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Ajánlatkérő:

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71., Magyar u. 104.,
Óvoda u. 2-10., Bocskai u. 29., Baross u. 11., Iskola
u. 3.

Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

2010.12.16.

Regionális/helyi szintű
Általános közszolgáltatások

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: HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Postai cím: Köztársaság tér 1.
Város/Község: Hajdúnánás
Postai irányítószám: 4080
Ország: Magyarország
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Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szólláth Tibor polgármester
Telefon: (52) 381-411
E-mail: polghiv@hajdunanas.hu
Fax: (52) 381-087
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajdunanas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa 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]
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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? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 – árubeszerzés
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
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Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71., Magyar u. 104., Óvoda u. 2-10., Bocskai u. 29., Baross u. 11., Iskola
u. 3.
NUTS-kód HU321
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
Szállítási szerződés jelen felhívás II.2.1) pontjában meghatározott termékre.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:
További
tárgyak:

Fő szójegyzék
30213000-5
30213300-8
30231000-7
48820000-2
30237450-8
30213100-6

Kiegészítő szójegyzék

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):
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egy részre
egy vagy több részre x
valamennyi részre
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)
Az alábbi termékek szállítása:
I. részajánlat
98 db iskolai PC szállítása monitorral,
1 db alkalmazás szerver,
1 db alkalmazás szerver szoftver
6 db Wifi
szállítása.
II. részajánlat
48 db tantermi csomag szállítása, mely csomagok egyenként az alábbiakból állnak:
1 db interaktív táblából,
1 db notebookból,
1 db projektorból.
A fenti termékek műszaki paramétereit az Ajánlat-kiírási dokumentáció tartalmazza.
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: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (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)
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Késedelmi és hibás teljesítési kötbér továbbá teljesítési biztosíték.
A teljesítési biztosíték értéke: a nettó ajánlati (szerződéses) ár 3%-a.
Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a teljesítési biztosítékot a szerződéskötéskor
az ajánlatkérő (megrendelő) rendelkezésére bocsátja.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A nyertes ajánlattevő részszámla benyújtására nem jogosult. A
végszámla ellenértékének teljesítése a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításától szóló
281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdés b) pontja szerinti közvetlen szállítói
finanszírozási mód alkalmazásával és a Kbt. 305. § (3) bekezdése szerint történik.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény.
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 eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén konzorciumi tag), sem alvállalkozó,
sem pedig erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, illetve a Kbt.
61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
Nem lehet az eljárásban ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén konzorciumi tag), sem a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, sem pedig
erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban, illetve a Kbt.
62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró feltételek fennállnak.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, illetőleg az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3)
bekezdésének megfelelően az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt.
60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjai hatálya alá.
A Kbt. 251. § (5) bekezdésére tekintettel a Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján ajánlattevő
közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozók tekintetében köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Amennyiben az ajánlattevő mindkét részre nyújt be
ajánlatot, a nyilatkozat részajánlatonként csatolandó.]
