
AJÁNLATTÉTELI FELHÍvÁS

Hegyeshalom Nagyközség önkormányzata aján|atkérő a Kbt. iII. rész VI' fejezete
szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értéWi álta1ános egyszeríi közbeszerzési eljárás
keretében ajénlattételre hívja fe1 az ajánlattevőket a ,,TIOP-1..1,."l'-0711-2008-0864
azonosítószámű pá|yázat keretében informatikai infrastruktúra fejlesztése a Lőrincze
Lajos Általános Iskolában'' céljából az ajénlattételi felhívásban és jelen ajanlattételi
dokumentációban részletezettek szerint. Mivel az ánheszerzéS becsült értéke nem éri el a
huszonöt millió forintot, ajénlatkérő az ajánlattéteii felhívás kózzététele helyett a Kbt. 251. $

(2)bekezőés szerint három qánlattevőt hív fel közvetlenüi, egyidejűleg aján1attételre.

Ajánlat ktzárőlag az qánlattételi felhívásban és dokumentációban ismertetett megrendelésre
adható be. Az ajánlattételi dokumentáciő az ajánlattételi felhívásban foglaltakat részletezi,
konkretizá1j a, íEy a dokumentáciő az qÍnlattételi felhívással együtt kezelendő.

Az ajánlati dokumentáció atvétele az aján|aÍtétel feltétele. Az ajánlati dokumentáciő másra áÍ

nem ruházh atő . Az aJ é,r;rlattételi dokument áciob a v aIő előzetes b etekintés iehetséges.

Az Ajánlatkérő felhÍvja ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlattételi felhívásbano
dokumentációban és a Kbt._ben e|őírt feltételek nem teljesítése Lz ajánlat
érvénytelenségét, illetve l<lzár ást von ma ga után !

Ajánlatkérő adatai

Aj anlatkérő neve: Hegyeshalom Nagyközség onkormányzata
Ajánlatkérő címe:9222 Hegyeshalom, Fő u. 134.

Kapcsolattartó neve: Gálik Péter
Kapcsolattartó telefon száma: 06-20 l 961 -069 5

Aj ánlatkérő e-mail címe : 1 orincze:i sko1 a@,freemai1.hu

Ajánlatkérő nevében eljár:

Goodwill Consulting Palyazati Tarrácsadó Kft.

Levelezési cím: 1162 Budapest, Timur u.74.

Kapcsolattartó : Szolo májer Anita

Telefon: 0611220-1791

Telefax: +36-1 I 413-146I

E -mai 1 cím : szo 1 om aj er . antta@gwconsulting. hu

Kőzb eszerzés tárgya, m ennyis é ge :

TIOP-1. 1. 1 -07 I r-2A08-0864
fejlesztése a Lőincze Laj os

azo no sító sz ámű p áIy azar
Általanos Iskolában

keretében informatikai infrastruktura



Beszerzendő eszközök:
AIkalmazási szerver csomag 1 db
Iskolai PC 16 db

Tantermi csomag 8 db

WIFI csomag 1 db

oktatás 15 főrészere összesen 10 óra.

A' szerző dés meghatá r ozásaz

Szállítási szerzőőés TIOP-1.1.1-0711-2008-0864 azonosítószámű pályáuat keretében
informatikai infrastruktúra fejlesztése aLőrinczelajos Általáoos Iskolában

A szerződés időtartamtva;gy a teljesítés határideje: 2011. 04.30.

Teljesítés (helyei):

Lőincze Lajos Általános Iskola

9222 Hegyeshalom, Rákóczi utca 13.

Az ellen szo |gáIitatás t elj es íté s én ek felt ét elei :

A ftnanszírozás 
',TIOP-1 

.1.Il07lI - A pedagógiai, módszertani reformot támogató

informatikai infrastruk1úra fejlesáése páIyazat keretében elnyert forrásbólttjrténik.
Ajanlatkérő előleget nem biztosít, tészszámla benyújtására nincs lehetőség. A beszerzés

ellenértékének pénzügyi fedezetet az qinlatkérő l}}oÁ-bantámogatásból kívánja biáosítani,
ezért a nyertes ajánlattevő köteles a Támogató és a Közreműködő Szervezet áItaI tett

valamennyi előírást a maga szérnára kötelező érvényűként elfogadni és vállalja ezeknek a

kötelezettségeknek a telj esítését.

