Informatikai és multimédiás eszközök beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma:
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:
Iktatószám:
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Ajánlatkérő:

2019/187
Árubeszerzés
Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
2019.09.27.
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Méliusz Juhász Péter Könyvtár
Ajánlatkérő székhelye: 4026 Debrecen, Bem tér
19/D.;Ajánlatkérő székhelye:4026 Debrecen, Bem

Teljesítés helye:

tér 19/D.;Ajánlatkérő székhelye:4026 Debrecen,
Bem tér 19/D.;Ajánlatkérő székhelye:4026

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

Debrecen, Bem tér 19/D.
2019.10.08.
Regionális/helyi szintű
Szabadidő, kultúra és vallás

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Méliusz Juhász Péter Könyvtár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47513105
Postai cím: Bem Tér 19/D
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tamásné Kovács Adrienn
Telefon: +36 52502430
E-mail: kovacs.adrienn@meliusz.hu
Fax: +36 52502470
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.meliusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.meliusz.hu
I.2) Közös közbeszerzés
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
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A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg
ajánlatkérő nevét)
Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került
feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét
és azonosítószámát)
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen
elérhető a következő címen:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000806552019/reszletek (URL)
A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a
következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000806552019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
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Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek
nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes
körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet
Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
Általános közszolgáltatások
Honvédelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
Víz
Postai szolgáltatások
Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
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Repülőtéri tevékenységek
Egyéb tevékenység:
II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai és multimédiás eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000806552019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

30200000-1

II.1.3) A szerződés típusa
Építési beruházás
x Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Ajánlatkérő állami támogatásokból és pályázati forrásból
informatikai eszközök beszerzést kívánja megvalósítani 4 részben
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek
a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
legfeljebb a következő számú részre:
csak egy részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok
kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
II.2.1)
Elnevezés: Érdekeltségnövelő támogatás eszközbeszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

30200000-1
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Kiegészítő szójegyzék

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 4026 Debrecen, Bem tér 19/D.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlatkérő tárgyi eljárás 1. részében az alábbi informatikai
eszközöket kívánja beszerezni:
- 3 db nagyteljesítményű PC
- 1 db nyomtató
- 10 db tápegység
- 15 db akkumulátor
- 10 db USB Wifi adapter
- 5 db Switch/1
- 5 db Switch/2
- 5 db router
- 2 db Wifi sugárzó
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek részletes műszaki specifikációját,
további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott
ártáblázat (xlsx fájl ) tartalmazza. Valamennyi eszközre kötelező az ajánlattétel.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás és beüzemelés költségét is.
Jótállás: a műszaki specifikációban meghatározottak szerint.
A műszaki leírásban referencia termék megnevezése mezőkben feltüntetett konkrét típus egy az
Ajánlatkérő számára a műszaki leírásnak megfelelő terméket tartalmaz, a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározását szolgálja.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció
meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell,
mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban
rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki
tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai
ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó díj (Ft) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
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(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 25
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.1)
Elnevezés: Működési költség eszközbeszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

30200000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye:4026 Debrecen, Bem tér 19/D.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlatkérő tárgyi eljárás 2. részében az alábbi informatikai és
multimédiás eszközöket kívánja beszerezni:
- 55 db PC
- 55 db monitor
- 1 db nagyteljesítményű PC
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- 30 db füllhallgató
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek részletes műszaki specifikációját,
további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott
ártáblázat (xlsx fájl ) tartalmazza. Valamennyi eszközre kötelező az ajánlattétel.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás és beüzemelés költségét is.
Jótállás: a műszaki specifikációban meghatározottak szerint.
A műszaki leírásban referencia termék megnevezése mezőkben feltüntetett konkrét típus egy az
Ajánlatkérő számára a műszaki leírásnak megfelelő terméket tartalmaz, a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározását szolgálja.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció
meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell,
mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban
rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki
tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai
ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó díj (Ft) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 25
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
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Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.1)
Elnevezés: KSZR támogatás eszközbeszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

