AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatás

X
X

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

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név: Tapolca Város Önkormányzata
Postai cím: Hısök tere 15.
Város/Község: Tapolca
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Benczik Zsolt, Önkormányzati és
Gazdálkodási irodavezetı
E-mail: benczik.zsolt@tapolca.hu

Postai irányító- Ország: Magyarország
szám:8300
Telefon: 87/510-126

Fax: 87/511-164

Internet cím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérı általános címe (URL): www.tapolca.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tapolca.hu

További információk a következı címen szerezhetık be:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következı címen szerezhetı be:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani:
X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérı más ajánlatkérı(k) nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást?
igen
nem X

II. SZAKASZ: A SZERZİDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés
Informatikai eszközök beszerzése, üzemeltetési és szolgáltatási szerzıdés
II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás

b) Árubeszerzés

X

Kivitelezés

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérı által meghatározott követelményeknek megfelelıen

Bérlet

A teljesítés helye

A teljesítés helye

A teljesítés helye

Tapolca, Hısök tere 15.
NUTS-kód
HU213

Tapolca, Hısök tere 15.
NUTS-kód
HU213

X

c) Szolgáltatás

X

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

Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb

II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása
létrehozása

X

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR)

Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevıvel

Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel

A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben:

vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak számokkal):
A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya
1./ Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala informatikai rendszerének karbantartása, a
szükséges javítások elvégzése, a biztonságos, folyamatos üzemeltetés biztosítása.
2./ Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére folyamatos internet-szolgáltatás
biztosítása
3./ Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére a szükséges új informatikai eszközök, valamint szoftverek szállítása és beüzemelése.

4./ Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére a folyamatos mőködéshez szükséges informatikai kellékek biztosítása.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fı szójegyzék
Fı tárgy
További
tárgy(ak)

Kiegészítı szójegyzék (adott esetben)

30.23.00.00-0

-

-

30.23.10.00-7
30.21.73.00-6
30.23.60.00-2
30.24.00.00-0
50.30.00.00-8
50.31.25.00-0
50.31.31.00-3
32.41.21.10-8

-

-

II.1.7) Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
mellékletbıl szükség szerint több példány használható)
igen X nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre

egy vagy több részre
X

valamennyi részre

II. 2) SZERZİDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
1./ Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala informatikai rendszerének karbantartása, a
szükséges javítások elvégzése, a biztonságos, folyamatos üzemeltetés biztosítása.
A szerzıdés hatálya alá tartozó eszközök:
Netware server
1 db
Windows2003 server
1 db
1 db
Mail-server, tőzfal (Linux)
Mentés (Linux)
1 db
Linux samba
1 db
Panda server (Win)
1 db
Hálózatba kapcsolt konfiguráció
68 db
Önálló számítógép konfiguráció
1 db
Tintasugaras nyomtató
8 db
Lézernyomtató
47 db
Mátrixnyomtató
3 db
2./ Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére folyamatos internet-szolgáltatás
biztosítása
- Az A. pontban felsorolt hálózati gépek és szerverek internet-hozzáférésének biztosítása
- Tapolca Malom-tó térségében az internet kapcsolat biztosítása a központi (Hot-Spot) egység részére
- 1 db Fix IP cím biztosítása
- minimum garantált sávszélesség: letöltés/feltöltés 512/192 kbps