Ajánlatkérő tqékoztatja nyertes qánlattevőt, hogy a jelen szerződés keretében beszerezni

kívant eszközök kifizetése tekintetében száIlítői kifizetés, oktatás tekintetében pedig

utófinanszírozás éwényesül, az ellenszolgáltatást a Támogatói okirat illetve a Pályazati
Feltételek aIapjén kifizetésre köteies Közreműködő Szewezet a Kbt. 305. $-ban
meghatározottak teijesülése esetétt, az ot meghatfuozott szabá|yok szerint teljesíti.

Részaj ánlato többvált ozatű aj ánlat tételének lehetősége :

Rószajánlat: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajÍnIattételt.

Többváltozatu ajárr,Lat Ajánlatkérő nem enged többváltozatu (alternatív) ajanlattételt.

Klzárő okok

Az eljérásban nem lehet ajanlattevő vagy a1vállúkoző, vagy erőforrást nffitő szervezet,

akive1 szemben aközbeszerzésekről szőlő 20a3. évi CXXD(. tv. (a továbbiakban Kbt.) 60. $

(1) bekezdésében fogialt kizarő okok bármelyike fennáll.

Azigazo|ás módja:

Ajánlattevőnek (a közös ajáriattevők mindegyikének kiilon-külön), a közbeszerzés értékének

tíz sziza\ékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alváIlalkozónak, valaminÍ az

aiánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforcást nyújtó s4ervezetnek a Kbt. 249. $ ()



bekezdése alapjan nyilatkoznia keil arról, hogy nemtariozik a Kbt. 60. $ (1) bekezdésében
előirt ktzátró okok hatálya alá. Továbbá az qénlattevőnek az ajanlatban nyilatkoznia kell a

Kbt. 63. $ (3) bekezdése szeritt, hogy nem vesz igénybe a közbeszerzés !}oÁ-át nem
meghaladó mértékben akizárő okok hatálya alá eső alváI|alkozőt.

Pénzügyi és gazdasági alkalmassági kiivetelmény:

Alkalmat1an az qán|attevő, ha a jelen felhívás megktildését megelőző két naptári évben
(2009. és 2010.) összesen a teljes nettó arbevétele nem éri el a 10 millió forintot és a
kozbeszerzés tárgya szerinti (informatikai eszközök' szoftverek szállítása) nettó árbevétele
nem éri el a(z) 9 millió forintot.

Pénzügyi és gazdasági alkalmassági igazolási mód:

Az ajánlatba csatolni kell, a Kbt. 66.$ (1) bek. c) pontja a|apjart a jelen felhívás megküldését
megelőző két naptári évi (2009. és 2010.) összesített teljes és a közbeszerzés tárgya szerinti
(informatikai eszközök, szoftverek szállítása) nettó érbevételről szóló nyilatkozatot, attól
fiiggően, hogy az ajanlattevő mikor jött létre, i11etve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek a forgalmi adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság igazolása tekintetében iranyadók a Kbt. 4. $ 3/E. pontja és a 65. $ (3)-(4)
bekezdései és a69. $ (4)-(9) bekezdései.

Amennyiben qán\attevő erőforrást nyujtó szervezetet vesz igénybe az alkalmasság
igazolásához, ú<kor ajin|attevőnek nyilatkozria kell arról, hogy közte és az erőforrást nyújtó
szervezet között a Poigári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennáll-e.

Műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági követelmények:

Alka1matlan az ajénIattevő, ha nem mutat be az ajánlat benyújtását megelőző 24
hónapból szárrrraző olyanreferenciát(kat), amely(ek) aza|ábbiaktavonatkoznak:

- min. 16 db PC vagy notebook és 8 interaktív tábla leszállításara és szerelésére.
- legalább 1 db olyan kiizoktatási intézményt, amelyben legalább 2 tanteremben az
ajinlattevő á|ta7 száIlított eszközökke1 (interaktív tábláva1) napi haszná|atban oktatás
folyik, és amely bemutató helyként alkalmas az eszközok használatának bemutatására
közoktatási felhasználás közben.