30200000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye:4026 Debrecen, Bem tér 19/D.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlatkérő tárgyi eljárás 3. részében az alábbi informatikai és
multimédiás eszközöket kívánja beszerezni:
- 4 db PC
- 4 db monitor
- 2 db projektor
- 3 db nyomtató
- 3 db fényképezőgép
- 3 db kártyaolvasó
- 3 db memóriakártya
- 1 db TV
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek részletes műszaki specifikációját,
további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott
ártáblázat (xlsx fájl ) tartalmazza. Valamennyi eszközre kötelező az ajánlattétel.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás és beüzemelés költségét is.
Jótállás: a műszaki specifikációban meghatározottak szerint.
A műszaki leírásban referencia termék megnevezése mezőkben feltüntetett konkrét típus egy az
Ajánlatkérő számára a műszaki leírásnak megfelelő terméket tartalmaz, a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározását szolgálja.
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A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció
meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell,
mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban
rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki
tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai
ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó díj (Ft) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 25
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
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Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.1)
Elnevezés: OSZK támogatás eszközbeszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék
Fő tárgy:

Kiegészítő szójegyzék

30200000-1

II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321
A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye:4026 Debrecen, Bem tér 19/D.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Ajánlatkérő tárgyi eljárás 4. részében az alábbi informatikai
eszközöket kívánja beszerezni:
- 1 db szkenner
- 1 db könyvszkenner
- 4 db számítógép
- 4 db monitor
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek részletes műszaki specifikációját,
további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott
ártáblázat (xlsx fájl ) tartalmazza. Valamennyi eszközre kötelező az ajánlattétel.
Az ajánlati árnak minden termék esetében tartalmaznia kell a kiszállítás és beüzemelés költségét is.
Jótállás: a műszaki specifikációban meghatározottak szerint.
A műszaki leírásban referencia termék megnevezése mezőkben feltüntetett konkrét típus egy az
Ajánlatkérő számára a műszaki leírásnak megfelelő terméket tartalmaz, a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározását szolgálja.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció
meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve
gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy
védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell,
mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban
rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki
tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai
ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló
dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció
vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
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(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények
és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont –
Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó díj (Ft) / Súlyszám:
Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 15
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására
vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus
katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Ajánlatkérő támogatási igényt nyújtott be jelen rész vonatkozásában,
ezért jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárásnak
minősül. A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő
szerződés hatálybalépését
felfüggesztő feltételhez köti a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezetben
foglaltak szerint.
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III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és
q) pontjának hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet (továbbiakban: K.r.) 17. § (1) bekezdés szerint EKR űrlapokon, egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya
alá. Alvállalkozó és adott esetben
alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4)
bekezdésében foglaltaknak
megfelelően, a K.r. 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles 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, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett
más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k) m) és q) pontja szerinti kizáró okok
hatálya alá. A K.r. 17. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum
nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az ajánlattevő a K.r. 7. § 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. Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bek.-t nem alkalmazza. Az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az
ajánlatok részeként csatolt és adott esetben adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján
történik, utólagos igazolási procedúra nélkül.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelem és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában
nincs folyamatban változásbejegyzési
eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az
ajánlat részeként benyújtani [K.r. 13. §]. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési
dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó
nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni
és az ajánlat részeként benyújtani. A K.r. 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági
követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve
adat tartalma valós.
Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó
külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) bekezdés. értelmében a kizáró okok fenn
nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás
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benyújtása, amelyet az Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési
eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági
szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe
venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1.) A Kbt. 65. § (4) bekezdésének és a Kr. 21. §
