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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136452-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Marcali: Számítógépek és tartozékaik

2011/S 83-136452

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Árubeszerzés

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Marcali Városi Önkormányzat
Rákóczi u. 11.
Kapcsolattartó: Dr. Balogh Tamás, közbeszerzési referens
Figyelmébe: Dr. Sütő László polgármester
8700 Marcali
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 85501000
E-mail: polghiv@marcali.hu, balogh.tamas@marcali.hu
Fax  +36 85501055
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.marcali.hu
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Regionális vagy helyi hatóság
Általános közszolgáltatások
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést Nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Marcali Önkormányzat informatikai eszközök beszerzése 2011 - TIOP 1.1.1.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye A Marcali Önkormányzathoz kapcsolódó intézmények székhelye: Marcali, Somogyzsitfa-
Szőcsénypuszta, Nemesvid (Somogy megye).
NUTS-kód HU232

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136452-2011:TEXT:HU:HTML
www.marcali.hu
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II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Informatikai eszközök beszerzése a Marcali, Kelevíz, Nemesvid, Somogysimonyi, Somogyzsitfa Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott egyes oktatási intézményekbe szállítási szerződés keretében
Marcali, Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta és Nemesvid településekre.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
30200000, 30213100, 30213300, 48000000

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Igen

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség

Az Intézményfenntartó Társulás által fenntartott összesen 6 db oktatási intézmény részére az alábbi informatikai
eszközök leszállítása:
— Szerver szoftver 1 db. (Az operációs rendszer tartalmazza a fileszerver és webszerver funkciókat. Tűzfal és
tartalomszűrés. A szoftverek kompatibilisek az iskolák meglévő kliens oldali operációs rendszerével),
— Iskolai PC és Monitor 149 db (PC Multimédia futtatásra alkalmas; 10/100 Ethernet képes; DVD íróval
rendelkezik; MONITOR minimum 17” LCD TFT vagy led kijelzővel rendelkezik),
— Tantermi csomag (interaktív tábla, notebook, projektor) 48 db (Interaktív tábla: Érintőképernyős felület; az
érzékelő felület a tábla aktív munkaterülete (kézzel vagy speciális tollal irányítható), gyárilag támogatott magyar
nyelvű installációs szoftverrel rendelkezik; Notebook: Multimédia futtatásra alkalmas; 15” kijelzővel rendelkezik;
WiFi képes; projektor: XGA felbontás, megfelelő fényerő, LCD vagy DLP technológia, lopás elleni védelemet
biztosító szerkezettel ellátott, magyar nyelvű menürendszer, beépítő keret),
— WIFI csomag 6 db,
— Alkalmazás szerver 1 db (Mentőegységgel ellátott, szünetmentes tápegységgel ellátott, alkalmazások
kiszolgálására alkalmas szoftver és hardver),
— Szavazócsomag (min. 30 db-os szett) 2 db,
— Sajátos Nevelési Igényű (SNI) (nagyothalló) csomag I. (notebook, drót nélküli fülhallgató, diktafon,
szavazógép szett) 1 db,
— SNI III. (gyengénlátó) (dokumentum kamera, notebook, monitor, képernyő felolvasó szoftver, képernyő
nagyató szoftver) 4 db,
— SNI V. (mozgássérült) (notebook, speciális billentyűzet, fejegér szett, szemegér szett, speciális ültető szék) 1
db.
Az ajánlattevőnek vállalnia kell az áruk, termékek leszállítását, üzembe/üzemképes állapotba helyezését,
és egyes eszközök esetében különböző mértékű jótállást (garanciát). (Pl. a notebook-ok esetében min. 3 év
garanciát, az interaktív táblák esetén min. 5 év garanciát).
További részletek a dokumentációban.
Áfa nélkül 53 651 200 HUF

II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE



HL/S S83
29/04/2011
136452-2011-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 3/7