Alkalmatlan az ajánIattevő, ha nem mutat be az alabbt követeiményeknek megfelelő, a

teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket: legalább 1 fő felsőfokú informatikai
végzettségű szakembert.

Alkaimatlan az ajfut7attevő (közös ajád'attevő), ha nem rendelkezik legalább 50 fő
részére megva1ósult, interaktív táb|ávaI támogatott IKT módszertanra épülő akkreditált
p edag ó gus tov ábbképzé sre vonatko z ó referenciával.

a)

b)

c)

Műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági igazolási módok:

Az ajánlatba csatolni kell a Kbt. 67. $ (1) bek' a) pontja aIapján az ajánlat benffitását
mege\őző 24 bőnapbőI szérmaző j elen pont szerinti alkalmasság minimumkövetelményei
rovat a) pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szállításainak
ismertetését tartaImaző, a referenciát teljesítő fel vagy a szerződést kötő másik féI á|ral
kiadott vagy aláírt nyilatkozatot. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell

a)



b)

c)

legalább a szerzőőést kötő másik fé1 megnevezését, a száIlítás tirgyát, aZ
ellenszolgáltatás nettó összegét, vagy a korábbi száI|ítás mennyiségére utaló más adat
megjelölését, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év és hónap _
megjelölésével). Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést
konzorciumban végeúe, az ismertetésben szerepelnie keil, hogy a teljesítésben milyen
arányban (százaléI<b an) vett részt.

Az aján|atba csatolni kell a Kbt. 67. $ (1) bek. c) pontja alapján a felhívás jelen pontja
szerinti alkalmasság minimumkövetelményei rovat b) pontjában e1őírt
követelményeknek megfelelő szakemberek bemutatását, amely tartalmazza ezen
személyek nevét, végzettségét, képzettségét.

Az ajénlatba csatolni kell a Kbl 67. $ (1) bek. a) pontja alapján az ajánIat ben1rrjtását
megelőző 24 hőnapből származő j elen pont szerinti alkalmasság minimumkövetelményei
rovat c) pontjában előírt követelményeknek megfeleiő, legie1entősebb szállításainak
ismertetését tartaImazó, a referenciát teljesítő fel vagy a szerződést kötő másik fé1 áital
kiadott vagy aláirt nyilatkozatot. Az ismertetésnek (ismertetóseknek) tartalmaznia kell
legalabb a szerződést kötő másik fél megnevezését, a széllítás tárgyát, aZ
ellenszolgáltatás nettó összegét' vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat
megjelölését.

A referencirák között átfedés lehetséges.

Azalkalmasság igazolása tekintetében irányadók a Kbt.4. $ 3/E. pontja és a 65. $ (3)-(4)
bekezdései és a 69' $ (4)-(9) bekezdései.

Amennyiben ajániattevő erőforrást n1ujtó szervezeteJ vesz igénybe az alkalmasság
igazolásához, akkor ajánlattevőnek nyilatkoznia ke11 arról, hogy közte és az erőfonást nyújtó
szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás fennáll-e.

Lz ajánlatok bírálati szempontja, az értékelés módszere:

Ös szes ségéb en legelőnyö s ebb ajánLat kivá1 asztása :

Részszempont Súlvszámok

1. Nettó qánlati ar 20

2. Garancia ideje a1att bejelentéstől számitott
időn belül megkezdett szerviz (őra) 20

3. A szerződés előteljesítésénéi
előteljesített napok száma (nap) 20

A hiánypótlás lehetősége:

Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 83. $ szerint teljes körben lehetőséget biztosít.

Ajánlattételi határidő, az ajánlat felbontásának ideje' az aján|at benyújtásának és az
aiánlat felbontásának helye:

Ajánlattételihatáidő, bontás: 2011. március 4. 11:00. óra

Ajánlat benyújtási, bontási címe Goodwill Consu|tíngPá|yazati Tanácsadó Kft.
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1162 Budapest, Timur u.74. Nag1tárgyaló.

