19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez31

Összefoglaló tájékoztatás
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt.
A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím(ek) 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:
Postai cím:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Béla király tér 8.

Város: Szekszárd

Postai irányítószám: 7100

Ország: Magyarország

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:

Szervezet neve:
Címe:
Kapcsolattartó személy neve:
E-mail:
Tel.: +36
Fax: +36

[l1] megjegyzést írt: itt a közbeszerzési
tanácsadó elérhetőségét kellene szerintem
megadni, hogy egy kézbe fusson össze minden.

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa  Építési beruházás X Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.2) A szerződés tárgya:

Informatikai eszközök beszerzése (hardverek, szoftverek beszerzése és beüzemelése) a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
részére
II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)

megnevezés

Mennyiség
db

1.

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, (D-SUB+HDMI+DVI
csatlakozással), Microsoft Windows 10 64bit operációs rendszerrel. 36 hónap
garanciával. A konfiguráció ezen kívül tartalmazzon még magyar ékezetes
billentyűzetet és egeret.

45

2.

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

45

3.

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.

20

4.

Pojektor: 3LCD technológia, minimum natív felbontás 800x600, minimum ANSI
Lumen 3000, D-SUB+HDMI csatlakozás. 36 hónap garancia

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].
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [60]
vagy a teljesítés határideje:
II.1.5) A teljesítés helye: Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51.)

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok:
X Az alábbi értékelési szempontok
X Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:

Részszempont

Súlyszám

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

10

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

10

 Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám:1 3
X Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám:

Részszempont
1. Nettó ajánlati ár (HUF)

Súlyszám
80

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):2

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem
rendelkeznek):
M.1/ az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónapban (megküldési időpont év/hó/naptól
visszafelé számított megelőző 36 hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) összesen legalább 1, legalább nettó
8.000.000,- Ft értékű, a közbeszerzés tárgyára (informatikai eszközök beszerzése és beüzemelése) vonatkozó referenciával.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1./ pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:

Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
Dátum: 2017/…/… Helyi idő: …:00

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott
címen a IV.2.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk: 2

A közbeszerzési dokumentum és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk:
Az ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerint az eljárás megindításának napját legalább öt munkanappal megelőzően
2017. ……. napján a Közbeszerzési Hatóság által elérhetővé tett elektronikus úton és módon megküldte a jelen eljárásról
szóló összefoglaló tájékoztatást a Közbeszerzési Hatóságnak, amelyet a Közbeszerzési Hatóság a megküldést követően egy
munkanapon belül a honlapján közzéteszi.
Az ajánlatkérő a Kbt. 113. § (2) bekezdése szerint legalább három gazdasági szereplőnek egyidejűleg és elektronikusan
megküldi az eljárást megindító felhívást.
Ezen túlmenően mindazon gazdasági szereplő, aki a közzétett összefoglaló alapján meg tudja ítélni, hogy az eljárás iránti
érdeklődését kívánja-e az ajánlatkérőnél jelezni, és azt a Kbt. 41. § (1) bekezdés szerinti bármelyik kapcsolattartási formát
választva jelzi is, akkor az ajánlatkérő az érdeklődő regisztrációja után teljes terjedelmében, elektronikusan az érdeklődő
rendelkezésére bocsátja az eljárást megindító felhívást és az összes kiegészítő dokumentumot. Érdeklődő … email, vagy a
+36-72/… fax számra küldött levelében nyilváníthatja ki érdeklődését a jelen közbeszerzési eljárás iránt és kérheti az eljárás
dokumentumait.

[l2] megjegyzést írt: a műszaki, illetve szakmai
alkalmasság kapcsán az ajánlattevői kört e
szempontból is vizsgálnunk kell mielőtt
kiküldjük a felhívást.

Az ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen és teljes terjedelemben elektronikus úton bocsájtja az érdeklődők
rendelkezésére. A dokumentáció írásos igénylésének az alábbi adatokat kell tartalmaznia: az eljárás azonosítószáma (KBE…./2017), ajánlattevő neve, székhelyének címe, levelezési cím, ha eltér a székhely címétől, az eljárásban kapcsolatot tartó
személy neve, e-mail címe, telefonszáma, esetleg telefaxszáma.
Az ajánlatkérő felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők
tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő, amelynek
az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel is,
amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásakor ismerteti, hogy mely
gazdasági szereplőknek küldte meg saját kezdeményezésére az eljárást megindító felhívást. Az ajánlatkérő felhívja az
érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét továbbá, hogy dokumentáció másra nem ruházható át, nem másolható és nem
publikálható, nem tehető közzé.
Tárgyalás lehetősége, vagy annak kizárása: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem tart tárgyalást.
Részajánlattétel biztosítása: Az Ajánlatkérő tárgyi eljárásban részajánlat tételre, 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]
Másik Ajánlatkérő, akinek a nevében Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást lefolytatja:
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51.
Képviseli: Liebhauser János igazgató

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma: 2017/…/…
/__________________________________________________________________________________________________________
1

szükség szerinti számban ismételje meg

2

adott esetben

3

súlyszám helyett fontosság is megadható

4

súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges

[l3] megjegyzést írt: Ezt nem pontosan értem, hogy
„másik ajánlatkérő”. A Könyvtár az
Önkormányzat „része”, azaz nem különálló
gazdálkodást folytató intézmény. Az
Önkormányzat folytatja le a közbeszerzést, de
a szerződő a Könyvtár lesz.