3./ Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére a szükséges új informatikai eszközök, valamint szoftverek szállítása és beüzemelése.
Asztali számítógép (min: Celeron 1,8 GHz, 1 GB RAM, 80 GB HDD) + 17” LCD monitor + Windows
XP Prof. HUN operációs rendszer.
Kiszolgáló számítógép - minimum követelmények: Intel Xeon vagy AMD Opteron processzor; 4 GB
memória; SATA vagy SAS adattároló egységek (összesen 500 GB tárhellyel); RAID5 vezérlı; Gigabit
hálózati csatlakozó; Windows 2003 server + client
Számítógépes egér PS2/USB
Hálózati kártya
DVD-ROM
Merevlemez
Billentyőzet (magyar) PS2/USB
17’ LCD monitor
Digitális fényképezıgép
Lézeres távolságmérı 150 m távolságig
Lapscanner (OCR lehetıséggel)
Mátrixnyomtató A/3
Tintasugaras nyomtató (boríték nyomtatására)
Személyi lézernyomtató
Hálózatos munkacsoportos lézernyomtató
MS-Office 2007 SBE HUN dobozos
4./ Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére a folyamatos mőködéshez szükséges informatikai kellékek biztosítása.
Tonerek, nyomtatófestékek az alábbi nyomtatókhoz:
Canon BJC 1000; Canon BJC 2100; Canon iP2600; Canon iP4300; Epson FX1050;
HP 1000; HP 1010; HP 1100; HP 2430; HP 6L; HP 8000; HP 8550; HP 9000;
HP DeskJet 3820; HP DeskJet 3845; Kyocera 1000; Kyocera 1700; Kyocera FS 3820;
Lexmark E120; Lexmark E250; Lexmark E232; Lexmark E240; Lexmark C500;
Sharp AR-160; Sharp AR-M165; Sharp AR-M450; Xerox P8e; Panasonic KX-FL613 Fax;
Egyéb kellékek:
Máneslemez 1,44MB; CD lemez 700MB (hologrammal); DVD lemez 4,7GB (hologrammal);
CD lemez 700MB /nyomtatható (hologrammal); DVD lemez 4,7GB /nyomtatható (hologrammal); CD-RW lemez 700MB (hologrammal); DVD±RW lemez 4,7GB (hologrammal);
DVD lemez DL 8,5GB (hologrammal)
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)
igen
nem X
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
vagy napokban:
(a szerzıdés megkötésétıl számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és
között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét:
vagy napokban:
(a szerzıdés megkötésétıl számítva)
hónapokban:

II.3) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az idıtartam hónap(ok)ban:
VAGY: kezdés
befejezés

vagy napokban:

(a szerzıdés megkötésétıl számítva)

2009. év március hó 1. nap
2010. év március hó 31. nap

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZİDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér, garancia.
Késedelmi kötbér minimum a tárgyra vonatkozó nettó ajánlati ár 0,2%-a, garancia minimum a vonatkozó jogszabály szerint, illetve gyártó által vállalt.
Ajánlattevıknek a szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek vállalásáról külön kell nyilatkozniuk.
Azok teljesíthetık a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott módon is.
III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérı a beszerzések összegének saját forrását 2009. évi költségvetésében tervezi. Az ellenérték
kiegyenlítése a szerzıdésben meghatározott módon és tartalommal történı igazolt teljesítést követıen, számla ellenében, a számla kézhezvételétıl számított 15 napon belül, átutalással történik, a Kbt.
305.§. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen. Elılegfizetési lehetıség nincs.
III.1.3) A közös ajánlatot tevı nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben)
igen
nem X
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) (adott esetben), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is
Az elıírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevı vagy alvállalkozó, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, a 61. § (1)
bekezdése d) pontjának és a 61. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevı vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.
- Ajánlatkérı kizárja az eljárásból azt az ajánlattevıt és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdésének hatálya alá
esik.
- A Kbt. 60. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok megfelelıen alkalmazandók a Kbt. 66. § (2) bekezdése és a 67. § (4) bekezdése szerinti szervezetekre is.

Igazolási mód:
Ajánlattevınek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 299. § (4) bekezdése alapján, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjainak, a 61. § (1) bekezdése d)
pontjának és a 61. § (2) bekezdésének a hatálya alá, és a felsorolt kizáró okok nem állnak fenn. Ezen
nyilatkozatnak ki kell terjednie az alvállalkozókra, valamint a Kbt. 66. § (2) bekezdése, illetve a 67. §
(4) bekezdés szerinti szervezetekre is.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok
és a megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
(adott esetben):

- Az ajánlattevı a 2006. és 2007. évben lezárt
beszámolói alapján legalább egy évben tett nyilatkozata a pozitív eredményrıl.

- A 2006., 2007. években a számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolója nem lehet negatív eredményő.

