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ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLETHEZ
A TIOP-1.1.1-07/1 „Iskolafejlesztés Tiszavasváriban” pályázattal
kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. arról tájékoztatott, hogy a 2007.
decemberében meghirdetett „a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai
infrastruktúra fejlesztése” című TIOP-1.1.1/071 kódszámú pályázati kiírásra az
Önkormányzat által benyújtott „Iskolafejlesztés Tiszavasváriban” című pályázata bruttó
56.771.300 Ft, vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A 100 %-os támogatottságú pályázat költségvetése két fő részből áll:




Szállítói finanszírozású projektelem és költségei, melynek összege bruttó 52.592.500
Ft (eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése). Ennek lényege, hogy a szállítói
számlák nem az Önkormányzathoz, hanem közvetlen az Irányító Hatósághoz kerülnek
benyújtásra.
Utófinanszírozású projektelemek, melyek költségei bruttó 4.178.800 Ft (pl.
projektmenedzsment, közbeszerzési szakértő, könyvvizsgáló, nyilvánosság biztosítása,
felhasználói képzés). A fenti összeget kell Önkormányzatunknak előfinanszíroznia,
melynek könnyítésére ezen összeg 25 %-ig előleg igényelhető.

A benyújtott pályázat keretein belül az alábbi eszközök kerülnek beszerzésre:
Feladat-ellátási hely:
Immateriális javak
 Szerver szoftver
Eszközök
 Iskolai PC
 Tantermi csomag
 Alkalmazás szerver
 WIFI csomag
Feladat-ellátási hely:

Tiszavasvári Általános Iskola Kabay János Iskolai Egység
Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.
1 db
46 db
12 db
1 db
1 db
Tiszavasvári Általános Iskola Kabay János Iskolai Egység
Tiszavasvári, Kossuth u. 76.
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Eszközök
 Iskolai PC
 Tantermi csomag
 Szavazó csomag
 WIFI csomag
Feladat-ellátási hely:

18 db
6 db
1 db
1 db
Tiszavasvári Általános Iskola Vasvári Pál Iskolai Egység
Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 97/a.

Eszközök
 Iskolai PC
 Tantermi csomag
 Szavazó csomag
 WIFI csomag
Feladat-ellátási hely:

6 db
6 db
1 db
1 db
Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium Váci Mihály
Gimnáziumi Tagintézmény
Tiszavasvári, Hétvezér u. 19.

Eszközök
 Iskolai PC
 Tantermi csomag
 Szavazó csomag
 WIFI csomag
Feladat-ellátási hely:

15 db
6 db
1 db
1 db
Tiszavasvári Középiskola, Szakiskola és Kollégium
Tiszavasvári, Petőfi u. 1.

Eszközök
 Iskolai PC
 Tantermi csomag
 SNI III (gyengénlátó) csomag
 WIFI csomag

23 db
10 db
1 db
1 db

A különböző csomagok tartalma:
Iskolai PC csomag:
Tantermi csomag:
Alkalmazás szerver csomag:
Szavazógép csomag:
SNI III (gyengénlátó) csomag:

PC, monitor.
interaktív tábla, notebook, projektor.
alkalmazás szerver, szerver szoftver.
szavazógép szett.
dokumentum kamera, notebook, monitor,
felolvasó szoftver, képernyő nagyító szoftver.
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képernyő

Tájékoztatom a testületet, hogy az eszközbeszerzés értéke meghaladja a nettó 40.000.000 Ft,
ezért a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai értelmében nyílt
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A közbeszerzési eljárás lefolytatását a Nívó-Clean
(4273 Hajdúbagos, Tag tanya 23.) vállalta, bruttó 1.250.000 Ft ellenében, mely összeg a
pályázati költségvetés részét képezi, abban elszámolható.
A cég a közbeszerzési ajánlattételi felhívást elkészítette, és az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti körülmények figyelembevételével
szíveskedjen TIOP pályázat keretében elnyert számítástechnikai eszközök beszerzésével
kapcsolatos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás tartalmáról döntést hozni.

Tiszavasvári, 2011. április 19.

