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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:
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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés x
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Tapolca Város Önkormányzata
Postai cím: Hősök tere 15.
Város/Község: Tapolca
Postai irányítószám: 8300
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Benczik Zsolt, Önkormányzati és Gazdálkodási irodavezető
Telefon: 87/510-126
E-mail: benczik.zsolt@tapolca.hu
Fax: 87/511-164
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
xRegionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
xÁltalános közszolgáltatások



Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?
nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Szállítási szerződés.
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát
válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye



NUTS-kód
b)
xÁrubeszerzés
xAdásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
Tapolca város közigazgatási területe
NUTS-kód HU213
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak
számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Tapolca Város Önkormányzata részére informatikai eszközbeszerzés a „Pedagógiai
megújulás informatikai eszközök segítségével a tapolcai iskolákban” című,
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0666 azonosítószámú projekt keretében, a II.2.1 pontban
megjelölt számítástechnikai eszközök beszerzése, üzembehelyezése és oktatása
vonatkozásában.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További
tárgyak:

30231320-6
30213100-6
30213000-5
38652100-1
48820000-2



II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Tapolca Város Önkormányzata részére informatikai eszközbeszerzés a „Pedagógiai
megújulás informatikai eszközök segítségével a tapolcai iskolákban” című,
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0666 azonosítószámú projekt keretében, a II.2.1 pontban
megjelölt számítástechnikai eszközök beszerzése, üzembehelyezése és oktatása
vonatkozásában.
- 58 db Iskolai PC
- 31 db Tantermi csomag
- 4 db Tantermi csomaghoz oktatás
- 1 db Alkalmazás szerver
- 1 db Szerver szoftver
- 2 db Szavazó csomag
- 4 db WIFI csomag
- 1 db SNI I (nagyothalló) csomag
- 2 db SNI III (gyengénlátó) csomag
Az informatikai eszközök, valamint csomagok részletes leírása, speciális jellemzői
az ajánlattételi dokumentációban részletesen meghatározásra kerülnek.
Az eszközbeszerzés magában foglalja az üzembe helyezést is.
Ajánlattevő feladata az eszközök használatáról képzés tartása a dokumentációban
meghatározottak szerint.
A felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra,
típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt. Ajánlatkérő a Kbt. 58. § (7) bekezdése alapján azzal mindenben
egyenértékű terméket elfogad.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)



VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2011/08/31 (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)
Késedelmi kötbér (mértéke: a késedelem minden napja után 100.000 Ft/nap)
Meghiúsulási kötbér (mértéke 3.000.000 forint).
—— Jótállás időtartama minimuma a) interaktív táblák vonatkozásában 60 hónap,
b) minden egyéb szállítandó áru esetén 36 hónap.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlattevőnek 2 külön végszámlát kell benyújtania a termékek szállításáról illetve
az oktatási tevékenységről. Az ajánlatot meg kell bontani az eszközök szállítási
ellenértékére és az oktatás díjára. Az ellenérték teljesítése a Kbt. 305. § (3)-(7) bek.
és a szerződésben meghatározott mód és tartalom szerint, a végszámla teljesítés
igazolását követően történik.
Az eszközök szállítására vonatkozóan a pályázatban foglalt számla támogatásra
eső részének (100 %) megfizetése közvetlenül a Szállítónak történik a
támogató/közreműködő szerv által (NFÜ, illetve OKM Támogatáskezelő
Igazgatósága), a szervezet elszámolási rendje szerint.
Az oktatási szolgáltatásra vonatkozóan a pályázatban foglalt számla
utófinanszírozással történik. A kifizetés a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet a
2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjéről, és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
(Art.) 36/A. §-t is alkalmazni kell. A szerződéskötés és kifizetés pénzneme: HUF
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
Nem követelmény
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve
a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
(adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet,
aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, vagy akivel szemben a Kbt. 61. §
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő, akivel, illetőleg akinek a
közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójával, vagy a számára erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt kizáró okok fennállnak.



