HL/S S141
26/07/2011
234324-2011-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés
- Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás

1/10

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234324-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Sopron: Asztali számítógépek
2011/S 141-234324
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Árubeszerzés
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Fő tér 1.
Figyelmébe: Dr. Fodor Tamás
9400 Sopron
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 99515100
E-mail: Sarvari.Szabolcs@sopron-ph.hu
Fax +36 99320939
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.sopron.hu
További információk a következő címen szerezhetők be:
Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Bimbó út 68.
Figyelmébe: dr. Oláh Dóra
1022 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14118416
E-mail: olah.dora@kozbeszerzes.com
Fax +36 14118401
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Bimbó út 68.
Figyelmébe: dr. Oláh Dóra
1022 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14118416
E-mail: olah.dora@kozbeszerzes.com
Fax +36 14118401
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Bimbó út 68.
Figyelmébe: dr. Oláh Dóra
1022 Budapest
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MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14118416
E-mail: olah.dora@kozbeszerzes.com
Fax +36 14118401
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
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
Szállítási szerződés "Digitális tanítás - Digitális tanulás - tanulói kompetenciafejlesztés Sopron közoktatási
intézményeiben a digitális pedagógia alkalmazásával" című, a TIOP_1.1.1-07/1.-2008-1167 azonosítószámú
pályázati projekt keretében, a II.2.1 pontban megjelölt számítástechnikai eszközök beszerzése,
üzembehelyezése és oktatása vonatkozásában.

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye MAGYARORSZÁG, 9400 Sopron város közigazgatási területe.
NUTS-kód HU221

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés "Digitális tanítás - Digitális tanulás - tanulói kompetenciafejlesztés Sopron közoktatási
intézményeiben a digitális pedagógia alkalmazásával" című, a TIOP_1.1.1-07/1.-2008-1167 azonosítószámú
pályázati projekt keretében, a II.2.1 pontban megjelölt számítástechnikai eszközök beszerzése,
üzembehelyezése és oktatása vonatkozásában.
A szerződés tárgyát képező, szállítandó eszközök pontos leírását a dokumentációban található műszaki leírás
tartalmazza.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
30213300, 48820000, 30213100, 30231320, 30231310, 30237000

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
Iskolai PC 295 db.
Tantermi csomag 94 db.
Tantermi csomaghoz oktatás 11 db.
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Alkalmazás szerver 1 db.
Szerver szoftver 1 db.
Szavazó csomag 1 db.
WIFI csomag 11 db.
SNI I (nagyothalló) csomag 3 db.
SNI II (siket) csomag 1 db.
SNI III (gyengénlátó) csomag 2 db.
SNI IV (vak) csomag 1 db.
SNI V (mozgássérült) csomag 6 db.
A feladatellátási helyek szerinti mennyiségi kimutatás az ajánlattételi dokumentációban kerül leírásra.
Részvételre jelentkező feladata a tantermi csomag oktatásához kapcsolódó 11 db 10 órás képzés lebonyolítása
a feladathelyek létszámához igazodva a TIOP-1.1.1-07/1 Pályázati útmutató C.1. 2) pontjában, C2. II.
pontjában, a "TIOP_111_musz_spec_mod100125" elnevezésű dokumentum C) pontjában, továbbá az
ajánlattételi dokumentációban előírtak figyelembe vételével.
Ajánlatkérő ahol meghatározott gyártmányra, típusra, eredetre utal a Kbt. 58.§ (7) alapján egyenértékű terméket
is elfogad.
Áfa nélkül 123 013 600 HUF
II.2.2)

Vételi jog (opció)
Nem

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
befejezés 15.10.2011

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

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Késedelmi kötbér (mértéke: a késedelem minden napja után nettó 100 000 HUF/nap).
Meghiúsulási kötbér (mértéke 5 000 000 HUF).
— 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
Részvételi jelentkezőnek 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. 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 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

26/07/2011
S141
http://ted.europa.eu/TED

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

3/10

HL/S S141
26/07/2011
234324-2011-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés
- Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás

4/10

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: Az eljárásban nem
lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésének,
illetve a 61. § (1) bekezdés d) pontjának hatálya alá esik.
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. § (1)
bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül azon részvételre jelentkező, 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 részvételre jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá a részvételre jelentkező számára erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 136. § (4) a)b) pontjaiban meghatározottak szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében
a részvételre jelentkező köteles a Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján nyilatkozni részvételi jelentkezésében, hogy
a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. A Kbt. 66. § (1) a)
pontja alapján részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának cégkivonatban szereplő valamennyi bankszámlájára vonatkozó, a számlavezető
pénzügyi intézménytől származó - a részvételi felhívás feladását megelőző 30 napnál nem régebbi - nyilatkozat
az alábbi tartalommal:
— bankszámla száma,
— mióta vezeti a bankszámlát,
— számláján 1.1.2010-et követően volt-e sorban állás.
P/2. A Kbt. 66. § (1) b) pontja alapján a részvételre jelentkező és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó
saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója.
P/3. Nyilatkozat az részvételi felhívás feladását megelőző 3 év teljes nettó árbevételéről és a közbeszerzés
tárgya (informatikai eszközök szállítása, üzembe helyezése, oktatás) szerinti teljes nettó árbevételéről (Kbt. 66.
§ (1) bekezdés c) pont).
A részvételre jelentkező 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 a részvételre jelentkező 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) P.1/ Részvételre jelentkező és a teljesítésbe 10 % mérték felett
igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, amennyiben bankszámláján 2010. január 1. napját követően 30
napot meghaladó sorban állás fordult elő.
P/2. Részvételre jelentkező és a teljesítésbe 10 % mérték felett igénybe venni kívánt alvállalkozónak mérleg
szerinti eredménye a felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év bármelyikében negatív.

26/07/2011
S141
http://ted.europa.eu/TED

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

4/10

HL/S S141
26/07/2011
234324-2011-HU

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés
- Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás

5/10

P/3.1. A részvételi felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év átlagában a nettó árbevétele nem érte el a
nettó 200 000 000 HUF-ot.
P/3.2. És ugyanezen időszak átlagában a közbeszerzés tárgya szerinti (informatikai eszközök szállítása,
üzembe helyezése, oktatás) nettó árbevétele nem érte el a nettó 130 000 000 HUF-ot.
Közös részvételre jelentkezők 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), továbbá a Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján a részvételi 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 részvételre jelentkező 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.
M2. A Kbt. 67. § (1) bekezdés c) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése,
képzettségük, gyakorlati idejük ismertetése. Az ismertetőn kívül csatolandó a végzettség igazolására az iskolai
oklevél, a szakmai gyakorlat igazolására a szakember által aláírt önéletrajz.
M3. Részvételre jelentkező csatolja a Kbt. 67. § (1) bekezdés f) pontja, illetve a Kbt. 68. § (5) bekezdése szerinti
tanúsítványt, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.
A részvételre jelentkező egy vagy több - a felhívásban meghatározott - alkalmassági minimum követelménynek
való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat, úgy is, ha az
alkalmassági minimum követelményeknek való saját részbeni megfelelését az erőforrást nyújtó szervezettel
csak kiegészíteni kívánja. Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervezet a felhívásban a részvételre
jelentkezővel 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.
A Kbt. 4. § 3.E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 67. § (2) bekezdésének a), d) és f) pontja szerinti
körülmény, kivéve, ha a részvételre jelentkező és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv
szerinti többségi befolyás áll fenn.
A műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények igazolása során a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdése
irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
M1. alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) a közbeszerzés értékének 10 %át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen nem rendelkeznek az részvételi
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 50 000 000 HUF összeget,
b) egy szállítási szerződés keretében minimum 90 db interaktív tábláról szóló szállítási referencia,
c) 1 db olyan referenciával, amely a szállító által felszerelt közoktatási intézmény részére teljesített,
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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.
M2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező 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
a részvételre jelentkezésben foglalt eszközök operációs rendszerének gyártó által kiadott rendszermérnöki
tanúsítással.
b) 3 fő felsőfokú végzettségű (villamos mérnök vagy informatikus mérnök) szakemberre,, 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 a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) 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 részvételre jelentkező a közbeszerzés
értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet.
Ebben az esetben az részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell ezen - a közbeszerzés értékének 10 %-át
nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét, továbbá a részvételre jelentkező
alkalmasságának igazolásához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat is.
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
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: A szerződés teljesítése csak gyorsított eljárás alkalmazása
esetén teszi lehetővé, hogy az eszközök a 2011-2012. tanév kezdetére, a közbeszerzéssel érintett projektek
fizikai megvalósításának tervezett zárónapjáig alkalmazásra kerüljenek. A Támogatói Okiratban a projekt
teljesítésének határideje 15.8.2011. Ajánlatkérő módosítási kérelemet nyújtott be, melynek elbírálása jelenleg
folyamatban van.

