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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279548-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Mezőberény: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések
és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével

2010/S 183-279548

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Árubeszerzés

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

Mezőberény Város Önkormányzata
Kossuth tér 1.
Figyelmébe: Cservenák Pál Miklós
5650 Mezőberény
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 66515500
E-mail: info@mezobereny.hu
Fax  +36 66515503
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.mezobereny.hu
További információk a következő címen szerezhetők be:
Dr. Stumpf-Csapó Ágnes
Kinizsi u. 13.
Figyelmébe: Dr. Stumpf-Csapó Ágnes hivatalos közbeszerzési tanácsadó
5600 Békéscsaba
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 66444568
E-mail: csapoagnes@t-online.hu
Fax  +36 66444568
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Mezőberény Város Önkormányzata
Kossuth tér 1.
Kapcsolattartó: 11. sz. iroda
Figyelmébe: Borgula Péter beruházási csoportvezető
5650 Mezőberény
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 66515514
E-mail: borgulap@mezobereny.hu
Fax  +36 66515503
Internet: www.mezobereny.hu
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Mezőberény Város Önkormányzata

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279548-2010:TEXT:HU:HTML
mailto:info@mezobereny.hu
www.mezobereny.hu
mailto:csapoagnes@t-online.hu
mailto:borgulap@mezobereny.hu
www.mezobereny.hu
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Kossuth tér 1.
Kapcsolattartó: 11. sz. iroda
Figyelmébe: Borgula Péter beruházási csoportvezető
5650 Mezőberény
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 66515514
E-mail: borgulap@mezobereny.hu
Fax  +36 66515503
Internet: www. mezobereny.hu

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Regionális vagy helyi hatóság
Egyéb önkormányzati felada
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

Informatikai eszközök beszerzése TIOP-1.1.1/07/1-2008-0231 pályázat keretében.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye Mezőberény, Bélmegyer.
— Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Bélmegyeri Általános Iskola tagintézménye,
— Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Luther téri tagintézménye,
— Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola, Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai
tagozata,
— Mezőberény-Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola Petőfi úti tagintézménye,
— Petőfi Sándor Gimnázium.
NUTS-kód HU332

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 a TIOP-1.1.1/07/1-2008-0231 pályázat keretében történő informatikai eszközök
beszerzésére.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
30000000, 30200000, 30214000, 30212000

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Nem

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

mailto:borgulap@mezobereny.hu
www. mezobereny.hu
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II.2.1) Teljes mennyiség
1 db Szerver szoftver
114 db Iskolai Pc
30 db Tantermi csomag (Interaktív tábla)
1 db Alkalmazási szerver
3 db Szavazó csomag
5 db WIFI
3 db SNI V. (mozgássérült) csomag
Felhasználói képzés 4x10 óra (akkreditált pedagógus-továbbképzés keretén belül, interaktív táblával támogatott
IKT módszertanra épülő oktatás) A képzés 4 csoportban, csoportonként 5-5 alkalommal 2 óra.
A pontos és teljes mennyiségeket és műszaki paramétereket a dokumentáció tartalmazza.
Valamennyi informatikai eszköz esetében a nyertes ajánlattevő kötelezettségét képezi az informatikai eszközök
leszállítása, telepítése, üzembehelyezése.

II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
befejezés 15.12.2010

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

Késedelmi kötbér mértéke minimum 100 000 HUF/nap, azaz egyszázezer forint/nap, az ezen felüli vállalás rész-
szempontként kerül értékelésre.
A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses ár 20 %-a.
Minimum 2 év jótállás, az ezen felüli vállalás rész-szempontként kerül értékelésre.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A finanszírozás "A pedagógia módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP
1.1.1-07/1 számú pályázati úton elnyert forrásból történik. Ajánlatkérő a beszerzést támogatás igénybevételével
valósítja meg. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A nyertes ajánlattevő számlája a Kbt. 305. §(1) és (3)
bekezdésében foglaltak alapján kerül kiegyenlítésre, szállítói finanszírozással.