Dr. Fülöp Erik
polgármester
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HATÁROZAT-TERVEZET
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
……/2011. (IV.21.) Kt. számú
határozata
A TIOP-1.1.1-07/1 „Iskolafejlesztés Tiszavasváriban” pályázattal
kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatása
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1.

Elfogadja a Nívó-Clean Bt. (4273 Hajdúbagos, Tag tanya 23.) által elkészített, a határozat
mellékletét képező, az „Iskolafejlesztés Tiszavasváriban" elnevezésű TIOP 1.1.1./07/1.
pályázat számítástechnikai eszközeinek és kapcsolódó szolgáltatásoknak beszerzésével
kapcsolatos közbeszerzési ajánlattételi felhívás tartalmát.

2.

Felkéri a polgármestert, hogy
- gondoskodjon az Ajánlattételi felhívás megjelentetéséről a Közbeszerzési Értesítőben,
- az eljárás eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor

Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester
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A …/2011. (IV.21.) Kt. számú határozat melléklete
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 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
Építési beruházás
Árubeszerzés

[]
[x]

Szolgáltatás

[]

Építési koncesszió

[]

Szolgáltatási koncesszió

[]

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Postai cím:
Városháza tér 4.
Város/Község
Tiszavasvári

Postai irányítószám:
4440

Ország:
Magyarország
Telefon:
42/520-500

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Dr. Fülöp Erik polgármester
E-mail:

Fax:
42/275-000

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
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Központi szintű [ ]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [x]

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] [ ]
Egyéb [ ]

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb (nevezze meg):

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
[x] Általános 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

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[ ] Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz
szolgáltatások

[ ] Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
"Iskolafejlesztés Tiszavasváriban" elnevezésű TIOP 1.1.1./07/1. pályázattal kapcsolatos számítástechnikai eszközök és
kapcsolódó szolgáltatások beszerzése.
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)

7

a) [ ] Építési beruházás

b) [x] Árubeszerzés

c) [ ] Szolgáltatás

[ ] Kivitelezés

[x] Adásvétel

Szolgáltatási kategória

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az
ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

[ ] Bérlet

(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4.
mellékletében)

[ ] Részletvétel
[ ] Ezek
kombinációja/Egyéb

[ ] Építési koncesszió

[ ] Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód

A teljesítés helye

A teljesítés helye

Tiszavasvári

NUTS-kód

NUTS-kód HU323
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 [ ]

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ]

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott
esetben, maximális létszáma
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
Vállalkozási szerződés, melynek tárgya az "Iskolafejlesztés Tiszavasváriban" elnevezésű TIOP 1.1.1./07/1. pályázattal
kapcsolatos számítástechnikai eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szószedet
Fő tárgy

Kiegészítő szószedet (adott esetben)

30200000-1

Kiegészítő tárgy(ak) 48820000-2
48620000-0
80533000-9
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség
szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre [ ]

egy vagy több részre [ ]

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

8

valamennyi részre [ ]

