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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264605-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Komló: Számítógépek és tartozékaik

2010/S 173-264605

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Árubeszerzés

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Komló Város Önkormányzata
Városház tér 3.
Figyelmébe: Páva Zoltán
7300 Komló
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 72584000
E-mail: varoshazuzemeltetes.ph@komlo.hu
Fax  +36 72584008
További információk a következő címen szerezhetők be:
Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Városház tér 3
Figyelmébe: Lahó Andrea intézmény felügyeleti irodavezető
7300 Komló
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 302263612
E-mail: laho_andrea@komlo.hu
Fax  +36 72584008
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Városház tér 3
Figyelmébe: Horváth László városüzemeltetési irodavezető
7300 Komló
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 306204068
E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu
Fax  +36 72584008
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Városház tér 3
Figyelmébe: Horváth László városüzemeltetési irodavezető
7300 Komló
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 306204068

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264605-2010:TEXT:HU:HTML
mailto:varoshazuzemeltetes.ph@komlo.hu
mailto:laho_andrea@komlo.hu
mailto:varosuzemeltetes.ph@komlo.hu
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E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu
Fax  +36 72584008

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 Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Számítástechnikai eszközök szállítása a Komló Város Önkormányzat oktatási intézményei részére.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye Komló Város Önkormányzat közigazgatási területe.
NUTS-kód HU231

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Szerződés meghatározása: Szállítási szerződés.
Szerződés tárgya: Számítástechnikai eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások (üzembe/üzemkész
állapotba helyezés, oktatás) ellátása.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
30200000, 30213100, 30213300, 48000000

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség

Komló Város Önkormányzat oktatási intézményei számára:
1 db. Szerver szoftver
103 db. PC
1 db. Alkalmazás szerver
36 db. Tantermi csomag (Interaktív tábla- Notebook)
3 db. Szavazógép szett
6 db. WIFI csomag
1 db. SNI V. (mozgássérült) csomag
52 fő részére 10 órás felhasználói képzés

mailto:varosuzemeltetes.ph@komlo.hu
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Az áruk és feladatok további részletezése a közbeszerzési eljárási dokumentációban található. Ezen termékek
esetében az ajánlatkérő a felhívásban/dokumentációban megadottakkal egyenértékűt is elfogad, azonban az
ajánlattevőnek ajánlatában az egyenértékűséget igazolnia kell.

II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
befejezés 15.12.2010

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Teljes körű jótállás: minimum 12 hónap. Jótállási biztosíték: a nettó ajánlati ár 3 %-a. 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.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A szállítói díj fizetése a Kbt. 305. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti teljesítés igazolás kiadását követően,
a Kbt. 305. § (3) bekezdés szerint 60 napon belül - figyelemmel a Kbt. 305. § (4) bekezdésére - utólagosan,
átutalással, forintban (HUF) történik. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és
kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a
vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Nem követelmény.

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: Kizáró okok:
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt.
60. § (1) bekezdésének a)-h) pontjaiban, a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Kbt. 61. § (2)
bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll,
— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c)
pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll,
— Kizárásra kerül az eljárásból az az ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62.
§ (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá esik.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. § (1)-(5)
bekezdésének megfelelően és a Kbt. 64. § (1) bekezdésének figyelembevételével kell igazolnia, hogy nem áll a
kizáró okok hatálya alatt.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
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Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek (közös
ajánlattétel esetén minden tagnak) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak az ajánlathoz csatolnia kell:
P.1/ az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, a számviteli jogszabályoknak
megfelelő beszámolójának egy-szerű másolatát. Ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-
át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó letelepedés szerinti országának joga nem írja
elő beszámoló közzétételét, abban az esetben cégszerű nyilatkozatot kell becsatolnia az előírt alkalmassági
kritériumokkal kapcsolatban [Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont].
P.2./ ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 naptári év (2007; 2008; 2009) a teljes és
a közbeszerzés tárgya szerinti (informatikai eszközök szállítása) nettó árbevételéről (forgalmáról) [Kbt. 66. § (1)
bekezdés c) pont].
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet
(szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. A rendelkezésre állás bizonyítása az érintett szervezet Kbt. 65.
§ (4) bekezdése szerinti igazolásaival történik, emellett az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságot az
ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni. A Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66.
§ (1) bekezdésének a)-c) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet
között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt és a
közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóját, ha:
P.1/ az ajánlattevő, közös ajánlattevők, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti
évben egynél többször negatív volt.
P.2/ az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 naptári évben (2007; 2008; 2009) teljes forgalmának átlaga
évente nem éri el a nettó 40 000 000 (negyvenmillió) HUF-ot, számítástechnikai eszközök és szoftverek
értékesítéséből, szállításából származó nettó forgalmának átlaga évente nem éri el a nettó 30 000 000
(harmincmillió) HUF-ot.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző három naptári év forgalmi
adataival, úgy a tevékenysége megkez-dése óta lezárt évek teljes forgalom számtani átlagának kell elérnie az
előírt összeget (a nem egész évet egy évnek tekintve).
Közös ajánlattevőknek, ajánlattevőnek és közbe-szerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak a P.1/ pontban foglalt alkalmassági feltételnek külön-külön, a P.2/ alkalmassági
feltételnek együttesen kell megfelelniük.

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 szállított áruk megnevezése továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a 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].
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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.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet
(szervezetek) erőforrására is támasz-kodhat. A rendelkezésre állás bizonyítása az érintett szervezet Kbt. 65.
§ (4) bekezdése szerinti igazolásaival történik, emellett az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságot az
ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni. A Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak
a 67. § (1) bekezdésének a), d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó
szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt és a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozóját, ha együttesen nem rendelkeznek az ajánlati felhívás feladását megelőző 36
hónapos időszakban együttesen nem rendelkeznek:
M.1/
a) nem rendelkezik 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 interaktív tábla
szállításáról szól.
b) az interaktív tábla szállítója nem rendelkezik legalább egy 1 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)
Nem egyenértékűek.
M.2/ nem rendelkezik 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.
A fenti alkalmassági feltételeknek az ajánlattevő és 10 % feletti alvállalkozója együttesen is megfelelhet.