A Kbt. 249.§ (3) bekezdése szerint a kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevőnek,
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez
erőforrást nyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1
Ajánlattevő a Kbt. 66. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolja valamennyi
számlavezető pénzügyi intézménytől származó valamennyi bankszámla
vonatkozásában az ajánlattételi felhívás feladását követően kelt nyilatkozatát az
alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a bankszámlát;
- számláján 2010. január 1. napját követően volt-e sorban állás
P/2
Ajánlattevő a Kbt. 66. § (1) bekezdésének b) pontja alapján csatolja az ajánlattételi
felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje
számviteli törvénynek megfelelő beszámolóját kiegészítő mellékletek nélkül.
P/3
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 66.§ (1) c) pontja alapján az ajánlattételi felhívás
feladását megelőző három év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított-
árbevételéről, illetőleg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (informatikai
eszközök szállítása, üzembe helyezése, oktatás )származó - általános forgalmi
adó nélkül számított-árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy mikor
jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása
érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az
esetben a Kbt. 65. § (4) bekezdésének megfelelően köteles igazolni, hogy alkalmas
a szerződés teljesítésére, valamint hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges
erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 4.§ 3.E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) a)-d) pontja
szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között
a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
A gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények igazolása során a Kbt. 69. §
(4)-(9) bekezdése irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan Ajánlattevő amennyiben
P/1
bármelyik számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozata alapján
megállapítható, hogy bármely bankszámláján 2010. január 1. napját követően 30
napot meghaladó sorban álló tétel mutatkozott az ajánlattételi felhívás feladásáig.
P/2
saját vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye az ajánlattételi felhívás feladását
megelőző 3 lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt.
P/3
a teljes nettó árbevétele a felhívás feladását megelőző három év átlagában nem
éri el a nettó 100 millió forintot, valamint a közbeszerzés tárgyából származó nettó



árbevétele a felhívás feladását megelőző három év átlagában nem éri el a nettó 50
millió forintot.
Közös ajánlattevők és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó
tekintetében a pénzügyi alkalmasság minimumkövetelményeinek a P.1.,P.2.
esetében külön-külön, a P.3. pont tekintetében együttesen is megfelelhetnek.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1
A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladását megelőző 36
hónap legjelentősebb szállításainak ismertetése cégszerű nyilatkozattal (legalább
a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, továbbá az
ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más
adat megjelölésével). A Kbt. 68. § (1) bekezdés a) pontja alapján amennyiben
a szerződést kötő másik fél a Kbt. 22. § (1) bekezdésének a)-e) pontja szerinti
szervezet, az általa kiadott vagy aláírt igazolás csatolása is szükséges.
A becsatolt referenciaigazolásokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie
az előírt alkalmassági követelmények teljesítése, akkor is, ha ajánlattevő a
csatolni kívánt referenciát konzorciumi tagként, fővállalkozóként vagy 10 % feletti
alvállalkozóként teljesítette.
Az egyes referenciák több referencia igényt is igazolhatnak egyben, de az előírt
alkalmassági követelmények összege vagy egyéb naturáliáknak egymástól jól
elkülönített módon láthatóak kell, hogy legyenek.
M/2
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 67. § (1) bekezdés c) pontja alapján a teljesítésbe
bevonni kívánt szakemberek a megnevezését, képzettségük, gyakorlati idejük
ismertetését.
Az ismertetőt cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában kell benyújtani, az iskolai
végzettség igazolása az iskolai oklevél benyújtásával, a jogosultság igazolása az
illetékes hivatal által kiadott határozat/igazolás benyújtásával, a szakmai gyakorlat a
saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.
M/3
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 67. § (1) bekezdés f) pontja, illetve a Kbt. 68. §
(5) bekezdése szerinti tanúsítványt, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási
intézkedések egyéb bizonyítékait
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása
érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az
esetben a Kbt. 65. § (4) bekezdésének megfelelően köteles igazolni azt is, hogy
a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 4. § 3.E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 67. § (2)
bekezdésének a), d) és f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az
erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás
áll fenn.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen nem
rendelkeznek az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 36 hónap összességében
legalább az alábbi teljesített referenciákkal:



