ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe;
Hivatalos név: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Béla király tér 8.
Postai irányítószám: 7100

Város/Község: Szekszárd
Kapcsolattartási pont(ok):

Ország: HU

Telefon: +36 74504100

Címzett: Mechlerné Letenyei Hédi
E-mail: kozbeszerzes@szekszard.hu

Fax: +36 74510251

Másik ajánlatkérő, akinek a nevében ajánlatkérő a beszerzést végzi:
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51.
Képviseli: Liebhauser János igazgató
b) A közbeszerzés fajtája, az eljárás alkalmazásának jogalapja
A közbeszerzési eljárás fajtája: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) Harmadik Rész 112.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, a Kbt. 113.§ (1) – (2) bekezdése szerinti
összefoglaló tájékoztatásban meghirdetett közbeszerzési eljárás.
c) A Kbt. 113. § (1)-(2) bekezdés szerinti eljárás jogcíme
Az árubeszerzés becsült értéke a nettó 15.000.000,- HUF összeget meghaladja, azonban az uniós
értékhatárt nem éri el, erre figyelemmel a Kbt. Harmadik Rész 113.§ (1)-(2) bekezdése szerinti
közbeszerzési eljárás indítása megalapozott
d) A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége
Közbeszerzés tárgya: Informatikai eszközök beszerzése (hardverek, szoftverek beszerzése és beüzemelése)
a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár részére
Közbeszerzés mennyisége:
megnevezés

1.

2.

Asztali Számítógép Konfiguráció: csak Brand-Gyári konfiguráció
elfogadott(Dell, HP, Fujitsu márka preferált), Konfiguráció minimum: Intel
i3 CPU, 8GB RAM, 256GB SSD Meghajtó, DVD/CD Író-Olvasó, (DSUB+HDMI+DVI csatlakozással), Microsoft Windows 10 64bit operációs
rendszerrel. 36 hónap garanciával. A konfiguráció ezen kívül tartalmazzon
még magyar ékezetes billentyűzetet és egeret.
Monitor: minimum 22" IPS, D-SUB + HDMI csatlakozás, FullHD
felbontás, 90°-ban forgatható kijelző és állítható magasságú állvány, VESA
100x100 szabvány, + 2m HDMI kábel, 36 hónap garancia
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Mennyiség
db

45

45

3.

4.

Irodai programcsomag: ami teljes kompatibilitást biztosít (oda-vissza), az
elterjedt és manapság legtöbbet használt formátumokkal, mind pl. Microsoft
Office formátumai. Tartalmaz szövegszerkesztőt, táblázatkezelőt és
bemutató-készítőt. Teljes licensz, nem éves frissítéssel.
Pojektor: 3LCD technológia, minimum natív felbontás 800x600, minimum
ANSI Lumen 3000, D-SUB+HDMI csatlakozás. 36 hónap garancia

20

10

5.

színes multifunkciós nyomtató(4in1), aminek a megadott ff. bruttó
nyomtatási lapköltsége nem haladja meg az 5Ft/oldalt. LAN, WLAN és
USB csatlakozás, 36 hónap garancia

10

6.

Notebook -Konfiguráció minimum: Intel i3 CPU, 4GB memória, 1TB
HDD, min. 1366x768 felbontás matt kijelző, Microsoft Windows 10 64bit
operációs rendszer, D-SUB és HDMI csatlakozás, Dual Band WLAN,
USB3.0, Bluetooth, Webkamera, DVD/CD Író-Olvasó. 36 hónap garancia

20

7.

Notebook - 12"-13" leszedhető, tabletként külön használható kijelző.
Konfiguráció minimum: Intel Dual Core CPU, 8GB memória, 256GB SSD
meghajtó, Wifi, Bluetooth, HDMI, Windows 10 64bit, 24 hónap garancia

4

8.

Nyomtató: A3-as színes tintasugaras nyomtató, USB csatlakozási
lehetőséggel. 36 hónap garancia

2

9.

wifi router - minimum követelmények: dual band, 4 port gigabit LAN,
szülői felügyelet, tűzfal, vendég hálózat.