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Iskolai PC csomag: 108 db
Tantermi csomag: 40 db
Alkalmazás szerver: 1 db
Szerver szoftver: 1 db
Szavazó csomag: 3 db
WIFI csomag: 5 db
SNI III. (gyengénlátó) csomag: 1 db
5 intézmény X 10 órás felhasználói képzés 15 fő/intézmény részvételével. (1 óra =50 perc)
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]
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 szolgáltatás-megrendelésre 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: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/07/29 (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)
Az ajánlatkérő késedelmi kötbér és teljesítési biztosíték vállalását írja elő. A késedelmi kötbér mértéke 100.000.- Ft/nap
maximum a nettó ellenszolgáltatás 5 %-a. A teljesítési biztosíték a nettó ellenszolgáltatás 5%-a. Rendelkezésre bocsátása
a Kbt. 53/A §.(6) bekezdés a) pontja szerint.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az Ajánlatkérő előleget nem fizet. A kifizetés az eszközök vonatkozásában szállítói finanszírozással történik figyelemmel
a 281/2006 (XII. 23.) Kormányrendelet előírásaira. A szerver szoftver és a felhasználói képzések díját az Ajánlatkérő
fizeti meg, a teljesítés igazolását követően szabályszerűen kiállított számla ellenében figyelemmel a Kbt. 305. § (3)- (4)
bekezdésére.
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) igen [ ] nem [x]
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
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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 vagy alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben Kbt. 60. § (1)
bekezdés a)-i) pontjában foglalt 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) bekezdésben
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó
szervezetnek nyilatkoznia kell a Kbt. 249.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján.
Ajánlattevő egyszerű nyilatkozata arról, hogy nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. (Kbt. 63.§ (3) bekezdés)
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10% -át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges
pénzügyi és gazdasági alkalmassága igazolható:
-A Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján, valamennyi
számlavezető pénzintézetének 60 napnál nem régebbi (az
ajánlattételi határidőhöz viszonyítva), nyilatkozatával az
ajánlattevő pénzügyi helyzetéről az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti az ajánlattevő a bankszámláját
- volt-e a számlájával szemben 30 napot meghaladó sorban
állás a hirdetmény feladását megelőző 12 hónapban.
Az Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10% -át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának önállóan kell megfelelnie.
Amennyiben ajánlattevő alkalmassága igazolása érdekében
más szervezet(ek) erőforrására támaszkodik, az
alkalmassági követelmény igazolásán túl a Kbt. 65. § (3)
és (4) bekezdésben foglaltak is megfelelően
alkalmazandók, figyelembe véve a Kbt. 4. § 3/E pontját.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
10% -át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, ha
- a pénzintézeti nyilatkozatok bármelyikének tartalma
alapján megállapítható, hogy az Ajánlattevő, illetve a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó számláján 30 napot
meghaladó sorban állás mutatkozik a hirdetmény feladását
megelőző 12 hónapban.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10% -át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának továbbá a Kbt. 69. § (8) bekezdése
szerinti esetben a közbeszerzés értékének 10% -át nem
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges
műszaki illetve szakmai alkalmassága igazolható:
- A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja alapján az előző
legfeljebb három év legjelentősebb szállításainak
ismertetésével a Kbt. 68. § (1) bekezdés szerint igazoltan.
A referencia intézményre vonatkozó referenciaigazolásban
a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tartalmon túl
szerepelnie kell az alkalmassági minimumkövetelménynek
való megfelelést igazoló adatoknak. (a megrendelő olyan
magyarországi közoktatási intézmény, amelyben legalább
2 tanteremben az Ajánlattevő által szállított eszközökkel
napi használatban oktatás folyik és amely bemutató
helyként alkalmas az eszközök használatának bemutatására

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
10% -át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, továbbá a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti
esetben a közbeszerzés értékének 10% -át nem meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha
együttesen:
- nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző három
évben összesen legalább 40 db a beszerzést megelőzően
leszállított interaktív tábla szállítására vonatkozó
referenciával, amely referenciák közül legalább 1 db esetén
a megrendelő olyan magyarországi közoktatási intézmény,
amelyben legalább 2 tanteremben az Ajánlattevő által
szállított eszközökkel napi használatban oktatás folyik és
amely bemutató helyként alkalmas az eszközök
használatának bemutatására közoktatási felhasználás
közben. (referencia intézmény)
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közoktatási felhasználás közben.)

- nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző három
évben teljesített interaktív táblával támogatott IKT
módszertanra épülő oktatáshoz kapcsolódó akkreditált
pedagógus továbbképzésre vonatkozó legalább 1 db
referenciával.

A Kbt.67.§ (1) bekezdés c) pontja alapján azoknak a
szakembereknek, vezetőknek megnevezésével,
képzettségük ismertetésével, akiket az ajánlattevő be kíván
vonni a teljesítésbe. (a végzettséget/képzettséget igazoló
bizonyítvány(ok) másolata, gyakorlati időt igazoló
önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat csatolandó)

- nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző három
évben teljesített összesen legalább 50 fő részére
megvalósult interaktív táblás képzésre vonatkozó
referenciával.

A Kbt. 67.§ (1) bekezdés f) pontja alapján , informatikai
eszközök gyártására, vagy kereskedelmére (értékesítésére,
forgalmazására) vonatkozó MSZ EN ISO 9001, és MSZ
EN ISO 14001 jelű szabvány szerinti tanúsítvány, vagy a
minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseket igazoló
dokumentumok, vagy a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti
egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekről szóló
bizonyítékok becsatolásával.