29/04/2011 S83
http://ted.europa.eu/TED

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

3/7

Az időtartam hónap(ok)ban: (a szerződés megkötésétől számítva)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Késedelmes teljesítés esetén késedelmi, a teljesítés elmaradása esetén meghiúsulási kötbér az ajánlattevő
vállalása szerint (lásd bírálati szempontok), továbbá hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér.
Ha a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által minőségileg kifogásolt terméket szállít le, úgy a kifogásolt termékek
nettó ellenértéke után 10 % mértékű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az ellenérték kifizetése: a vételárat a nyertes ajánlattevő Szállító által - az áruk, termékek teljes körű,
kifogásmentes átadás-átvételét követően, az ajánlatkérő Megrendelő részéről aláírt teljesítésigazolás alapján
- kiállított számla ellenében a Kbt. 305. §-a szerint a kapcsolódó TIOP 1.1.1. Projektben érintett Közreműködő
Szervezet fizeti meg közvetlenül a szállító részére, banki átutalással (szállítói finanszírozás), a 4/2011. (I. 28.)
Korm. rendelet "27. Támogatás kifizetése" alcímében foglalt rendelkezések szerint.
A Szállító részszámlák kiállítására és előleg igénybevételére nem jogosult. A számlázás pénzneme: HUF.
Az ellenérték megfizetése állami pályázati támogatásból történik, így a folyósítás a pályázati eljárás során
megkötött támogatási szerződéshez (okirathoz) és a vonatkozó előírásokhoz igazodik.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Nem követelmény.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a

szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizárásra kerül
az ajánlattevő és alvállalkozója, valamint az erőforrást nyújtó szervezet, ha bármelyikük tekintetében fennáll a
Kbt. 60. § (1) bekezdésben, a 61. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a 61. § (2) bekezdésében foglalt kizáró
okok bármelyike.
Kizárásra kerül az ajánlattevő és a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, valamint az erőforrást nyújtó szervezet, ha bármelyikük tekintetében fennáll, vagy az eljárás
során felmerül a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike.
Az ajánlattevőnek és a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 63. § (2)-(9) bekezdése, ill. a 20. § (7)-(8)
bekezdése szerint kell igazolnia, hogy vele szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésben, a 61. § (1) bekezdés d)
pontjában, illetve a 61. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok nem állnak fenn.
Ajánlattevő a 63 § (3) bekezdés vonatkozásában nyilatkozni köteles.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek, közös
ajánlattevőknek, valamint a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak csatolniuk kell:
I.) Saját vagy jogelődjük előző 3 lezárt üzleti évének számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóját,
kiegészítő mellékletek nélkül (mérleg és eredménykimutatás), illetve ha a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 155. §-a előírja, a könyvvizsgálói jelentést, egyszerű másolati példányban (Kbt. 66. § (1) bek. b) pont).
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevők és a beszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
I.) bármelyikük esetében a beszámolója alapján a mérleg szerinti eredménye az elmúlt 3 lezárt üzleti év
bármelyikében negatív volt (önálló megfelelés).

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, valamint a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak csatolniuk kell:
I.) Az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 3 évben a beszerzés tárgyában (informatikai eszközök szállítása)
végzett, befejezett és teljesített legjelentősebb szállítási referenciáinak ismertetését (legalább a teljesítés
ideje, helye, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege, ill. a korábbi
szállítás mennyisége). (Kbt. 67. § (1) bek. a) pont).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevők és a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha nem rendelkezik:
I.)
— az elmúlt 3 évben összesen legalább 3, egyenként legalább nettó 25 000 000 HUF értékű, informatika
eszközre vonatkozó szállítási referenciával,
— az elmúlt 3 évben összesen legalább 1 db nettó 3 000 000 HUF értékű szállítással, amely olyan
magyarországi közoktatási intézmény részére történt, amelyben legalább 2 tanteremben az ajánlattevő által
leszállított eszközökkel napi használatban oktatás folyik (e feltételnek megfelelő referencia igazolható akként
is, hogy az előző pont alapján megadott egyik 25 000 000 HUF-os szállítás megfelel ezen követelményeknek),
továbbá,
— az elmúlt 3 évben összesen legalább 50 db interaktív tábla szállítási referenciával.
Ezen alkalmassági feltételek tekintetében az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, a 10 % feletti alvállalkozók és a
Kbt. 69. § (8) bek. szerinti 10 %-ot meg nem haladó alvállalkozók együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 69. § (6)-
(9) bek.).
(Megjegyzés: a "közoktatási intézmény" fogalmára a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. §-a az
irányadó).

III.2.4) Fenntartott szerződések
Nem

III.3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

nevét és képzettségét?
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
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IV.2.1) Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Ajánlati ár (HUF). Súlyszám 67,5
2. Vállalt szállítási határidő (nap). Súlyszám 7,5
3. Vállalt késedelmi kötbér (%/365/nap) - (legfeljebb 50 %/365/nap mértékű kötbér vállalható). Súlyszám 15
4. Vállalt meghiúsulási kötbér (%) - (legfeljebb 10 % mértékű kötbér vállalható). Súlyszám 10

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

3416/2011

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Nem

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 20.6.2011 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 35 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ellenértéke átutalással, avagy
készpénzátutalási-megbízással az ajánlatkérő Marcali Városi Önkormányzat K&H Bank Zrt.-nél vezetett
10403947-39411321-00000000 számlájára teljesíthető. (A fent jelzett 35 000 HUF bruttó összeg).