Az eljárásbarr lehet-e targyalni' vagy abenffitott ajánlatokat targyalás nélkül bírálják el:

Az eljárás nem tárgyalásos.

Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről az arról készült összegezés közvetlen
megkíildésével értesíti, legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított 30 napon belül.

Szerződóskötés tervezett időpontja és helye: Az el1érás eredményéről szóló osszegezés
megküldését követő 10. napon.

A szerzo déskötés helye : He gyeshalom Nagykö z sé g onkorm ány zata,

9222Hegyeshalom, Fő utca 134.

Ajánlattétel nyelve:

Lz ajánlx nyelve amagyaÍ nyelv.

Egyéb információk, követelmények:

1) A közbeszerzési eljarás során valamennyi levelezésre, tájékoztatásta és egyéb
dokumentumra kérjtik feltüntetni az aIábbi információkat:

keretében informatikai infrastruktúra fejlesztése a Lőrincze Lajos
Általános Iskolában''

Ezen információk megadása szükséges esetleges szeméiyes, vagy telefonon történő
megkeresés esetén is. A nem megfelelően cimzett, vagy feiiratozott dokumentumok
eliranyításáért az ajinlatkérot felelősség nem terheli.

z) A szerződés EU-alapokból finanszitozott projekttel és/vagy proglammal kapcsolatos. A
projekt szátrna: ,,A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai
infrastruktúra fejlesztése" címv, TIOP-1 J.I-a7l1-2008-0864 azonosítószámu
páIyázat

3) Kiegészítő táiékoztatás: megkérésének határideje az qÍtlatok bontását megelőző 5'

munkanap, megadásának határidej e az ajárú,atok bontását megelőző 3. munkanap.

4) Az aján7atban az a|ábbi adatokat kell megadni az qin|attevőről:



5) Ajanlati kötöttség: Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejarLát követő 80 napig az
ajánlatéhoz kötve van. Amennyiben a Kbt. 78. $ (2) bekezdésében meghatarozott
időpont ennél későbbi' akkor ajánlattevő qán|atéhoz a Kbt. 78. $ (2) bekezdésében
meghatár o zott időponti g van kötve.

6) Ajanlattevőnek (közös qánlattevőknek) az ajénl,atban nyilatkoznia kel1 a Kbt. 70. $ (2)

bekezdésében foglaltak szerint.

]) Ajanlattevőnek (közös qénlattevőnek) az qfuil'atáhan nyilatkoznia kell a Kbt. 71. $ (1)

bekezdés a)' b) c) és d) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom
esetén is kifejezetten meg kelltenni' és az ajénlathoz csatolni.

8) A Kbt. 71. $ (1) bek. b) pont szerinti alvállalkozóra vonatkoző, a felhívás szerint
szükséges alkalmassági igazo|ásokat a Kbt. 71. $ (4) bekezdése szerint az ajánlatban kell
megadni.

9) AZ ajánlathoz csatolni kell az ajánlxbarl' szereplő dokumentumokat aláíró, az qénlattevő
és a Kbt. 71. $ (1) bek. b) és d) pontjai szerinti alvállalkozó, va1amint az erőfonást
nyújtó szervezet cégsegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát vagy
ügyvéd á|tal ellenjegyzett aláirás mtntáját. Amennyiben aZ ajánlattevőt nem a
cégkivonatban szereplő képviselő írja aIá, akkor az adott személy(ek)nek az ajénlattevő
aláírására vonatkozó, a me$tatalmazott aláÍrás mintáját ts tartalmazó, a cégjegyzésre
jogosult képviselő áitali, cégszeríi aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges
csatolni.

10) Közös ajénlattétel esetén az ajfutlat részeként be kell nyújtani az ajánlattevőknek a közös
ajánlattétellel összefiiggő megállapodásukat a dokumentációban meghatarozottak
szerint.

11) Az ajanlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adhatő
pontszám alsó hatara 1 pont és fe1ső határa 10 pont.