(1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafele számított három év legjelentősebb szállításaira vonatkozó referenciáit.
Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb a
felhívás feladását megelőző 6 éven (72 hónap) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a Kr. 21/A. §-a alapján teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a
referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként
valósult meg. A Kr. 23. § alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet
igazolni.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év-hónap-nap),
• a szerződést kötő másik fél (neve és címe, referenciát adó személy neve és elérhetősége
/tel/fax/e-mail),
• szállítás tárgya, valamint értéke (olyan részletességgel, hogy az alapján az alkalmassági
követelménynek való megfelelés megállapítható legyen),
• teljesítés aránya (közös teljesítés esetén)
• továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó szervezet a teljesítést konzorciumban
végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni
kívánó vállalkozásra eső hányadát veszi figyelembe az
alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt
igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő
megfelelést. 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 a Kbt. 65. § (9) és
(11)-(12) bekezdés szerint kell eljárni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.) Alkalmatlan ajánlattevő ha nem rendelkezik az
ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített:
1. rész:
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- legalább nettó 500.000 Ft értékben informatikai eszközök szállítására vonatkozó
szerződésszerűen teljesített referenciával.
2. rész:
- legalább nettó 4.000.0000 Ft értékben informatikai és multimédiás eszközök szállítására
vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
3. rész:
- legalább nettó 700.0000 Ft értékben informatikai és multimédiás eszköz szállítására
vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
4. rész:
- legalább nettó 4.000.0000 Ft értékben informatikai eszközök szállítására vonatkozó
szerződésszerűen teljesített referenciával.
Eljárási részenként az előírt feltétel egy vagy több referenciával is teljesíthető.
A fenti M1.) pontban rögzített feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest
szigorúbb.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: 1. Részletes szabályok a
közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban:KD) található, melyet Ajánlatkérő az EKR-ben
tesz közzé. Ajánlatkérő jelen közbeszerzésben a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a 117.
§ szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával egy szakaszos nyílt eljárást folytat le.
Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indítja, mely alapján az
EKR-ben regisztrált gazdasági szereplők tudják érdeklődésüket jelezni, majd ezt követően van
lehetőségük az ajánlatok benyújtására.
2. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt.
41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő
kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 52783658, e-mail:
jszkkft@ gmail.com.
3. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal szemben támasztott
követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett
nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése
alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus
dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük, míg az ártáblázatot
cégszerűen aláírt .jpeg, vagy . pdf ÉS xls/xlsx formában is kéri benyújtani. A dokumentumok
csatolhatóak egy vagy több file-ban.
4. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
5. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a
fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
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III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész esetében:
Késedelmi kötbér: Ha a Vállalkozó a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit teljesítési
határidőre nem teljesíti, késedelmi kötbér
kerül meghatározásra. A késedelmi kötbér mértéke: a késedelembe esés időpontjától a tényleges
teljesítés napjáig, naptári naponként
a szerződés szerinti teljes nettó vállalkozói díj 1 %-a. A késedelmi kötbér maximuma
késedelmenként 20 naptári nap, az ezt meghaladó
késedelmet Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, amely megnyitja számára az azonnali
felmondás és a meghiúsulási kötbér
érvényesítéséhez fűződő jogát. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a
teljesítési kötelezettsége alól.
Hibás teljesítési kötbér: a vállalkozói díj nettó értékének 10 %-a / hibás teljesítés.
Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 2 alkalommal érvényesíthető, melyet követő ismételt hibás
teljesítés után Megrendelő a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben
Megrendelő a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű
meghiúsulási kötbért érvényesít.
Meghiúsulási kötbér: Megrendelő abban az esetben érvényesítheti, ha az Vállalkozó olyan okból,
amelyért felelős, nem teljesít, vagy
amennyiben a hibás teljesítési kötbér kétszeri érvényesítést követően is hibásan teljesít, és
Megrendelő a szerződéstől elállhat, vagy
azt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó
vállalkozói díj 20%-a. Részletesen
feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Valamennyi rész esetében:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít, részszámla benyújtására nincs lehetőség. A számlát az
eszközök leszállítását, lerakását, kicsomagolását és összeszerelését (adott esetben) és
beüzemelését (adott esetben) követően, Ajánlatkérő által történő elfogadást (birtokbavételt) és
jóváhagyott teljesítésigazolást követően lehet benyújtani. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő
által elvégzett tevékenységről teljesítésigazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1) bekezdése
szerint. A teljesítés akkor megfelelő és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak,
szabványoknak, ajánlati felhívásnak, közbeszerzési
dokumentumoknak és a nyertes ajánlattevő ajánlatának megfelelően történik meg a
tevékenység elvégzése. Az igazolt teljesítés
ellenszolgáltatásának kifizetése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel
történik, banki átutalással. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF. Irányadó
továbbá a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé
gazdálkodó szervezet (
projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
15