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
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 ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. § (1) bekezdésében foglalt kizáró
okok hatálya alá tartozik.
Az ajánlatkérő az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg - a 71. § (1) bekezdésének b) pontja
szerinti esetben - akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója, vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdése hatálya alá tartozik.
Igazolási mód:
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Az ajánlattevőnek és - a 71. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben - a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, valamint az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó
szervezetnek a Kbt. 63. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének hatálya alá.
Ajánlattevő a Kbt. 63. § (3) bekezdése alapján köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója ajánlatához csatolja
a következőket:
P1.: A 2008-2009 évekre vonatkozó éves számviteli törvény szerinti beszámolók egyszerű másolatban történő
becsatolásával a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően.
P2.: A Kbt. 66. §. (1) bekezdés a) pontja szerint valamennyi számlavezető pénzintézet által kiállított, az
ajánlattételi felhívás IV.3.4.) pontjában meghatározott időpontot legfeljebb 30 nappal megelőzően kelt
nyilatkozat valamennyi pénzforgalmi számla vonatkozásában, az alábbi tartalommal:
— mióta vezeti bankszámláját,
— a számlán 1.1.2009.-et követően volt- e sorban állás, és ha igen, mikor és mennyi ideig.
P3.: Előző 2 lezárt üzleti év (2008-2009) során a teljes és a közbeszerzés tárgyának forgalmáról szóló
nyilatkozat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan az ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének 10 %-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha.
P1.: 2008-2009 évi eredmény-kimutatása szerint a mérleg szerinti eredménye bármelyik vizsgált évben negatív
vagy 0.
P2.: valamelyik bankszámláján 1.1.2009. után 30 napot meghaladó időtartamú sorban állás volt.
P3.: ha teljes forgalmuk nem éri el évente a nettó 35 000 000 HUF-ot, közbeszerzés tárgya szerinti forgalmuk
pedig nem éri el évente a nettó 20 000 000 HUF-ot.
A P1. és P2. alkalmassági feltételekben foglaltaknak az ajánlattevő és tíz százalék feletti alvállalkozója külön-
külön kell, hogy megfeleljen, a P3. alkalmassági feltételnek együttesen.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1.: csatolja az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben (2007, 2008, 2009) teljesített legjelentősebb
közbeszerzés tárgya szerinti szállításaira vonatkozó referenciák ismertetését eredetiben vagy egyszerű
másolatban legalább a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti tartalommal.
M2.: csatolja azon szakemberek önéletrajzának, illetve képzettségét/végzettségét igazoló dokumentumainak
egyszerű másolatát, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ill. a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, ha.
M1/A.: együttesen nem rendelkeznek az ajánlattételi határidőt megelőző 3 évben (2007, 2008, 2009) összesen
legalább nettó 10 000 000 HUF értékű a közbeszerzés tárgya szerinti (informatikai-számítástechnikai eszközök
szállítása) referenciával, valamint összesen legalább 30 db interaktív tábla szállításáról szóló referenciával.
M1/B.: együttesen nem tudnak bemutatni legalább 1 (egy) magyarországi referencia intézményt (szállító által
felszerelt közoktatási intézmény, amelyben legalább 2 tanteremben a szállító által szállított eszközökkel napi
használatban folyik oktatás).
M2.: együttesen nem rendelkeznek a teljesítésbe bevonni kívánt legalább két fő minimum 5 éves szakmai
tapasztalattal rendelkező felsőfokú végzettségű informatikussal.
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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

Nyílt

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

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok
1. Nettó ajánlati ár. Súlyszám 40
2. Vállalt jótállási időtartam hossza. Súlyszám 30
3. Késedelmi kötbér mértéke. Súlyszám 30

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 3.11.2010 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 100 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A vételár az ÁFA-t is tartalmazza. A befizetés átutalással történhet ajánlatkérő a
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél vezetett, 10402142-49564948-48571008 számú, számlájára "Informatikai
eszközök beszerzése TIOP-1.1.1/07/1-2008-0231" felirat feltüntetésével.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
3.11.2010 - 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
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
Időtartam napokban 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 3.11.2010 - 10:00
Hely
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MAGYARORSZÁG 5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. I. emelet 15. sz. tárgyaló.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80. §. (2) bekezdése szerint.