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

IV.2.1)

Bírálati szempontok
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Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Ajánlati ár (bruttó HUF). Súlyszám 30
2. Vállalt többlet műszaki tartalom a minimumkövetelményekhez képest. Súlyszám 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). Súlyszám 5
2.2 Az egér jobbgomb funkciója az interaktív táblát vezérlő tollakról is működtethető (igen/nem). Súlyszám 15
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). Súlyszám
15
2.4 A táblát vezérlő tollak nem igényelnek tápellátást (akkumulátort, elemeket). Súlyszám 10
2.5. 2 db USB csatlakozás a külső perifériák számára a tábla szerkezetén elhelyezve. Súlyszám 5
3. A jótállás időtartama alatt a helyszíni hibaelhárítás esetére vállalt kiszállási határidő a meghibásodás
bejelentésétől (óra). min 8 max 24 munkaóra). Súlyszám 10
4. Előteljesítési napok száma (szállítási határidő min 14- max 28 nap). 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

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 1.8.2011 - 11:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 100 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára bruttó 100 000 HUF teljesíthető átutalással a Provital
Fejlesztési Tanácsadó Zrt. K&H Banknál vezetett 10400126-49575052-53551002 számú számlájára. Az
átutalási okmányon a befizetés jogcímét fel kell tüntetni. A dokumentációt az ár átutalását igazoló banki
bizonylat bemutatásával lehet személyesen átvenni a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt székhelyén
(MAGYARORSZÁG, 1022 Budapest, Bimbó út 68.) munkanapokon 9:00 és 15:00 óra között, a részvételi
határidő lejártának napján 9:00 és 11:00 között. Ha a részvételre jelentkező a dokumentáció megküldését kéri,
az eljárásra a Kbt. 54. § (8) bekezdése irányadó.

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
1.8.2011 - 11:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
19.8.2011

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

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?
Nem
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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.-2008-1167.