- Az Ajánlattevı összes pénzintézeti számlájáról
szóló nyilatkozata az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a gazdálkodó szervezet
bankszámláját,
- a számláján a nyilatkozat kiállítását
megelızı egy éven belül sorban állás
fordult-e elı.

- Pénzintézeti számláján a nyilatkozat kiállítását
megelızı egy éven belül sorban állás ne forduljon elı.
Ajánlattevınek és a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának ezen alkalmassági követelményeknek külön-külön kell megfelelnie.

III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
és a megkövetelt igazolási mód:
(adott esetben):
Az ajánlattevı, vagy a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozója ajánlatához csatolja:
- az ajánlattevı által megjelölt szakember
megnevezése, végzettségének igazolása. A
dokumentumokat másolati példányban kell
benyújtani, a felsıfokú szakmai végzettség
igazolása az iskolai oklevél, a szakmai gyakorlat az önéletrajz benyújtásával igazolandó.
- ISO szabványról szóló tanúsítvány egyszerő
másolatának becsatolása
III.2.4) Fenntartott szerzıdések
A szerzıdés védett mőhelyek számára fenntartott
igen
nem X

Alkalmatlan az ajánlattevı, vagy a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója ha:
- 1 fı, felsıfokú informatikai végzettséggel,
legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezı szakemberrel.
- Nem rendelkezik legalább ISO MSZ EN
9001:2001 szabvány szerinti minısítéssel

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZİDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Igen
nem X
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
IV.1.1) Az eljárás típusa: Egyszerő közbeszerzési eljárás
Tárgyalás nélküli

X

Tárgyalásos
IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás

X

VAGY
Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással
kell megadni)
Részszempont

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e?

Részszempont
igen

Súlyszám
nem X

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges)

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
„Informatikai eszközök beszerzése, üzemeltetési és szolgáltatási szerzıdés” ajánlattételi felhívás
IV.3.2) Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
nem X

igen

Igen válasz esetén
Elızetes összesített tájékoztató
Hirdetmény száma a KÉ-ben:
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben:

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltétele
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum (év/hó/nap )

Idıpont: óra

Kell-e fizetni a dokumentációért?

igen

Igen válasz esetén, Ár (számokkal):

nem

Pénznem:

IV.3.4) Az ajánlattételi határidı
Dátum: 2009. év február hó 26. nap. Idıpont: 15.00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES CS DA DE
SK SL FI SV

ET

EL

EN FR IT

LV LT

HU MT NL PL PT
X

Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
/ / (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
vagy napokban: 30 nap (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum:

2009. év február hó 26. nap. Idıpont: 15.00 óra

Helyszín : Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hısök tere 15. „B” épület, 51. számú tárgyalóterem
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint meghatározott személyek. (Ajánlatkérı, ajánlattételre jelentkezık, képviselıik és az általuk meghívott személyek)
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTİ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLİDİ

JELLEGŐ-E?

(adott esetben)

igen

nem X

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

VI.2) A SZERZİDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?
igen
nem X
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb
hivatkozási alapot:

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
1) A hiánypótlás lehetısége vagy annak kizárása
Az ajánlatkérı a hiánypótlás lehetıségét kizárja.
2.) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja
2009. év február hó 28. nap 10.00 óra
3). Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatokat 1 (egy) eredeti és 1 (egy) másolati példányban, példányonként tartalomjegyzékkel
ellátva és példányonként roncsolás-mentesen nem bontható módon bekötve vagy főzve kell elkészíteni és benyújtani. Az eredeti példány fedılapján fel kell tüntetni az „Eredeti”, míg a másolati
példány fedılapján a „Másolat” feliratot. Az „Eredeti” felirattal ellátott példány tekintendı a hivatalos ajánlatnak, és a példányok közötti esetleges eltérés esetén az az irányadó.
Az ajánlatban az informatikai eszközök (B mell. 03) paramétereinek megadása szükséges.
Az ajánlatokat lezárt, át nem látszó, sérülésmentes csomagolásban kell beadni, amelyen a következı szöveget kell feltüntetni: „Informatikai eszközök beszerzése, üzemeltetési és szolgáltatási
szerzıdés”
Ha a csomagoláson a fenti szöveg nem kerül feltüntetésre, akkor az ajánlatkérı nem vállal semmiféle felelısséget az adott részvételi jelentkezés esetleges elkeveredéséért, illetve idı elıtti felbontásáért, sem a részvételi jelentkezés ebbıl eredı érvénytelenségéért.
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült minden költség a részvételre jelentkezıt terheli.
Az ajánlatokat jelen felhívás I.1) pontjában meghatározott címre kell személyesen, vagy postai úton borítékban benyújtaniuk legkésıbb az ajánlattevıi határidı lejáratáig.
Postai úton történı benyújtás esetén az ajánlat benyújtásának idıpontjának azon idıpont tekintendı, amikor az ajánlatot Ajánlatkérı a jelen felhívásban meghatározott címen kézhez
vette. A postai kézbesítés esetleges késedelme, illetve a postai küldemény esetleges elvesztése az ajánlattevı kockázata.
Az ajánlatok elsı oldalán a jelen felhívás mellékletét képezı dokumentáció szerinti felolvasólapot kell elhelyezni, közvetlenül a tartalomjegyzék után, továbbá csatolni kell a vállalkozói
szerzıdés tervezetét is.
4.) Nyelv
A közbeszerzési eljárás magyar nyelven kerül lebonyolításra. Magyar nyelven kell benyújtani az ajánlatot.
5.) Egyéb rendelkezések
A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadók.
6.) Az ajánlatban csatolnia kell az ajánlatkérı a Kbt. 70.§ (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát
a felhívás feltételeire, a szerzıdés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra.
7.) Ajánlatkérı a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján felhívja ajánlattevık figyelmét, hogy jelen ajánlattételi felhívásban a Közbeszerzések Tanácsa által minısített ajánlattevık jegyzékében meghatározott minısítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevık pénzügyi és gazdasági, valamint mőszaki, szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását.
VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2009. év február hó 19. nap.

Sólyom Károly
Tapolca Város alpolgármestere

A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZİ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETİK BE

Hivatalos név:

Postai cím:
Város/Község:

Postai irányítószám

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:
Internetcím (URL):

Fax:

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ BESZEREZHETİ
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

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

Postai irányítószám:

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 01

MEGHATÁROZÁS

1./ Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala informatikai rendszerének karbantartása, a szükséges javítások elvégzése, a biztonságos, folyamatos üzemeltetés biztosítása.
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fı szójegyzék
Fı tárgy

Kiegészítı szójegyzék (adott esetben)

50.30.00.00-8

-

-

50.31.25.00-0
50.31.31.00-3
. . . . . . -

-

-

További tárgyak
3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK

Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala informatikai rendszerének karbantartása, a
szükséges javítások elvégzése, a biztonságos, folyamatos üzemeltetés biztosítása.
A szerzıdés hatálya alá tartozó eszközök:
Netware server
1 db
Windows2003 server
1 db
Mail-server, tőzfal (Linux)
1 db
Mentés (Linux)
1 db
Linux samba
1 db
Panda server (Win)
1 db
Hálózatba kapcsolt konfiguráció
68 db
Önálló számítógép konfiguráció
1 db
Tintasugaras nyomtató
8 db
Lézernyomtató
47 db
Mátrixnyomtató
3 db

4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE
(adott esetben)
vagy napokban:
(a szerzıdés megkötésétıl számítva)
Az idıtartam hónap(ok)ban:
VAGY: kezdés
befejezés

2009. év március hó 1. nap
2010. év március hó 31. nap

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL

B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 02

MEGHATÁROZÁS

2./ Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére folyamatos internetszolgáltatás biztosítása

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fı szójegyzék

Kiegészítı szójegyzék (adott esetben)

32.41.21.10-8

Fı tárgy

.
.
.
.

További tárgyak

.
.
.
.

.
.
.
.