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő (konzorciumi tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó tekintetében az alábbi adatokat és tényeket kell az ajánlatkérő
tudomására hozni mindegyik részajánlat tekintetében:
- Valamennyi számlavezető pénzintézet által kiállított, az ajánlattételi határidőt legfeljebb 45 nappal
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megelőzően kelt nyilatkozat valamennyi ott vezetett pénzforgalmi számla vonatkozásában az alábbi
tartalommal:
- a bankszámla/bankszámlák pénzforgalmi jelzőszáma(i),
- a bankszámla vezetés kezdőidőpontja,
- a számlán az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül sorban állás előfordult-e,
ha igen, ennek időpontja és időtartama.
– Az utolsó három lezárt üzleti évéről szóló, a számviteli jogszabályoknak megfelelő
beszámolójának egyszerű másolata, illetve az azt tartalmazó elektronikus nyilvántartás internetes
elérhetősége, amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmasságot kizáró feltétel mindegyik részajánlat tekintetében:
– ha az ajánlattevő (konzorciumi tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó bármely bankszámláján az ajánlattételi felhívás
feladását megelőző 12 hónapon belül 15 napot meghaladó sorban állás fordult elő;
– ha az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó utolsó három lezárt üzleti évéről szóló beszámoló szerint bármelyik évben a
mérleg szerinti eredménye negatív;
– ha az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó utolsó három lezárt üzleti évéről szóló beszámoló szerint az utolsó három lezárt
üzleti év bármelyikében a saját tőke összege kisebb a jegyzett tőkénél.
[A Kbt. 69. § (5) bekezdés értelmében a fenti alkalmasságot kizáró feltételeknek az ajánlattevőnek,
illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak önállóan kell megfelelnie, közös ajánlattétel esetén a Kbt. 69. § (9) bekezdése
irányadó.]
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő (konzorciumi tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó tekintetében az alábbi adatokat és tényeket kell az ajánlatkérő
tudomására hozni:
Az I. részajánlat tekintetében
– Az elmúlt két évben (2008-2009.) vagy az idei évben (2010.) teljesített, személyi számítógép
szállítására vonatkozó referenciái ismertetése a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti formában, melynek
minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
– a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye),
– a szerződés tárgyának (a szállított termék) ismertetése,
– a szerződés teljesítésének időpontja (év),
– a korábbi szállítás mennyiségére utaló egyéb adat (a szállított személyi számítógép mennyisége).
A II. részajánlat tekintetében
– Az elmúlt két évben (2008-2009.) vagy az idei évben (2010.) teljesített, interaktív tábla szállítására
vonatkozó referenciái ismertetése a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerinti formában, melynek
minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
– a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye),
– a szerződés tárgyának (a szállított termék) ismertetése,
– a szerződés teljesítésének időpontja (év),
– a korábbi szállítás mennyiségére utaló egyéb adat (a szállított interaktív tábla mennyisége).
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmasságot kizáró tényező az I. részajánlat tekintetében, ha az ajánlattevő (konzorciumi tag),
illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
nem rendelkezik az elmúlt két évből (2008-2009.) vagy az idei évből (2010.) legalább 1 db
referenciával, melynek keretében minimum 50 db személyi számítógépet szállított.
Alkalmasságot kizáró tényező a II. részajánlat tekintetében, ha az ajánlattevő (konzorciumi tag) és a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen
nem rendelkezik az elmúlt két évből (2008-2009.) vagy az idei évből (2010.) összesen legalább 20
db interaktív tábla szállítására vonatkozó referenciával.
[Ajánlatkérő egyik részajánlathoz kapcsolódó referencia esetében sem évenként vizsgálja azokat,
az adott részajánlatnál megjelölt időszak alatt kell teljesíteni az előírt referenciát. A fenti
alkalmassági feltételekre a Kbt. 69. § (6) és (8) bekezdése megfelelően alkalmazandó. Közös
ajánlattétel esetén a Kbt. 69. § (9) bekezdése az irányadó.]
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?
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 x
Tárgyalásos
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
I. részajánlat tekintetében
1. Ajánlati ár
2. Biztosít-e cserekészüléket a 48 órát
meghaladó javítás esetén [igen – nem]
II. részajánlat tekintetében