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1. Részvételre jelentkezőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak, a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti alvállalkozónak, valamint a részvételre jelentkező részére
erőforrást nyújtó szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell részvételi jelentkezéséhez csatolni:
— a részvételi határidő lejártát megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, egyéni vállalkozó esetén
vállalkozói igazolvány másolatát,
— amennyiben a részvételi jelentkezéshez csatolt cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban,
a változásbejegyzési kérelem e-szignóval ellátott és a cégeljárást folytató ügyvéd által hitelesített példányát,
— a részvételi jelentkezést aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti
aláírás-mintáját,
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, a részvételi jelentkezés aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó) írásos meghatalmazást.
2. Közös részvételi jelentkezés esetében a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a közös egyetemleges
felelősségvállalásról szóló megállapodás egyszerű másolati példányát (konzorciális szerződést), amely
tartalmazza a részvételre jelentkezők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását,
kijelöli azon részvételre jelentkezőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a
közös részvételre jelentkezők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia
kell, hogy a közös részvételre jelentkezők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség
teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
3. A részvételi jelentkezéseket 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat), zárt csomagolásban, a Kbt. 109. § (1)
bekezdése szerint kell benyújtani. A zárt csomagolást az alábbi felirattal kell ellátni: "Részvételi jelentkezés
- Sopron - Digitális tanítás - Tilos felbontani a részvételi határidő lejártáig!" A részvételi jelentkezés formai
követelményeire a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésének előírásait kell megfelelően alkalmazni. A részvételi
jelentkezésben felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 110. § (3) bekezdése szerinti összes
adatot. A részvételi jelentkezést egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) - a papír alapú példányokat
tartalmazó zárt csomagolásban elhelyezve - is csatolni szükséges.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 112. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
6. A részvételi szakasz eredményhirdetésének időpontja: 19.8.2011 (16:00).
Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja: 19.8.2011.
7. A dokumentáció megvásárlása: a IV. szakasz 3.3 pontban meghatározott módon. A dokumentáció
megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. (Közös részvételre jelentkezés esetén elegendő csak az
egyik részvételre jelentkezőnek megvásárolni a dokumentációt).
8. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 103. §-ában, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.
9. A részvételre jelentkezőnek a részvételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai
követelményeknek megfelelően kell részvételi jelentkezését elkészítenie és benyújtania. A részvételi
jelentkezésnek tartalmaznia kell különösen a részvételre jelentkező kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 121. § (3)
bekezdés szerint. A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
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10. A Kbt. 104. § (4) bekezdése és a 71. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkező köteles megjelölni
részvételi jelentkezésében
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező a közbeszerzés
értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is
csatolni kell!);
b) a részvételre jelentkező által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és
százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni (A nemleges
tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!);
c) a részvételre jelentkező részére erőforrást nyújtó szervezetet, és a részvételi felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében
a részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik (A nemleges tartalmú nyilatkozatot is
csatolni kell!); továbbá
d) a Kbt. 69. § (8) bekezdésének megfelelő alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének 10 %-át
nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó nevét, címét (A nemleges tartalmú nyilatkozatot
is csatolni kell!).
11. A Kbt. 20. § (3) bekezdésére tekintettel a részvételi jelentkezésben benyújtandó igazolások másolatban is
benyújthatóak, de a nyilatkozatokat eredetiben kell csatolni.
12. Idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak
magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Az idegen nyelven benyújtott iratok közül a részvételi felhívás
III.2.1., III.2.2. és a III.2.3. pontban jelölt, a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolására szolgáló
iratok esetében az idegen nyelvű irattal együtt az irat a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986.
(VI.26.) MT rendelet 5.§-a, illetve a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet
végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti hiteles magyar nyelvű fordítását
kell benyújtani (a kizáró okok esetében ez a nyertes részvételre jelentkező által az eredményhirdetést követően
benyújtandó dokumentumokra is vonatkozik). A fordítás tartalmának helyességéért a részvételre jelentkező
felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
13. Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1 - 10 pont.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti 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 3-4. 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 az ajánlattételi 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.
14. Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a beszerzés megvalósításával kapcsolatban
alkalmazza a Kbt. 48. § (3) -(4) bekezdését, a szállítási szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatási
szerződés aláírása.
15. A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
16. A részvételi jelentkezések összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség a
részvételre jelentkezőt terheli.
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17. A részvételi jelentkezéseknek tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat,
igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció előír.
18. A jelentkezés során a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál a részvételre
jelentkező a részvételi felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az
adott devizára a részvételre jelentkező saját központi bankja által a részvételi felhívás feladásának napján
érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.
19. A Kbt. rendelkezései az eljárás során mindvégig irányadóak.
20. A részvételi felhívás II.2.1 pontjában meghatározott eszközöket 11 szállítási helyen kell teljesíteni a
dokumentációban meghatározottak szerint.
21. A nem magyarországi letelepedésű részvételre jelentkező(k)nek, a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k)nak és a Kbt. 4. § 3/D-E. pontja szerinti erőforrást
nyújtó szervezet(ek)nek a Kbt. 63. §-ára figyelemmel nyilatkoznia kell arról is, hogy a letelepedése szerinti
ország jogrendszerében a részvételi felhívásban előírt kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások
felelnek meg, és azokat mely szervezetek, hatóságok bocsátják ki.
22.) Ajánlattevő köteles az ajánlattétel során figyelembe venni, hogy az egyes eszközök, ill. csomagok
ajánlati ára nem haladhatja meg a "''DT-DT'' - SOPRON Digitális tanítás - Digitális tanulás - tanulói
kompetenciafejlesztés Sopron önkormányzati intézményeiben a digitális pedagógia alkalmazásával"
elnevezésű, TIOP-1.1.1-07/1-2008-1167 azonosító számú a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjáról (http://
www.nfu.hu/doc/2189) letölthető, és az ajánlattételi dokumentáció részét képező, műszaki specifikációban
megállapított maximálisan elszámolható bruttó költségeket (árakat).
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 13367776
Fax +36 13367778

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323. § szerint.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 13367776
Fax +36 13367778

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
22.7.2011

26/07/2011
S141
http://ted.europa.eu/TED
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