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés
esetében)
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Karakterkorlátozás miatt a VI.3.4. pont folytatása:
13.) Az
ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát vagy a
cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett
aláírás-mintáját, vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzési
jogosultságot igazoló dokumentumot (
amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű
magánokiratba vagy ügyvéd/ kamarai
jogtanácsos/ közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta), aki(k) akik az ajánlatot illetve az
ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat
aláírja (aláírják), Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó alvállalkozó
nem tartozik a 2013. évi V. törvény
harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő,
illetve az ajánlatban cégszerűen
nyilatkozó alvállalkozó az ajánlathoz olyan ügyvéd által ellenjegyzett, vagy két tanú aláírásával
ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely
nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen
a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága. Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a
cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja
elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu). 14.) Ajánlatkérő az eljárás
eredményéről a Kbt. 117. § (8)
bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6)
bekezdése az irányadó. 15.)
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok
tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt.
69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni. 16.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a
felhívásban külön ki nem emelt,
azonban a Kbt. vagy annak végrehajtási rendeletei által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és
más dokumentumokat. 17. )Az
ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt
terheli. 18). Irányadó idő: A
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő
közép-európai helyi idő szerint értendő. 19.)
Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar
nyelvű okiratok alkalmasak.
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került
kiállításra, akkor az eredeti
dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a
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tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.
26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bek.
szerinti ajánlattevő általi fordítást is.
Magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő
képviseletére jogosult személy
nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi
fordításhoz csatolja. A fordítás
tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és
szakképzettségét
IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó
időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó
időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során
történő csökkentésére irányuló információ
Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy
fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a
tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások
lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
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IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/10/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő
megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/10/08
(éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/10/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti
adatokat az EKR
rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan
azok az
ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásának szabályait a Kbt.
68. §-a valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza
VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám:
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
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VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1.) A hiánypótlás lehetősége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően
biztosított. 2.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös
ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési
dokumentumokban részletezett minimális
tartalommal. 3.) Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozzon a Kbt. 66.§
(6) bek. a)-b) pontjai tekintetében. 4.)
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozatát. 5.) Ha az
ajánlatkérő a megküldött írásbeli
összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás
nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést. 6.)
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bek.-ben
meghatározottakat. 7.) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 8.) A nyertes
AT kiválasztására szolgáló ért.
szempontrendszert a Közbeszerzési Hatóság 2019.06.04. közzétett útmutatója tartalmazza.
Értékelési szempont valamennyi rész
esetében: A Kbt. 76. § (2) bek. a) pont szerinti legalacsonyabb ár, tekintettel arra, hogy
ajánlatkérő igényeinek csak a beszerzés
tárgyát képező – műszaki leírásban specifikált – konkrét paraméterekkel rendelkező eszközök
felelnek meg, és a meghatározott
műszaki paraméterekhez képesti minőségi többlet ajánlatkérő számára nem jár gyakorlati,
funkcionális előnnyel, melyre tekintettel a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. 9.) Az
ajánlathoz csatolni kell a Közbeszerzési Dokumentumok részeként kiadott, az ajánlattevő által
teljes körűen beárazott ártáblázatot,
melyben meg kell jelölni a megajánlott termékek azonosítóját/típusát, valamint az előírt
műszaki paramétereknek való megfelelését is,
mely táblázat szakmai ajánlatnak minősül a Kbt. 76.§ (13) bek. szerint. Ajánlatkérő nem tekinti
nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hibának az ártáblázat bármelyik tétel
mennyiségének, szövegének átírását, a tétel értékének „0”-val történő szerepeltetését,
a tétel nem szerepeltetését vagy plusz tétel szerepeltetését - amennyiben az nem az
ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásán alapul, így
ezen esetek az ajánlat érvénytelenségét vonják maga után! Ajánlatkérő az egyes áruk műszaki
paramétereinek meghatározásakor
minimális feltételeket fogalmazott meg, az előírtnak megfelelő, vagy annál magasabb műszaki
paraméterekkel rendelkező áruk
ajánlhatóak meg. Az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ha az ajánlatok alapján
megállapítható, hogy a megajánlott áruk nem
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felelnek meg a közbeszerzési dokumentumban előírt minimum feltételeknek. 10.) Jelen
közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a
Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával
kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2)
bek. alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: a) Ajánlatkérő az eljárás
során a Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja
szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi
eltérésekkel:A Kbt. 113. § (1)-(5) bek., 72 §-t,
73.§ (2) bek. és 69. § (4)-(9) bek. nem alkalmazza. Az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az
ajánlatok részeként csatolt és adott esetben
adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra
nélkül. Az alkalmassági követelmények
igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók. b) Amennyiben nem
hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást
megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő
ajánlattételhez még ésszerű időtartam (5 napban
határozza meg AK) áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra,
ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a
módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti
dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül
elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dok. módosításáról haladéktalanul és
egyidejűleg tájékoztatja az érdeklődő gazdasági
szereplőket. 11.) 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 ezen szervezet erőforrására
vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8)
bek.-ben foglalt eset kivételével 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 szerződés teljesítésének időtartama alatt. 12.) FAKSZ: Dr.
Papp-Lada Beáta (00476), Dr. Sütő
VI.4)

Gyöngyi (00732). Karakterkorlát miatt folyt. a III.2.2. pontban
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/09/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak
történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

_______________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
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20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám
nem szükséges
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