Súlyszám
0
95
5
0

1. Ajánlati ár

86
8

2. Biztosít-e cserekészüléket a 48 órát
meghaladó javítás esetén [igen – nem]
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3. Biztosít-e szállításkor csereizzót a
projektor tekintetében [igen – nem]
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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: 2010/12/16 (év/hó/nap )
Időpont: 09:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 62500
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11738077-15372662-10400009 számú bankszámlájára
történő átutalással. A befizetett tételekről ajánlatkérő automatikusan számlát állít ki, és azt
megküldi a díjat átutaló címére.
A dokumentáció megküldésére a Kbt. 54. § (8) bekezdése irányadó.
A fenti összeg bruttó összeg.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/12/16 (év/hó/nap) Időpont: 09:00
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: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
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IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/12/16 (év/hó/nap)
Időpont: 09:00
Helyszín : ajánlatkérő jelen felhívás I.1) pontjában meghatározott címén, a 10. sz. Kistanácsterem.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
a Kbt. 250. § (3) bekezdés f) pontjára tekintettel a Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint.

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:
„Hajdúnánás intelligens iskoláiért” [TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831]
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
ajánlatkérő jelen eljárásban nem tart eredményhirdetést, az összegezés megküldésére jelen
felhívás V.7.5) pontja az irányadó.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2011. január 24. 10:00 óra.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
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 dokumentáció előzetes bejelentkezést követően munkanapokon 9:00-15:00 óra között [az
ajánlattételi határidő lejártának napján 8:30-9:00 óra, pénteken 9:00-13:00 óra között] vehető át az
A.II. mellékletben meghatározott szervezet kapcsolattartási címén (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.
II. épület II. emelet 209. iroda). Az átvétel előtt az ajánlattevő köteles átadni a dokumentáció árának
befizetését igazoló dokumentum másolatát. A dokumentáció nyilvánosságra nem hozható, másra át
nem ruházható.
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:
0-100 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:
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mindkét részajánlat 1. bírálati részszempontjánál az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a
maximális pontot kapja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz viszonyítva arányosan
kerül kiszámításra. Az I. részajánlat 2. továbbá a II. részajánlat 2. és 3. bírálati részszempontjánál
az igen válasz esetében az ajánlattevő 100 pontot kap, a nem válasz esetében pedig 0 pontot. A
pontszámítás részletes ismertetése a dokumentációban kerül megadásra.
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:
V.7.1) Az ajánlatokat jelen felhívás IV.3.4) pontjában meghatározott időpontig lehet benyújtani
ajánlatkérő jelen felhívás I.1) pontjában meghatározott címén, a Polgármesteri Hivatal 1. sz. iroda.
Postai feladás esetén az ajánlatnak a megjelölt ajánlattételi határidő lejártáig igazolható módon
meg kell érkeznie.
V.7.2) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) és a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjai
tekintetében is. A nyilatkozatokat eredeti vagy hiteles másolati formában kell benyújtani. [A Kbt. 71.
§ (1) bekezdés a)-d) pontjai tekintetében nemleges nyilatkozat(ok) is csatolandó(k).] Amennyiben
az ajánlattevő több részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozatok részajánlatonként csatolandók.
V.7.3) Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint biztosítja a hiánypótlási
lehetőséget. A fentiekkel összefüggésben az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, ha az
ajánlati ár sem a felolvasólapból, sem pedig az ajánlat egyéb részéből nem állapítható meg, az
ajánlatot – hiánypótlásra való felhívás nélkül – érvénytelenné nyilvánítja. Az ajánlatkérő az ajánlat
kismértékben hiányos számozását – hiánypótlás elrendelése nélkül – a Kbt. 70/A. § (1) bekezdés b)
pontja utolsó mondata alapján kiegészíti, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra
való hivatkozása érdekében szükséges.
V.7.4) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 20. § (3) bekezdésére tekintettel az
ajánlat részeként benyújtandó, a kizáró okok és az alkalmassági feltételek igazolására szolgáló
dokumentumokat egyszerű másolatban is elfogadja.
V.7.5) Ajánlatkérő az eljárás lezárásaként megküldendő összegezésben a második
legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározza, s az eljárás nyertesének visszalépése
esetén fenntartja a jogot, hogy a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt
szerződést. Az összegezés megküldésének időpontja a szerződéskötést megelőző legfeljebb 10
nap.
V.7.6) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
V.7.7) Jelen ajánlattételi felhívásban, illetve a dokumentációban nem szabályozottak
vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a dokumentáció
előírásai az irányadóak.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/11/26 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
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Hivatalos név: CAPTATIO Bt.
Postai cím: Csigekert u. 75.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4027
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. II. épület II. emelet 209. iroda
Címzett: Dr. Tóth Csaba
Telefon: 30/565-6168
E-mail: captatio@t-email.hu
Fax: 52/249-383
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: CAPTATIO Bt.
Postai cím: Csigekert u. 75.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4027
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. II. épület II. emelet 209. iroda
Címzett: Dr. Tóth Csaba
Telefon: 30/565-6168
E-mail: captatio@t-email.hu
Fax: 52/249-383
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 PC-k
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1) A rész meghatározása
A II.2.1) pontban, illetve jelen melléklet 3) pontjában meghatározott termékek szállítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:
További
tárgyak:

Fő szójegyzék
30213000-5
30213300-8
30231000-7
48820000-2

Kiegészítő szójegyzék

3) Mennyiség vagy érték
A szállítandó termékek:
98 db iskolai PC szállítása monitorral,
1 db alkalmazás szerver,
1 db alkalmazás szerver szoftver
6 db Wifi
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (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 Tantermi csomag
1) A rész meghatározása
A II.2.1) pontban, illetve jelen melléklet 3) pontjában meghatározott termékek szállítása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő tárgy:
További
tárgyak:

Fő szójegyzék
30237450-8
30213100-6

Kiegészítő szójegyzék

3) Mennyiség vagy érték
A szállítandó termékek:
48 db tantermi csomag, mely csomagok egyenként az alábbiakból állnak:
1 db interaktív táblából,
1 db notebookból,
1 db projektorból.
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4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó)
----------------------
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