a) 3 db, informatikai eszközök szállítására és üzembe helyezésére vonatkozó
referencia, amelyek értéke egyenként eléri a nettó 50 millió Ft összeget,
b) egy szállítási szerződés keretében minimum 31 db interaktív tábláról szóló
szállítási referencia,
c) 1 db olyan referenciával, amely a szállító által felszerelt közoktatási intézmény
részére teljesített, amelyben legalább 2 tanteremben a szállító által szállított
eszközökkel napi használatban oktatás folyik, és amely bemutató helyként alkalmas
az eszközök használatának bemutatására közoktatási felhasználás közben,
d) 2 db akkreditált pedagógus továbbképzés interaktív táblával támogatott
IKT módszertanra épülő oktatás bemutatására, amely legalább 50 fő részére
megvalósult képzésről szól,
e) 1 db interaktív táblával támogatott IKT módszertanra épülő oktatás
lefolytatásához szükséges akkreditált pedagógus továbbképzés szervezésre
M/2
Alkalmatlan ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, amennyiben nem rendelkeznek együttesen az
alábbi szakemberekkel:
a)3 fő teljesítésbe bevonni kívánt felsőfokú informatikai végzettségű szakemberrel,
aki rendelkezik legalább 5 év informatikai eszközök üzembe helyezésével és
üzemeltetésével kapcsolatos tapasztalattal, és rendelkeznek az ajánlatban foglalt
eszközök operációs rendszerének gyártó által kiadott rendszermérnöki tanúsítással.
b) 3 fő felsőfokú végzettségű (villamosmérnök vagy informatikus mérnök),
aki rendelkezik a megajánlásra kerülő interaktív táblás rendszerek üzembe
helyezésére és telepítésére vonatkozó, a gyártó vagy a gyártó képviselete által
tartott tanfolyamon szerzett telepítő szakemberi minősítéssel.
M/3
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen nem
rendelkezik informatikai eszköz gyártására vagy forgalmazására vonatkozó MSZ
EN ISO 9001:2008, és MSZ EN ISO 14001:2004 jelű szabvány szerinti vagy ezzel
egyenértékű, érvényes rendszer tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás és
környezetirányítás érdekében nem tett intézkedéssel.
A műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimum követelményeknek ajánlattevő
a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Ebben az esetben az ajánlatnak
tartalmaznia kell ezen – a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó nevét, címét, továbbá a ajánlattevő
alkalmasságának igazolásához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat is.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa



IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat
súlyozással kell megadni)

Szempont Súlyszám
1. Ajánlati ár (bruttó Ft) 30
2. Vállalt többlet műszaki tartalom a
minimumkövetelményekhez képest a
tantermi csomag esetében

50

2.1. Az interaktív táblába beépített
sztereo hangszóró és erősítő:2x20
W csatornánkénti teljesítménnyel,
hangszínszabályozóval, külső jel
bemeneti lehetőségekkel.Az audió
jelátvitelt a tábla USB csatlakozása
biztosítja a PC és a tábla között
(igen/nem)

10

2.2 Az egér jobbgomb funkciója az
interaktív táblát vezérlő tollakról is
működtethető (igen/nem)

5

2.3 Az interaktív táblát egyidőben
minimum két felhasználó is a táblafelület
korlátozása nélkül tudja használni, A
tollak közül az egyik tanári a másik
tanulói. A tanári nagyobb jogosultsággal
rendelkezik. (igen/nem)

5

2.4 A táblát vezérlő tollak nem igényelnek
tápellátást (akkumulátort, elemeket)

5

2.5 . 2 db USB csatlakozás a külső
perifériák számára a tábla szerkezetén
elhelyezve

5

2.6 Laptop esetében cseppálló
billentyűzet

5

2.7 Laptop esetében minimum 4 USB
csatlakozó

5



2.8 Laptop esetében EPEAT Gold
minősítés

5

2.9 Laptop esetében 10/100/1000
hálózati csatoló

5

3. A jótállás időtartama alatt a helyszíni
hibaelhárítás esetére vállalt kiszállási
határidő a meghibásodás bejelentésétől
(óra).( min 8 max 24 munkaóra)