15

10.

blokk nyomtató: USB-s mátrix , Corvina program kompatibilis, PS, ECW

10

11.

vonalkód olvasó: laser-es olvasó, tartóállvánnyal, programozható, USB
port

20

Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit
vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre,
típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés
mellé a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű
dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását szolgálja, az
ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseket is elfogad.
Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon,
bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt megoldások egyenértékű módon
megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek. [321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
Fő tárgy: 30200000-1 Számítógépek és tartozékaik
d) A szerződés meghatározása
Adásvételi szerződés
e) Keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus
árlejtés alkalmazására vonatkozó feltételek
Az Ajánlatkérő jelen közbeszerzés keretében dinamikus beszerzési rendszert, illetőleg elektronikus árlejtést
nem alkalmaz. A tárgyi eljárás nem keretmegállapodás kötésére irányul.
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f)

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje

A teljesítés határideje: A szerződés mindkét fél általi aláírását követő 60 nap, mely teljesítési határidő
esetében Ajánlatkérő az előteljesítési napok számát a 3. értékelési részszempont körében értékelni kívánja.
g)

A teljesítés helye

Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51.)
NUTS-kód: HU233
h)

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás

Fő finanszírozási és fizetési feltételek
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A vételár az igazolt szerződésszerű részteljesítést követően a Kbt. 135. §
(1) bekezdésében és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint 30 napon belül, számla ellenében,
átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre.
Az Ajánlatkérő jelen eljárás keretében kötött szerződések teljesítése során az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át teljes körben alkalmazza.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. A részletes fizetési feltételeket a
közbeszerzési dokumentumban tartalmazza.
A finanszírozásnál figyelembe kell venni az Általános Forgalmi Adóról szóló törvény szabályait. (2007. évi
CXXVII. törvény)
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.
A fizetés és az elszámolás részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
i) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Kötbér: Nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az
esetre, ha olyan okból, amiért felelős megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha
szerződésszegését kimenti.
A kötbér alapja: az adott tervezési feladathoz tartozó tervezési díj nettó értéke.
Késedelmi kötbér: A termék nyertes Ajánlattevő hibájából történő késedelmes szállítása esetén késedelmi
kötbér fizetésére köteles, melynek napi mértéke a késedelmesen szállított termék nettó vételárának 5%-a,
és melynek maximum értéke a teljes nettó ellenszolgáltatás 15%-a.
Ajánlatkérő csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kötbérre, amennyiben a késedelem kizárólag
Ajánlattevő hibájából ered. Abban az esetben, ha Ajánlatkérő az Ajánlattevő által ésszerűen kért, a
szerződésszerű teljesítéshez szükséges információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást, döntést a Szerződő
felek által írásban rögzített határidőn belül nem bocsátja Ajánlattevő rendelkezésére, az ebből eredő
ajánlattevői késedelem miatt Ajánlatkérő nem jogosult kötbér érvényesítésére
Hibás teljesítési kötbér: Ajánlattevő hibásan teljesít, ha a termékek minősége a teljesítés időpontjában
nem felel meg az Ajánlatkérő által elvárt minimális feltételeknek, valamint a szerződésben vagy a
jogszabályokban megállapított követelményeknek. Hibás teljesítés esetén a nyertes Ajánlattevő köteles a
hiba tudomására jutásától, az Ajánlatkérő általi kifogás közlésétől számított 5 munkanapon belül a javítást
megkezdeni.
A nyertes Ajánlattevő hibás teljesítése esetén, amennyiben a hibás teljesítést nem javítja ki, kötbérfizetési
kötelezettség terheli. Hibás teljesítés esetén a kötbér a kifogás közlésével válik esedékessé.
A kötbér alapja: a hibás termék nettó vételára. A kötbér mértéke hibás teljesítés esetén 10%.
Ajánlatkérő az általa elvégzett, vagy általa megbízott más szervezet/személy javítási költségeinek kötbért
meghaladó összegét nyertes Ajánlattevővel szemben érvényesíti. A kötbér érvényesítése úgy történik, hogy
Ajánlatkérő a javítási költséget a kötbérrel növelten a nyertes Ajánlattevő felé kiszámlázza, vagy a nyertes
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Ajánlattevő követeléséből a Kbt. 135.§ (6) bekezdésének teljesülése esetén beszámítást alkalmazva
visszatartja.
Meghiúsulási kötbér: Nyertes Ajánlattevőt a szerződés számára felróható okból történő meghiúsulása
esetén kötbér (meghiúsulási kötbér) fizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke: a szerződés szerint,
ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 15 %-a.
A meghiúsulási kötbér vetítési alapja a teljesítés arányában csökken.
A meghiúsulási kötbér vetítési alapja az ellenszolgáltatás szerződéskötést követő – a Kbt. 141. §-ban
rögzített módon történő – módosítása esetén sem változik.
A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén a nyertes Ajánlattevőt késedelmi kötbér nem terheli.
Jótállás: Ajánlatkérő a vállalt jótállás időtartamát a 2. értékelési részszempont körében értékelni kívánja.
Ajánlattevő a teljesítést követő átadás-átvételt követően Ajánlata szerint teljes körű jótállási kötelezettséget
vállal az általa leszállított termékekre. A jótállás ideje alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása
díjtalan. A jótállás nem terjed ki elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás
által okozott károk kijavítására. A szavatossági igények érvényesítésére és Ajánlattevő ezzel kapcsolatos
kötelezettségeire a Polgári Törvénykönyv általános rendelkezései irányadók.
Hibás teljesítés, kellékszavatosság: Hibás teljesítés esetén a nyertes Ajánlattevő köteles a hiba tudomására
jutásától, a Megrendelő általi kifogás közlésétől számított 5 munkanapon belül a javítást megkezdeni,
intézkedéseiről a Megrendelőt értesíteni. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő ezen kötelezettségének nem
tesz eleget a Megrendelő jogosult a hiba kijavítását a nyertes Ajánlattevő költségére saját maga elvégezni,
vagy harmadik fél által elvégeztetni.
A nyertes Ajánlattevőt hibás teljesítés esetére, amennyiben a hibás teljesítést nem javítja ki, kötbérfizetési
kötelezettség terheli. Hibás teljesítés esetén a kötbér a kifogás közlésével válik esedékessé.
A kellékszavatossági igényeket a Megrendelő a jótállás időtartama alatt a jótállásra vonatkozó szabályok
szerint érvényesítheti.
Kártérítés: A munkavégzésből származó vétkes magatartással okozott károkért a nyertes Ajánlattevő
felelős, a károk rendezése az ő feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka határidőre történő elvégzésének
elmulasztásából adódó, a Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott károkért a nyertes
Ajánlattevő közvetlenül felelős, akkor is, ha a kárt altervezője okozta.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a Közbeszerzési
Dokumentum rögzíti.
j)

Az ajánlatok értékelési szempontja (Kbt.76. § (2) bekezdés)

A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer az alábbiak szerint:
Részszempont

Súlyszám

1. Nettó Ajánlati Ár

80

2. Jótállás időtartama egész hónapban megadva (minimum 12 hónap,
maximum 36 hónap)

10

3. A teljesítési határidőhöz képest vállat előteljesítési napok száma
(maximum 30 nap)

10

Részszempontonként elérhető pontszámok alsó és felső határa: 1-10 pont.
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A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az egyes részszempontok szerinti ponthatárok
közötti pontszámot: Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetén a fordított, a 2., 3., értékelési
részszempont esetén a pontozás módszerét alkalmazza, figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2016.
évi 147. számú útmutatójának 1. sz. melléklete szerint, az ott hivatkozott képletek alapján.
Az értékelési részszempontokra vonatkozó részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
k)

A kizáró okok

A kizáró okok felsorolása:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös Ajánlattevő), alvállalkozó, és nem
vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés
g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. [Kbt. 114.§ (1) bekezdés]
Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során
következik be. [Kbt. 74.§ (1) bekezdése b) pont]
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról,
hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés
alapján az ajánlatában továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá
nyilatkoznia kell arról, hogy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontja pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.

- Az Ajánlattevő a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k), m) és q) alpontja szerinti kizáró ok hiányát a

„közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) - (2)
bekezdésében foglalt rendelkezések szerint köteles igazolni. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1)
bekezdése alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a10. § g) pont
gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján, az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem

alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 7. §-a szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt
információkat.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő
felel.

- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az Ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési
eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.

- A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak - amennyiben Ajánlattevő nem egy korábbi

eljárásban már felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be - a felhívás
megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
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E törvénynek a 2016. évi CLX. törvény (továbbiakban Mód1 tv.) által megállapított 62. § (1) bekezdés q)
pontjának alkalmazásakor az e törvény hatálybalépését követően jogerőre emelkedett határozatokat akkor
is figyelembe kell venni, ha a határozat a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben előírt rendelkezések megsértését állapítja meg. Ha e
törvény hatálybalépését követően, de a Mód1. tv. hatálybalépése előtt a Közbeszerzési Döntőbizottság,
vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős határozata
megállapította, hogy a gazdasági szereplő megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési
eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, a 62. § (1)
bekezdés q) pontja szerinti kizáró ok akként alkalmazandó, hogy a jogerős határozatban megállapított
jogsértést elkövető gazdasági szereplő a Mód1. tv. hatálybalépését követő 90 napig nem lehet ajánlattevő,
részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában.
l) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik (együttesen nem
rendelkeznek) az Eljárást megindító felhívás megküldését megelőző 36 hónapban
M.1/ az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három éven belül befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett, olyan az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
referenciával, mely tartalmazott legalább 20 db asztali számítógép konfigurációt és legalább 20 db
monitort.
Az előírt referenciakövetelmény több megfelelő szerződésből is teljesíthető.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./ pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és megkövetelt igazolási mód:
M.1/ az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három éven belül befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgykörében (informatikai eszközök
beszerzése és beüzemelése) teljesített szállításait ismertető, cégszerűen aláírt nyilatkozatot vagy igazolást,
amelynek tartalmaznia kell legalább:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
— a szállítás mennyiségét, tárgyát, leírását,
— a saját teljesítés tárgyát és rövid leírását, abban az esetben, ha a referenciaigazolás több kötelezett
teljesítésről szól (amennyiben a referenciát projekttársaság teljesítette a referenciát igazolónak a Kbt. 140. §
(9) bekezdése alapján szükséges eljárnia),
— a teljesítés idejét (időszaka), teljesítés helyét,
— a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
— arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
[Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont].
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben
foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más
szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást
megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy
követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet
erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
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A Kbt. 65. § (9) bekezdésére figyelemmel a Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint előírt,
szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint
a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a
gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan
mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra
szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben
elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti
követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja
meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel
rendelkezés kötelezettsége fennáll. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell
alátámasztania. A (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény
teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt
vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe
történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
m) Az ajánlattételi határidő
2017/08/03
n)

11:00

Az ajánlat benyújtásának címe, kapcsolattartási pontok, ahová az ajánlatot be kell nyújtani

Hivatalos név: Dr. Turi Ákos felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Postai cím: Jogász u. 6. II. em. 5.
Postai irányítószám: 7622

Város/Község: Pécs
Kapcsolattartási pont(ok):

Ország: HU

Telefon: +36 72511608

Címzett: Dr. Turi Ákos
E-mail: dr.turiakos.ugyved@t-online.hu

Fax: +36 72511607

o) Az ajánlattétel nyelve
Az ajánlattétel nyelve: magyar
p)

Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak

Helye: 7622 Pécs, Jogász u. 6. II. em. 5.
Ideje: 2017/08/03
11:00
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek.
q)

Tárgyalás lehetősége, vagy annak kizárása

Ajánlatkérő jelen eljárásban tárgyalást nem tart.
r)

Ajánlati kötöttség

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 naptári nap.
Az Ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően írásban felkéri az
ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség
kiterjesztése legfeljebb az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha
bármely ajánlattevő az Ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy
ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ha valamelyik ajánlattevő az ajánlatát nem
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tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az Ajánlatkérő eljárás további
részében, az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül hagyja.
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától
a nyertes ajánlattevő és – a Kbt. 131 § (4) bekezdése szerinti esetben – a második legkedvezőbb ajánlatot
tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.
s)

Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ

Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásához.
t)

A részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat lehetősége vagy annak kizárása

Az Ajánlatkérő tárgyi eljárásban részajánlattételre, illetőleg többváltozatú (alternatív) ajánlattételre nem
biztosít lehetőséget figyelemmel arra, hogy az Ajánlatkérő a beszerzést egy projektként kezeli,
megvalósítása során a projekt célját figyelembe véve, az eljárás tárgyát képező hardver és szoftver
eszközök szállítását és azok üzembe helyezését ugyanazon műszaki és funkcionális cél megvalósítása
érdekében kívánja megrendelni. Ezért a részajánlattétel lehetőségének kizárása mellett döntött. Ajánlatkérő
álláspontja szerint a beszerzés, és az üzembe helyezés egységességén, a határidők betartásának és
betartatásának, valamint a felelősség egyértelművé tételén túl a garanciális feltételek – vita nélküli érvényesítése is kizárólag akkor valósítható meg, ha a beszerzést egy részben valósítja meg és egy nyertes
szállítóval köt szerződést. [Kbt. 61. § (4) bekezdés]
u)