12) Az egyes bírálati részszempontok értékelése lineáris arányosítás módszerével történik. A
bíráIati részszempontok esetében alkalmazofi értékelési módszet részletes kifejtését a
dokumentá cíő tartalmazza.

13)Ajanlatkérő a Kbt. 57. $ (7) bekezdése alapján az alábbi részszempontokkal összefiiggő
ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb
sztntjét, meiyre az annÍú' még kedvezobb váIIalásokra egyaúrú. az adhatő pontszám felső
batárával azonos szÍtmí pontsziímot ad és ebben az esetben az ajánIatkérő a pontszámok
meghatérozását ugy végzi el, hogy a legkedvezőbb szittnek megfeieiő értéket veszi
fi gyelembe a pontszámok meghatár ozásánáI:

2. bírálati részszempont Garancia ideje alatt bejelentéstől számított időn beltil
megkezdett szerviz (óra) bírálati részszempont esetében legkedvezőbb szit:rt:1 óra.

3. bírálati részszempont A szerződés előteljesítésénél előteljesített napok száma (nap)

legkedvezőbb szint: 10 nap.

14)Ajanlatkérő a Kbt. 57. $ (8) bekezdése alapján az alábbi részszempontokkal összefiiggő
ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza az adott ajaniati elemmel kapcsolatos
olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott megaján1ás nem lehet.

2. bírálati részsze Garancia ideie alatt beielentéstől számított időn belül



megkezdett SZerviZ (óra) bírálati részszempont esetében e|várás:48 őra.

15) Az aján|atkérő fenntartja a jogot, hogy a Kbt. 91. $ (2) bekezdése szerinti esetben az
ajánlatok értékelése során a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített szervezettel (személ1yel) kösse meg a szerzódést, amennyiben eZ a szervezet
( személy) az ö ssze gezé sb en me gj elölésre kerül.

16) Ajánlatkérő felhívja aZ ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban az
qtnlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzijgyi, gazdasági, i1letve műszaki és

szakmai alkalmasságÍnak feltételeit és ennek tgazo|ását a minősített ajrínlattevők
j e gy zékéhez kép e st szi gorúbb an határ o zta me g.

17) Ajánlatkerő az alkalmasság megállapitásÍútoz szükséges pénzügyi adatokat - annak
szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás megküldésének napjan
érvényes hivatalos devlza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.

18) Ajanlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljarással kapcsolatos valamennyi
határidővel kap csolato San a köz ép - európ ai idő az ir ány adő .

19) Az ajanlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 80. $ (3) bekezdése
szerinti összes adatot (az qÍtnlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint azok
a főbb, szátmszerusíthető adatok, amelyek abiráIati szempont (részszempontok) alapján
értékelésre kertilnek).

2Q AjánIatkérő a Kbt. 70lA $-ban foglalt előírások köZü1 kízárőIag a), c) d), e) és fl pontok
szerinti követelmények teljesítését írja eLő, azzala kitétellel, hogy a Kbt. 70lA $ (i) bek.
e) pont második mondata nem alkalmazatdő. Követelmény továbbá az ajánlat bekötése,
összefrízése Vagy összetűzése. Az üi,r:rlatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kell
benyújtani. A Kbt. 20. $ (3) bekezdése alapján az eredeti qártlati péidányban szereplő
i gazolások egy szeru máso1 atb an i s benyúj thatók.

2I) Az ajánlattevőnek az ajárfl'atéhoz csatolnia kell részletes arajánlatot.

22) A1anlattevőnek csatolnia kell műszaki aján|atát, ajanlatkérő által kiadott műszaki leírást
kiegészítve egy oszloppal, és valamennyi megajánlott termék műszaki paramétereinek
feltüntetésével, amelyből kiderüi, hogy a megajánlott termék az előírt műszaki
követelményeknek megfelel.

23) Ajánlatkérő az qán1,attéteIi fe1hívással egyidejűieg a dokumentációt térítésmentesen
qénlattevők számára rende1kezésre bocsájtja, e-maílben' vaiamint postai úton megküldi.

Áz aján|attételi felhívás megküldésének napja: 20II. február 17.