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
20.6.2011 - 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Időtartam napokban 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20.6.2011 - 10:00
Hely
Marcali Polgármesteri Hivatal MAGYARORSZÁG, 8700 Marcali Rákóczi u. 11.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?

Nem

VI.2) A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Igen
kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
TIOP 1.1.1/07/1 kódszámú, "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra
fejlesztése" elnevezésű projekt (www.nfu.hu/doc/2189 - hozzáférés ideje: 10.3.2011.).

www.nfu.hu/doc/2189
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VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
— Érvényes ajánlat benyújtásának feltétele az ajánlati dokumentáció megvásárlása az ajánlattevő vagy 10
% feletti alvállalkozója részéről. A dokumentáció rendelkezésre bocsátása papír alapon személyes átadással
vagy postai úton történő megküldéssel és egyúttal elektronikus úton (az ajánlattevő által megadott elektronikus
elérhetőségre) történik a Kbt. 54. §-a szerint. Feltétele az ár befizetését igazoló bizonylat bemutatása.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás iránt érdeklődők számára biztosítja a dokumentációba való (térítésmentes)
betekintés lehetőségét annak megvásárlása előtt,
— A kiegészítő tájékoztatás megadása elektronikus úton történik az ajánlattevő által megadott elektronikus
elérhetőségre - kérésre faxon és/vagy személyes átadással avagy postai úton is megküldésre kerül,
— Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 15.7.2011,
— A szerződéskötés tervezett időpontja: 26.7.2011,
— Az ajánlatok bírálati részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa: 1-10 pont. A pontok kiosztásának módszere: Az értékelés az 1-4. részszempont esetén egyszerű
matematikai arányosítással történik úgy, hogy az adott részszempont szerinti legkedvezőbb ajánlat kapja
a legmagasabb pontszámot, az arányosítás során ez tekintendő 100 %-nak. A részszempont szerint elért
pontszám az 1-10 között adott pontszám és a súlyszám szorzata. A részszempontok szerint elért pontszámok
összege az összpontszám. Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek összpontszáma a
legnagyobb. - A 3. részszempont (vállalt késedelmi kötbér) szerinti ajánlati elemként legfeljebb 50 %/365/nap
vállalható, a 4. részszempont (vállalt meghiúsulási kötbér) szerinti ajánlati elemként legfeljebb 10 % vállalható
- az ezt meghaladó értékekre ajánlatkérő egyaránt a felső határt jelentő 10-10 pontot ad. - További részletek a
dokumentációban,
— Jelen felhívásban szereplő feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe
történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak,
— Amennyiben az ajánlatkérő a Kbt. 93. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelöli a második
legkedvezőbb ajánlattevőt, úgy a Kbt. 91. § (2) bekezdésének esetében a megnevezett második legkedvezőbb
ajánlattevővel köti meg a szerződést,
— Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát,
— Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 másolati példányban, a Kbt. 70/A. §-ában a papír alapon benyújtott ajánlatra
előírt formai követelmények szerint, zárt borítékban vagy kisebb dobozban, magyar nyelven kell benyújtani. A
borítékra/dobozra rá kell írni: "Marcali Önkormányzat informatikai eszközök beszerzése 2011., 20.6.2011-ben
10:00 óráig felbontani tilos",
— Az ajánlattevő köteles nyilatkozni a Kbt. 70. (2) bekezdésében foglaltakra (a felhívás feltételeinek elfogadása,
a szerződés megkötésének vállalása stb.), továbbá az ajánlatban meg kell adni a Kbt. 71. § (1) bekezdés
szerinti adatokat (az alvállalkozókra és erőforrást nyújtó szervezetekkel kapcsolatos adatok),
— A Kbt. 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén (alkalmasság igazolása 10 %-ot meg nem haladó
alvállalkozóval együttesen) az ajánlatban fel kell tüntetni az érintett alvállalkozó nevét és címét, ill. csatolni kell
az alkalmassághoz szükséges igazolás(oka)t, nyilatkozato(ka)t,
— Közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és közös ajánlattevőknek egyetemleges
felelősséget kell vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást kell kötniük,
— Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-a szerint biztosítja.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
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VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. §-a szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel.  +36 13367743
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax  +36 13367741

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
27.4.2011
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