A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek

A tárgyi eljárásban megkötendő szerződésre nem vonatkoznak különleges feltételek.
v) Egyéb
1. A kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdéseiben, a
Kbt. 114. § (6) bekezdésben, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Az Ajánlatkérő a
kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem megküldése vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az
ajánlattételi határidő lejártát megelőző negyedik munkanapot, a kiegészítő tájékoztatás megadása
kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző második munkanapot.
Ajánlatkérő jelen eljárásban helyszíni bejárást vagy konzultációt nem tart. Az Ajánlattevőnek a
kiegészítő tájékoztatásban feltett kérdéseiket az n) pontban meghatározott címre kell megküldeniük.
2. Az ajánlatok személyes leadásának feltételei: Az ajánlatok személyes leadására jelen felhívás
megküldésének napjától az ajánlatok benyújtásának határideje lejártáig munkanapokon 9.00 - 15.00
óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 8.00 – 11.00 között van lehetőség.
3. Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatokat a Kbt. 68. (2) bekezdés alapján írásban és zártan, jelen felhívás
n) pontjában meghatározott 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.
4. Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlattevőnek a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően egy nyomtatott eredeti, valamint egy elektronikus (CD/DVD-n
rögzített) példányban kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a
tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában példánya a benyújtott papír alapú (eredeti)
példánnyal megegyezik.
5. Nyilatkozatok: Az Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatban meg
kell jelölnie:
 a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni [Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont], és ezen részek tekintetében igénybe
venni kívánt és az benyújtásakor már ismert alvállalkozókat [Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pont];


azt a szervezetet (vagy személyt), amelynek kapacitására támaszkodva az előírt alkalmassági
követelményeknek megfelelnek. A nyilatkozatban meg kell jelölni az eljárást megindító
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felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására
(is) támaszkodik [Kbt. 65. § (7) bekezdés].
Az Ajánlattevő vagy közös ajánlattevő számára – amennyiben alvállalkozó vagy alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor – a Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b)
pontja és/vagy a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozat
benyújtása kötelező.
6. Nyilatkozatok II.: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban (ajánlatukban):


nyilatkoznia (nyilatkozniuk) kell az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés
megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66. § (2)
bekezdés];



nyilatkozni köteles (kötelesek) arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt.
66. § (4) bekezdés];



Felolvasólapot kell csatolnia (csatolniuk), mely feltünteti ajánlat esetében a 68. § (4)
bekezdése szerinti információkat;



nyilatkoznia (nyilatkozniuk) kell a fordítások hitelességéről, a kiegészítő tájékoztatások
figyelembe vételéről;



csatolni (csatolniuk) kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses
vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja a
Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdésében előírtakat,



kezességvállalási nyilatkozatot kell benyújtania (benyújtaniuk) az alkalmasság igazolásában
részt vevő szervezet részéről (a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti esetben).



7.

arról, hogy nyertessége esetén a szerződés teljesítése során vállalja a szállítás teljesítéséhez
szükséges munkaerő biztosítását, a vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások betartását, a
feladat végrehajtásából adódóan az ajánlatkérőnek, illetve harmadik személynek okozott
károk megtérítését.
Igazolások: Az ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése céljából tartalmaznia kell az ajánlattevő,
valamennyi közös ajánlattevő, az ajánlatban nyilatkozatot aláíró alvállalkozók, valamint az alkalmasság
igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében az alábbi iratokat:
- amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban a
vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata csatolandó elektronikus feladás
esetén az ehhez kapcsolódó dokumentumok nem hitelesített másolata is elfogadható;
- ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintája,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől
származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos
meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.

8.

Dokumentumok formai kötöttsége: A Kbt. 47. § (2) bekezdésére tekintettel az ajánlatban minden
dokumentumot – kivéve a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot, Kbt. 66. § (2) bekezdése
szerinti ajánlati nyilatkozatot és a Kbt. 65. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén a
kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot – egyszerű másolatban elegendő benyújtani.

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. Az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös
ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt
(projekttársaságot).