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
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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. Nettó ajánlati ár (HUF). Súlyszám 10
2. Jótállás vállalt időtartama (szerződésszerű teljesítéstől számítva) a minimum 12 hónap feletti hónapok.
Súlyszám 2
3. Szállítási határidő a szerződéskötéstől (naptári nap). Súlyszám 2
4. Jótállási időszakban a helyszínen történő megjelenés az értesítéstől számítva (óra). Súlyszám 1

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

TIOP-1.1.1-/07/1

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 25.10.2010 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 80 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: Ajánlatkérő 11731063-15331524 számú bankszámlájára történő átutalással
történik. A fizetés megtörténtéről az ajánlatkérő számlát bocsát ki. Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag
a fizetést igazoló banki bizonylatok bemutatása ellenében adja át. A dokumentáció díja az ÁFA összegét
tartalmazza.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
25.10.2010 - 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: 25.10.2010 - 10:00
Hely
Komló Város Polgármesteri Hivatala (MAGYARORSZÁG 7300 Komló, Városház tér 3. II. emelet 205. sz. iroda).

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti személyek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

Nem



HL/S S173
07/09/2010
264605-2010-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 7/9

07/09/2010 S173
http://ted.europa.eu/TED

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

7/9

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-/07/1 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése.

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1. Dokumentáció beszerzése: A dokumentáció az ajánlati határidő napjának kivételével - átvehető a jelen
felhívásban meghatározott címen munkanaponként 9:00 - 12:00 óra között. Az ajánlattételi határidő lejártának
napján 8:00-10:00 óra között van lehetőség a dokumentáció átvételére, az Ajánlattételi Felhívás A melléklet
II.) pontjában megjelölt helyen és személytől. A Dokumentáció a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglalt feltételek
mellett is beszerezhető. A dokumentáció megvásárlása: a IV. szakasz 3.3 pontban meghatározott módon az
eljárásban való részvétel feltétele. (Közös ajánlattétel esetén elegendő csak az egyik tagnak megvásárolni a
dokumentációt.).
2) Hiánypótlás: Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § szerint biztosítja.
3) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 5.11.2010 (11:00).
4) A szerződés megkötésének tervezett időpontja: 26.11.2010.
5) Formai feltételek: Az Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
6) Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az irányadó kapcsolattartási pontban megadott címre
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az
ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő
lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő
kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlat formai feltételeit a dokumentáció tartalmazza.
7) Igazolások: Az ajánlatnak az aláírási jogosultság és a számlavezető pénzintézetek ellenőrzése céljából
tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamennyi közös ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint az erőforrást nyújtó szervezetek esetében az alábbi
okmányok eredeti, vagy hiteles másolati példányát:
— az ajánlattételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat. Amennyiben a cégkivonat szerint
cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű
másolata is csatolandó,
— ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya.
8) Nyilatkozatok: Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-c) pontjával összefüggésben
— a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének
tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe, illetőleg,
— az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek
teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek,
— az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet.
Az ajánlattevőnek továbbá a Kbt. 70. § (2) bekezdésének alapján nyilatkoznia kell a szerződéses feltételek
elfogadásáról, illetőleg, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV.
törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
9) Közös ajánlattétel: Ha több ajánlattevő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást
csatolni kell a dokumentációban meghatározott tartalommal. A közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért
egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
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10) Igazolások formája: A Kbt. 20. § (3) bekezdésére tekintettel, az ajánlatban benyújtandó minden iratot -
amennyiben erre kimondottan egyéb utalás nincs a felhívásban vagy a dokumentációban - eredeti vagy hiteles
másolatban kell benyújtani.
11) Alkalmassági feltételek: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe felvételt nyert ajánlattevőknek a Kbt. 13. § (4) bekezdés alapján jelen eljárásban
kiegészítőleg igazolniuk kell alkalmasságukat a Közbeszerzések Tanácsa által meghatározott minősítési
szempontoknál szigorúbb követelményeket támasztó alkalmassági szempontok vonatkozásában.
12) Fordítás: Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt
annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az idegen nyelven benyújtott iratok közül az Ajánlati Felhívás
III.2.1., III.2.2., és a III.2.3. pontban jelölt, a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolására szolgáló
iratok esetében az idegen nyelvű irattal együtt az irat 24/1986. (VI:26.) MT rendelet szerint hiteles magyar
nyelvű fordítást kell benyújtani. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő
kizárólag a fordítást vizsgálja.
13) A legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Részszempontonként 0 - 100 pont.
14) A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az egyes részszempontok szerinti ponthatárok
közötti pontszámot: Ajánlatkérő az első, harmadik és a negyedik bírálati részszempont esetében a fordított
arányosítás, a második részszempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Az értékelés
módszertanának részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
15) A nyertes ajánlattevő visszalépése vagy a Kbt. 91. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott körülmények
fennállta esetén, ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben azt ilyen
minőségben az eredményhirdetésen megjelölte.
16) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 48. § (3)-(4) bekezdésére.
17) Irányadó jog: 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

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek.tanacsa.hu
Tel.  +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax  +36 13367778

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek.tanacsa.hu
Tel.  +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax  +36 13367778

mailto:kapcsolat@kozbeszerzesek.tanacsa.hu
www.kozbeszerzes.hu
mailto:kapcsolat@kozbeszerzesek.tanacsa.hu
www.kozbeszerzes.hu
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VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
3.9.2010