-

-

-

-

-

3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK
Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére folyamatos internet-szolgáltatás biztosítása
- Az A. pontban felsorolt hálózati gépek és szerverek internet-hozzáférésének biztosítása
- Tapolca Malom-tó térségében az internet kapcsolat biztosítása a központi (Hot-Spot) egység részére
- 1 db Fix IP cím biztosítása
- minimum garantált sávszélesség: letöltés/feltöltés 512/192 kbps
4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE
(adott esetben)
Az idıtartam hónap(ok)ban:
vagy napokban:
(a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY: kezdés
befejezés

2009. év március hó 1. nap
2010. év március hó 31. nap

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL

B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 03

MEGHATÁROZÁS

3./ Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére a szükséges új informatikai
eszközök, valamint szoftverek szállítása és beüzemelése.

1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fı szójegyzék
Fı tárgy

Kiegészítı szójegyzék (adott esetben)

30.23.00.00-0

-

-

30.23.10.00-7
30.24.00.00-0
. . . . . . -

-

-

További tárgyak
3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK

Asztali számítógép (min: Celeron 1,8 GHz, 1 GB RAM, 80 GB HDD) + 17” LCD monitor + Windows XP Prof. HUN operációs rendszer.
Kiszolgáló számítógép - minimum követelmények: Intel Xeon vagy AMD Opteron processzor; 4 GB
memória; SATA vagy SAS adattároló egységek (összesen 500 GB tárhellyel); RAID5 vezérlı; Gigabit hálózati csatlakozó; Windows 2003 server + client
Számítógépes egér PS2/USB; Hálózati kártya; DVD-ROM; Merevlemez; Billentyőzet (magyar)
PS2/USB; 17’ LCD monitor; Digitális fényképezıgép; Lézeres távolságmérı 150 m távolságig;
Lapscanner (OCR lehetıséggel); Mátrixnyomtató A/3; Tintasugaras nyomtató (boríték nyomtatására); Személyi lézernyomtató; Hálózatos munkacsoportos lézernyomtató; MS-Office 2007 SBE HUN
dobozos
4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE
(adott esetben)
Az idıtartam hónap(ok)ban:
vagy napokban:
(a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY: kezdés
befejezés

2009. év március hó 1. nap
2010. év március hó 31. nap

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL

B. MELLÉKLET
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA 04

MEGHATÁROZÁS

4./ Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére a folyamatos mőködéshez
szükséges informatikai kellékek biztosítása.
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fı szójegyzék
Fı tárgy

Kiegészítı szójegyzék (adott esetben)

30.21.73.00-6

-

-

30.23.60.00-2
. . . . . . -

-

-

További tárgyak
3) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK

4./ Tapolca Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére a folyamatos mőködéshez szükséges informatikai kellékek biztosítása.
Tonerek, nyomtatófestékek az alábbi nyomtatókhoz:
Canon BJC 1000; Canon BJC 2100; Canon iP2600; Canon iP4300; Epson FX1050;
HP 1000; HP 1010; HP 1100; HP 2430; HP 6L; HP 8000; HP 8550; HP 9000;
HP DeskJet 3820; HP DeskJet 3845; Kyocera 1000; Kyocera 1700; Kyocera FS 3820;
Lexmark E120; Lexmark E250; Lexmark E232; Lexmark E240; Lexmark C500;
Sharp AR-160; Sharp AR-M165; Sharp AR-M450; Xerox P8e; Panasonic KX-FL613 Fax;
Egyéb kellékek:
Máneslemez 1,44MB; CD lemez 700MB (hologrammal); DVD lemez 4,7GB (hologrammal); CD lemez 700MB /nyomtatható (hologrammal); DVD lemez 4,7GB /nyomtatható
(hologrammal); CD-RW lemez 700MB (hologrammal); DVD±RW lemez 4,7GB (hologrammal); DVD lemez DL 8,5GB (hologrammal)
4) A SZERZİDÉS IDİTARTAMA VAGY ELTÉRİ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDİ FELTÜNTETÉSE
(adott esetben)
Az idıtartam hónap(ok)ban:
vagy napokban:
(a szerzıdés megkötésétıl számítva)
VAGY: kezdés
befejezés

2009. év március hó 1. nap
2010. év március hó 31. nap

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRİL

