, legalább 2 db,
közbeszerzés tárgya szerinti (informatikai-számítástechnikai eszközök szállítása) referenciával, melyből 1 db referencia
értéke eléri a nettó 20 000 000 HUF-ot (húszmillió forintot), valamint összesen legalább 36 db, az ajánlattevő által
megajánlott típusú interaktív tábla magyarországi intézménybe történő leszállításáról és beüzemeléséről szól.

b) az interaktív tábla szállítója nem rendelkezik legalább egy magyarországi referencia intézménnyel (szállító
által felszerelt közoktatási intézmény, amelyben legalább 2 tanteremben a szállító által szállított eszközökkel napi
használatban folyik oktatás és bemutató helyként alkalmas az eszközök használatának bemutatására közoktatási
felhasználás közben).

M.2/ együttesen nem rendelkeznek az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban megvalósult összesen legalább 50
fő részére lefolytatott akkreditált pedagógus-továbbképzés keretén belül, interaktív táblával támogatott IKT módszertanra
épülő oktatás megtartásáról szóló referenciával.

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).

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok:

A dokumentáció beszerzésének határideje 10.2.2011 (10:00).

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő: 10.2.2011 (10:00).

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

Dátum: 10.2.2011 (10:00).

VI.3) További információk:

VI.3.3) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 18.2.2011 (10:00).

VI.3.4) A szerződés megkötésének tervezett időpontja: 7.3.2011.

VI.3.6) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, az erőforrást nyújtó szervezet és a közbeszerzés értékének 10 %-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 60 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy külföldi ajánlattevő esetén a letelepedése
szerinti ország jogrendszere szerint ennek megfelelő irat.

További információk
Változások történtek a megfelelő pályázati dokumentációban.