10. Minősített ajánlattevők: Az Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek
előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
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minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített ajánlattevőknek a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4)
bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az eljárást
megindító felhívás szerint. Azon alkalmassági követelmények (l. pont), amelyek a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbbak: felhívás l) M.1./ pont.
11. Fordítás: Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az
ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás
tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az
ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.
12. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek árbevételi adatok átváltása esetén az adott naptári év utolsó napján, míg referencia
adatok átváltása kapcsán annak (vég)teljesítése, egyéb esetben az eljárást megindító felhívás
megküldése napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell
alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az
ajánlattevő saját központi bankja által az eljárást megindító felhívás megküldésének napján érvényes
árfolyamon számított Euró ellenérték a mértékadó. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell
az alkalmazott árfolyamot. Az átszámítást külön, aláírt lapon, a nem HUF összegeket tartalmazó
okiratok mögé kell csatolni.
13. Hiánypótlás: Az Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 71. § és a Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján
biztosít hiánypótlást.
14. A közbeszerzési eljárásban a részvétel fenntartására vonatkozó információk: Jelen eljárásban a
Kbt. 114. § (11) bekezdése szerinti feltételek nem alkalmazandóak.
15. Elektronikus adatbázisok: Az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírt tény, adat vagy
információ kapcsán nem írja elő igazolás benyújtását, ha az Ajánlatkérő az Európai Unió bármely
tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas
adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az
érintett igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az
Ajánlatkérő előírja a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A
magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban
nevesített nyilvántartások tekintendőek az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas
nyilvántartásnak.
16. Informálódás a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján: Az Ajánlattevőnek informálódnia kell azon a
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy
kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Ajánlatkérő a Közbeszerzési
Dokumentumban rögzíti azon központi szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét
(elérhetőségét), amelyektől Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
17. Eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az eljárást
megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentációban meghatározott feltételek alapján a
gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette. Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a
szerződést, vagy – a Kbt. 131. § (4) bekezdésében rögzített körülmény fennállása esetén - az ajánlatok
értékelése során a következő összességében legelőnyösebb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel
(személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
18. Üzleti titok: a Kbt. 44.§ (1) bekezdése alapján lehetséges. Ajánlattevő az ajánlatban, hiánypótlásban,
valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett
ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot
tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala az
Ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Ajánlattevő az üzleti titkot
tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az
adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan
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sérelmet. Ajánlattevő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül
megfogalmazásra.
19. Határidők számítása: Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 48. § (4)
bekezdésében foglaltakra tekintettel a felhívásban megjelölt határidők a felhívás közvetlen
megküldését követő napon kezdődnek.
20. Irányadó idő: Az Eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumban valamennyi
órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
21. Irányadó jog: Jelen Eljárást megindító Felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumban nem
szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó. A
közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Ajánlatkérő az eljárásban a
Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
22. Eladó dokumentumai: Vevő jelen eljárás keretében megkötendő adásvételi szerződés teljesítése
során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és
harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások
átdolgozására is.
23. Szakmai ajánlat: Ajánlatkérő szakmai ajánlat benyújtását írja elő, melyben meg kell
határozni jelen felhívás d) A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége pontjában
megajánlott termékek:
- gyártóját,
- konkrét típusát,
- műszaki paramétereit.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az ajánlatban szakmai ajánlat nem kerül
benyújtásra, vagy amennyiben a szakmai ajánlat konkrét termék nem kerül nevesítésre, hanem
csupán az Ajánlatkérő által előírt műszaki tartalom kerül megismétlésre, úgy azt Ajánlatkérő úgy
tekinti, hogy Ajánlattevő nem nyújtott be szakmai ajánlatot, melyre figyelemmel ezen esetekben
Ajánlatkérő Ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné
nyilvánítja.
A szakmai ajánlattal kapcsolatos esetleges hiánypótlás és felvilágosítás kérés vonatkozásában a
Kbt. 71. § (8) bekezdésében írt rendelkezések az irányadók.
Ajánlatkérő a „Brand-Gyári konfiguráció” fogalmát a következőképpen határozza meg:
A Brand az adott termék márkáját jelenti (HP, Dell, Lenovo stb.), míg a gyári konfiguráció alatt
Ajánlatkérő azt érti, hogy a terméken a forgalomba hozatalt követően módosítások már ne
történjenek meg, azaz Ajánlatkérő más gyártók alkatrészeiből összeszerelt eszközt nem fogad el.

w) A módosított eljárást megindító felhívás megküldésének napja:
2017/07/20

14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6.§ (4) bekezdés alapján ellenjegyzem:

……………………………….
dr. Turi Ákos
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
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