- nem rendelkezik legalább 1 fő felsőfokú végzettségű és
legalább 3 éves felnőttképzési, vagy pedagógusi
tapasztalattal és akkreditált pedagógus továbbképzésen interaktív táblával támogatott IKT módszertanra épülő
oktatás - részvételt igazoló dokumentummal rendelkező
szakemberrel és legalább 2 fő a teljesítésbe bevonni kívánt
szerviz-technikus (műszerész technikusi végzettség), vagy
szerviz-mérnök (villamosmérnök, informatikus mérnök
végzettség) szakemberrel, aki legalább 1 év informatikai
eszközök üzembe helyezésére vonatkozó
tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik.
- ha nem rendelkezik informatikai eszközök gyártására,
vagy kereskedelmére (értékesítésére, forgalmazására)
vonatkozó MSZ EN ISO 9001, és MSZ EN ISO 14001 jelű
szabvány szerinti, vagy ezzel egyenértékű, érvényes
minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy minőségbiztosítás
érdekében tett intézkedésének írásbeli igazolásával, vagy a
Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti egyenértékű
minőségbiztosítási intézkedésekről szóló bizonyítékokkal.

Az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10% -át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, továbbá a Kbt. 69. § (8) bekezdése
szerinti esetben a közbeszerzés értékének 10% -át nem
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak valamennyi igazolást együttesen kell
megadnia és az ennek megfelelő alkalmassági
feltételeknek együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben ajánlattevő alkalmassága igazolása érdekében
más szervezet(ek) erőforrására támaszkodik, az
alkalmassági követelmény igazolásán túl a Kbt. 65. § (3)
és (4) bekezdésben foglaltak is megfelelően
alkalmazandók, figyelembe véve a Kbt. 4. § 3/E pontját.
III.2.4) Fenntartott szerződések

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [ ] nem [ ]
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

[]
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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]
[x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

Részszempont

Súlyszám

1. nettó ajánlati ár
2.

30

vállalt többlet műszaki tartalom a minimumkövetelményekhez képest (a
dokumentációban részletezettek szerint)

50

3. kiszállási idő (óra, a hibabejelentéstől számítva min.5 óra, max. 32 óra

10

4. előteljesítés vállalása (nap, a teljesítési határidőhöz viszonyítva)

10

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]
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? igen [ ] nem [x]
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: 2011/05/17 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
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Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Ajánlattevő az ajánlattételi dokumentáció ellenértékét az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11744144-1540476100000000 számlájára történő átutalással egyenlítheti ki.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/05/17 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

