
 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

TIOP-1.1.1-09/1-2010-0155 projekt keretében informatikai, számítástechnikai eszközök 
beszerzésére indított egyszerű közbeszerzési eljáráshoz  

 

A) AJÁNLATKÉR Ő NEVE, CÍME, TELEFON-, TELEFAXSZÁMA, E-MAIL CÍME: 
Szervezet: Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 
Cím: 5741 Kétegyháza, Fő tér 9. 
Telefon: 66/464-117 
Telefax: 66/464-117 
E-mail: ketegyhaza@ketegyhaza.hu  
Kapcsolattartó neve: Kalcsó Istvánné polgármester 
 Rákócziné Tripon Emese 
  

B) A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE: 
TIOP-1.1.1-09/1-2010-0155 projekt keretében informatikai, számítástechnikai eszközök beszerzése. 

72+4 db notebook, 3 különböző helyszínen az összesen 72 db notebook tárolására és töltésére alkalmas 
tárolók, 4 db WiFi Access Point, 3 db router a kapcsolódó szoftverekkel az ajánlatkérési 
dokumentációban részletezettek szerint. 

C) SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA: 
Adásvételi szerződés 

D) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 
2011. 01. 31. 

E) TELJESÍTÉS HELYE: 
5741 Kétegyháza, Márki u. 11. 

5741 Kétegyháza, Úttörő u. 89. 

5741 Kétegyháza, Úttörő u. 83. 

F) AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI:  
A munkák finanszírozása a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program  támogatásával a Magyar Állami 
Költségvetésből történik.  

A szállítói finanszírozás alapján a támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére történő kifizetéssel 
történik.  

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A számla benyújtására az eszközök leszállítását és beüzemelését 
követően van lehetőség.  

A számla kifizetése az ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való 
teljesítésétől számítva a Kbt 305. §-ban foglaltak szerint, átutalással történik a hatályos jogszabályi 
rendelkezéseknek, valamint a hatályos Támogatói Okiratnak megfelelően. 

G) AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA: 
Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja szerint bírálja el. 

Bírálati szempontok:         Súlyszám: 

1. Nettó ajánlati ár    75 

2. Vállalt teljes körű jótállás időtartama (min. 2 év, max. 4 év)   15 

3. Hibaelhárítás megkezdésének időpontja (min. 4 óra, max. 16 óra)  10 



H) ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK:  

1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) 
� Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy a Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti erőforrást 

nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdés hatálya alá tartozik.  

� Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy a Kbt. 65. § (3) bekezdés szerinti erőforrást nyújtó 
szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) - c) pontja hatálya alá tartozik, valamint akinek 
vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.  

 Igazolási mód: 
� Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249. § (3) bekezdés szerint 
nyilatkozniuk kell arról, hogy a Kbt. 60. § (1) bekezdés pontjaiban, valamint a Kbt. 61. § (1) 
bekezdés a) - c) pontjaiban foglalt kizáró okok velük szemben nem állnak fenn 

2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 
� Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozók alkalmatlanok, ha az előző 2 évben (2008-2009.) informatikai, számítástechnikai 
eszközök forgalmazásából együttesen nem rendelkeznek összesen legalább évi nettó 7 millió 
forintos árbevétellel. 

 Igazolási mód: 
� Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó nyilatkozatának csatolása az elmúlt 2 évben (2008-2009.) informatikai, 
számítástechnikai eszközök értékesítéséből származó árbevételéről. 

3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozók alkalmatlanok, ha együttesen nem rendelkeznek az előző 3 évben (2007-2009.) 
összesen legalább 3 db egyenként legalább nettó 5 millió Ft összegű informatikai, 
számítástechnikai eszközök szállítására vonatkozó referenciával. 

 Igazolási mód: 
� Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozó igazolásának/nyilatkozatának csatolása az előző 3 évi (2007., 2008. 2009.) 
informatikai, számítástechnikai eszközök szállítására vonatkozó referenciamunkáiról (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) 
bekezdésében foglaltak szerint.. 

4) Fenntartott szerződések: 
� A szerződés a Kbt. 253. § szerint nem fenntartott, azaz Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban 

a Kbt. 253. § (1) bekezdését nem alkalmazza. 

I)  A HIÁNYPÓTLÁS LEHET ŐSÉGE:  
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. §-a szerint teljes körben biztosítja. 

J) AJÁNLATTÉTELI HATÁRID Ő: 
2011. január 10. 11:30 óra 

K)  AJÁNLATTÉTEL BENYÚJTÁSÁNAK  
 helye: Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata  

 5741 Kétegyháza, Fő tér 9. 

 időpontja: 2011. január 10.  11:30 óra 

L)  AJÁNLATTÉTEL NYELVE:  
magyar  

M)  AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK 
 helye: Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 



 5741 Kétegyháza, Fő tér 9. 1. emelet 1. sz. ajtó 

 időpontja: 2011. január 10. 11:30 óra 

N) ANNAK MEGHATÁROZÁSA, HOGY AZ ELJÁRÁSBAN LEHET-E TÁR GYALNI: 
Ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.  

O) A TÁRGYALÁS LEFOLYTATÁSÁNAK MENETE: — 

P) SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT ID ŐPONTJA: 
2011. január 24. 

Q) EGYÉB FELTÉTELEK: 
a) Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja.   

b) Ajánlattevő többváltozatú ajánlatot nem tehet.   

c) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

� Késedelmi kötbér (a nettó vállalkozási díj napi 1,0 %-a) 

� Teljeskörű jótállás (min. 2 év) 

d) Ajánlattevők a Kbt. 56. §-a alapján – kizárólag írásban – kiegészítő információt kérhetnek 
Ajánlatkérőtől. 

e) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell: 

� a Kbt. 63. § (3) bekezdésében foglaltakra, 

� a KKVtv. szerinti besorolásról. 

� a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltakra, 

� a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltakra, 

f) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek 
kell viselnie. Az ajánlatkérő semmilyen címen nem tehető kötelessé ezen költségek megtérítésével 
kapcsolatban. 

g) Az ajánlatokat aláírva, zárt borítékban, a borítékon "Laptop Kétegyháza tanulóinak " megjelöléssel, 
3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani. 

h) Ajánlatkérő a Kbt. 13. § (4) bekezdés alapján felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzési 
eljárásban, a Közbeszerzések Tanácsa által minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározott 
minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, 
valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. 

i) A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. törvény. előírásai szerint kell eljárni. 

R) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: 
2010. december 22. 