10

IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/08/04 (év/hó/nap )
Időpont: 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 60000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció vételára (48.000.- Ft + ÁFA) átutalással fizetendő a PROVITAL
Fejlesztési Tanácsadó Zrt. K&H Bank Rt-nél vezetett 10400126-49575052-53551002
számú számlájára.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2011/08/04 (év/hó/nap) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/08/04 (év/hó/nap)
Időpont: 11:00



Helyszín : Tapolca Város Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere 15.)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80.§ (2) szerinti személyek.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb hivatkozási alapot:
„Pedagógiai megújulás informatikai eszközök segítségével a tapolcai iskolákban”
című, TIOP-1.1.1-07/1-2008-0666 azonosítószámú projekt
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének tervezett időpontja:
Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének napja: 2011. 08.12.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2011.08.23.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele? (adott esetben)
igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további
információk: (adott esetben)
A dokumentációt a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. székhelyén (1022
Budapest, Bimbó út 68.) munkanapokon 9-16 óra között, illetve az ajánlattételi
határidő lejártának napján 9-11.00 óráig lehet személyesen átvenni a vételár
átutalását igazoló banki bizonylat bemutatásával. A bizonylatnak tartalmazni kell
az átutalás jogcímét, a dokumentáció vételárát, továbbá fel kell tüntetni a „Tapolca
Város Önkormányzata – Informatikai eszközök beszerzése” szöveget. Amennyiben
ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, ajánlatkérő a Kbt. 54. § (8) bekezdés
szerint jár el.
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:
1-10
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 bírálat módszere az egyes résszempontok esetén a Közbeszerzések Tanácsának
2/2004 számú módosított ajánlása (2010. évi 152. szám; 22.12.2010) az 1.
részszempont esetén III.A1. "ba", a 3. részszempont esetén a III.A1. "a" módszert
alkalmazza;, míg a 2. részszempontnál a pontkiosztás módszerét a III.B fejezet 1.
pontja szerinti "Pontozás" alkalmazza. Az értékelés részletes meghatározását a
dokumentáció tartalmazza.



A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek
megszorzásra, majd összeadásra kerülnek.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít a matematikai kerekítés
szabályai szerint
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1.) Ajánlatkérő biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt 83.§-ban meghatározottak
szerint.
2.) Az ajánlattevő a Kbt. 71. § (1) bekezdése alapján köteles megjelölni az
ajánlatában a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az
ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben
alvállalkozót vesz igénybe, az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos
aranyát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni,
továbbá az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet és az ajánlati felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt
(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet
erőforrására (is) támaszkodik, továbbá a 69.§ (8) bekezdésének alkalmazása esetén
az érintett- a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét címét.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk
kitöltésekor vegyék figyelembe a Kbt. 70. § (6) bekezdését melynek értelmében egy
- a 4. § 2. pontjának a)-d) alpontjai hatálya alá nem tartozó - személy (szervezet) a
közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt venni
a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem
az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy
szerepeljen. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is csatolni szükséges!
3.) Ajánlattevő a Kbt. 63.§ (3) bekezdése alapján köteles nyilatkozni ajánlatában, a
közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozók tekintetében, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe
a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
4.) Az ajánlatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani a Kbt. 70/A.§ (1)
bekezdésében foglalt kritériumoknak megfelelően.
A borítékon az „Ajánlat – Tapolca Város Önkormányzata – Informatikai eszközök
beszerzése” „Az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos” megjelölést kell
feltüntetni.
5.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb
nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. előír.
6.) Az ajánlatban benyújtott igazolásokat és egyéb dokumentumokat a Kbt. 20.§ (3)
szakasza alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.
7.) Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek az
alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatot,



- ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, illetve képviseleti jogosulttól származó
meghatalmazását.
8.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők által
kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a
feladatmegosztás kérdéseiről. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a közös
ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
9.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes
költség az ajánlattevőt terheli.
10.) Jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az ajánlati
dokumentáció rendelkezései, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény az irányadó.
11.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire,
a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a
kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-,
kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
12.) Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (3) bekezdése alapján egy vagy több – a
69.§ (2) bekezdése szerinti- alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés
igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrásaira támaszkodik, úgy
is, ha az alkalmassági minimum követelménynek való saját részbeni megfelelését az
erőforrást nyújtó szervezettel csak kiegészíteni kívánja, a Kbt. 65.§ (4) bekezdése
szerint az erőforrást nyújtó szervezet az ajánlattételi felhívásban az ajánlattevővel
kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő
alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
13.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb.
nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő a 24/1986. (VI. 26.) MT
rendelet 5. §-a szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A
fordítás tartalmának helyességéért Ajánlattevő felel.
14.) Az ajánlati árnak magában kell foglalnia a jótállási időszakon belüli kiszállási
díjat is.
15.) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az
ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar
Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az
ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében
az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé
kell csatolni. A bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak
az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk)
vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
16.) Ajánlattevő köteles az ajánlattétel során figyelembe venni, hogy az
egyes eszközök, ill. csomagok, valamint az oktatás – beárazott eszköz-,
és szolgáltatáslistában szereplő – bruttó ajánlati ára nem haladhatja meg a
„TIOP_111_musz_spec_mod100125” elnevezésű, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
honlapjáról (http://www.nfu.hu/doc/2189) letölthető, maximálisan elszámolható bruttó
költségeket (árakat).



17.) Ajánlattevőnek ajánlatához ajánlati ártáblázatot kell csatolni.
18.) Ajánlattevő köteles eredeti ajánlatát egy példányban szkennelve, elektronikus
formában CD vagy DVD lemezen papíralapú ajánlatához csatolni.
19.)Az ajánlatnak tartalmaznia kell nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy
ajánlattevő, illetve az erőforrást nyújtó szervezete (ha kíván igénybe venni),
valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől valamennyi nem törölt számlájára
vonatkozóan becsatolta a felhívásban előírt tartalmú nyilatkozatot. Ha valamely
bankszámla már megszűnt, de a cégnyilvántartásban még nem került törlésre,
csatolandó a megszűnést igazoló okirat vagy nyilatkozat. Abban az esetben,
ha a cégnyilvántartásban nem szerepel valamely bankszámla, ajánlattevő,
illetve az erőforrást nyújtó szervezete (ha kíván igénybe venni) sorolja fel ezen
bankszámláit, illetve csatolja a megjelölt bankszámlák tekintetében a megfelelő
tartalmú pénzintézetétől származó nyilatkozatot figyelembe véve az ajánlattételi
felhívás III.2.2 – P1 pontjában meghatározott formai és tartalmi követelményeket.
20.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a beszerzés megvalósításával
kapcsolatban alkalmazza a Kbt. 48. § (3) –(4) bekezdését, a szállítási szerződés
hatálybalépésének feltétele a támogatási szerződés aláírása
21.) Az ajánlattevőnek ajánlatához rövid szakmai / műszaki ajánlatot kell
csatolnia (maximum 30 oldal), amely alapján megállapítható, hogy az ajánlat
megfelel-e az ajánlatkérő által a dokumentációban előírt minimum műszaki és
egyéb követelményeknek, továbbá tartalmazza legalább a megajánlott eszközök
gyártmányát/típusát, rövid műszaki leírást, bemutatja a megjelenését (méretek, fotó
vagy rajz).
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/07/15 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Bimbó út 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr.Oláh Dóra
Telefon: 1/411-8416
E-mail: olah.dora@kozbeszerzes.com
Fax: 1/411-8401
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Bimbó út 68.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1022
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr.Oláh Dóra
Telefon: 1/411-8416



E-mail: olah.dora@kozbeszerzes.com
Fax: 1/411-8401
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További
tárgyak:
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) ----------------------