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)
2011/06/14 -ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/05/17 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Helyszín : Tiszavasvári Városi Önkormányzat Tiszavasvári, Városháza tér 4. I. emeleti tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§ (2) bekezdésében megjelölt személyek.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
TIOP 1.1.1.-07/1 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Ajánlatkérő a Kbt. 250. § (3) bekezdés h) pontja alapján eredményhirdetés nem tart, az összegezés megküldésének
várható időpontja 2011. június 2., figyelemmel arra, hogy az eljárás eredményéről szóló összegezést legkésőbb az
ajánlatok felbontásától számított 30 napon belül meg kell küldeni ajánlattevőknek.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2011. június 14-én 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)
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igen [x] nem [ ]
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A befizetés igazolását követően az ellenérték (bruttó 50.000.- Ft) visszavonhatatlan átutalására vonatkozó banki igazolás
A. melléklet II. pontban szereplő e-mail címre vagy fax számra történő megküldését követően) elektronikus úton (e-mail)
megküldésre kerül.
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:
Az értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100
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:
A pontok kiosztása: az 1.,3., és 4. részszempont esetében arányosítással, a 2. részszempont esetében pontozással történik.
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 [x] nem [ ]
V.7) Egyéb információk:
1.) Az ajánlatot az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban határozott tartalmi, és a 70/A. § (1) bekezdése szerinti
formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtani:
- Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban, személyesen vagy ajánlott
levélpostai küldeményként, példányonként összefűzve, spirálozva és átkötve vagy más sérülésmentesen nem bontható
kötéssel, a tartalommal bíró oldalakat folyamatos sorszámozással ellátva, a nyilatkozatokat a cégjegyzésre jogosult által
cégszerűen aláírva kell benyújtani.
- A 3 példányt „eredeti” vagy „másolat” megjelöléssel kell ellátni, melyeket egy lezárt borítékban vagy dobozban a
következő felirattal ellátva kell benyújtania az ajánlattevőnek: „Ajánlat a TIOP 1.1.1./07/1. pályázattal kapcsolatos
számítástechnikai eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére.” „Nem bontható fel az ajánlattételi határidő
lejárata előtt.”
- A postai úton feladott ajánlatnak a megadott ajánlattételi határidőre be kell érkeznie az ajánlatkérő címére. A postázási
késedelem kockázatát ajánlattevő viseli. A határidő után érkezett ajánlatot ajánlatkérő érvénytelennek tekinti.
2.) Amennyiben az Ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megnevezi a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt, úgy az
eljárás nyertesének visszalépése esetén ezen Ajánlattevővel köt szerződést.
3.) Az Ajánlattevőnek, cégszerűen aláírt formában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés
tekintetében.
4.) Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő – közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők mindegyikének – és a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) – cégjegyzésre jogosult –
képviselője/képviselői aláírási címpéldányának és 60 napnál nem régebbi (az ajánlattételi határidőhöz viszonyítva)
cégkivonatának egyszerű másolatát.
5.) Az Ajánlatkérő a Kbt. 83. § alapján lehetőséget biztosít a hiánypótlásra.
6.) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek ajánlata
benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosíték összege 500.000 Ft. A
biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 59. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint. A biztosíték
minden ajánlattevőnek visszafizetésre kerül az eljárás eredményének kihirdetését követő 10 napon belül. Az ajánlatkérő
számlaszáma: OTP Bank Nyrt.11744144-15404761-00000000, Megjegyzésként fel kell tüntetni, hogy „ajánlati biztosíték
– TIOP 1.1.1./07/1 Iskolafejlesztés Tiszavasváriban”. Az átutalás visszavonhatatlan megtörténtének igazolását, a
bankgarancia nyilatkozatot, vagy a kötelezvényt eredeti példányban az ajánlathoz csatolni kell. A bankgarancia,
kötelezvény kedvezményezettjeként az Ajánlatkérőt kell megnevezni, tárgyként a közbeszerzés tárgyára hivatkozni
szükséges. A biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az ajánlati kötöttség lejártáig
érvényesnek kell lennie.
7.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a 10 % feletti alvállalkozója és a számára erőforrást nyújtó szervezet
nyilatkozatát arról, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt pénzügyi
intézmények nyilatkozata(i)t becsatolta, az ajánlatban szereplő okirattal igazolt számlavezető pénzügyi intézményeken
kívül más pénzügyi intézménynél, illetőleg az ott megjelölteken kívül más számlát nem vezet.
8.) Külföldi ajánlattevő estén az ajánlatot –valamennyi dokumentumával együtt – magyar nyelven kell benyújtani.
9.) Ajánlatkérő a Kbt. 48.§ (3)-(4) bekezdését alkalmazza.

V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2011/04/18 (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:
Nívó- Clean Bt.
Postai cím:
Tag tanya 23.
Város/Község
Hajdúbagos

Postai irányítószám:
4273

Ország:
HU
Telefon:
06/30-395-83-11

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Dr. Éles J. Viktória
E-mail:
drelesviki@t-email.hu

Fax:
06/52-785-710

Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETŐ
Hivatalos név:
Nívó- Clean Bt.
Postai cím:
Pacsirta u. 62.
Város/Község
Debrecen

Postai irányítószám:
4029

Ország:
HU
Telefon:
06/30-395-83-11

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Dr. Éles J. Viktória
E-mail:
drelesviki@t-email.hu

Fax:
06/52-785-710

Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVÁ AZ AJÁNLATOKAT KELL BENYÚJTANI
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
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A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (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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