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

Nem

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:
"A pedagógia módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" pályázati konstrukció
keretében TIOP-1.1.1/07/1-2008-0231 azonosítójú "Informatikai infrastruktúra fejlesztése Mezőberény és
mikrotérségének nevelési-oktatási intézményeiben" elnevezésű pályázat.

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1) Az eredményhirdetés időpontja: 15.11.2010 (10:00).
2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 26.11.2010 (10:00).
3.) A dokumentáció árát bizonyító banki bizonylat igazolását követően a dokumentáció átvehető az
ajánlatkérőnél az "A" melléklet II. pontjában meghatározott címen, hétköznapokon hétfőtől-csütörtökig 8:00
órától 16:00 óráig, pénteken 8:00 órától 12:00 óráig (telefonon történő egyeztetéssel), illetve a határidő
leteltének napján 10:00 óráig. A dokumentáció a Kbt. 54. § (4) bekezdése alapján is megszerezhető, a
befizetési banki bizonylat csatolása mellett. A dokumentáció ellenértékének befizetéséről számla kerül
kiállításra. A dokumentáció rendelkezésre bocsátása: nyomtatott formában. Az útmutató kérésre elektronikus
úton is megküldésre kerül.
4.) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg az ajánlattevő
pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának a feltételeit és igazolását.
5.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) pontjaira azzal, hogy meg kell jelölni
az ajánlatban a közbeszerzésnek azt a részét, 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, illetve az erőforrást nyújtó szervezetet.
6.) Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat olyan személyeknek kell aláírniuk, akik jogosultak
az ajánlattevő illetve a nyilatkozattevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni. Ajánlattevő köteles
ajánlatához csatolni a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát, aláírás mintáját másolatban.
7.) Az ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével köti meg. Amennyiben az
ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározza, az
eljárás nyertesének visszalépése esetén ezzel köt szerződést.
8.) A beruházás a TIOP 1.1.1-07/1 számú pályázati úton elnyert forrásból valósul meg. E tájékoztatással az
ajánlatkérő a Kbt. 48. §.(3) bekezdésében foglalt kötelezettségének tesz eleget, azzal, hogy amennyiben
a támogatásra irányuló igényt nem fogadja el az irányító hatóság, az a Kbt. 82. §-ban, a 99/A. § (1)
bekezdésében és a Kbt. 303. §-ban foglalt körülménynek minősül.
9.) Érvénytelen az ajánlat, ha ajánlattevő ajánlatában nem nyilatkozik a Kbt. 70. § (2) és a 71. § (1) bekezdés
a)-d) pontjaiban foglaltakra.
10.) Az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza a szerződéstervezetet, amelyet az ajánlathoz kitöltve kell
becsatolni. A benyújtott és aláírt szerződés tervezethez az Ajánlattevő véleményeltérést nem fűzhet.
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11.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt
terheli.
12.) Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban roncsolás nélkül bonthatatlan kötésben,
zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagoláson "Ajánlat Informatikai eszközök beszerzése
TIOP-1.1.1/07/1-2008-0231", "Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!". A csomagoláson más
nem szerepelhet. Postai kézbesítés esetén a feliratot a belső csomagoláson kell elhelyezni. A postán feladott
ajánlatot ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a megjelölt címen az
ajánlattételi határidőig sor került. A postázási késedelem kockázatát az ajánlattevő viseli.
13.) Az ajánlatkérő a Kbt. 83. § (2) és (5) bekezdése alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
14.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozója 60 napnál nem régebbi cégkivonatának egyszerű másolati példányát.
15.) Az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértéke: bruttó 46 417 500 HUF,
16.) Az értékelés során adható pontszám: 1-10-ig terjed, amely minden rész-szempont esetén azonos. A
ponthatárok közötti pontszám megállapítása arányosítással történik a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú
módosított ajánlásának figyelembevételével. Az 1. rész-szempont esetén fordított arányosítás, a 2. és 3. rész-
szempont esetében egyenes arányosítás történik.
17.) Kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérő a Kbt. 56.§-ban foglaltak szerint biztosít.
18.) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy idegen nyelvű dokumentumok benyújtása esetén az adott
dokumentumot a 24/1986. (VI.26) MT rendelet szerinti hiteles magyar fordításban kell az ajánlathoz csatolni.
19.) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel
kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.
20.) Az egyes, beszerzés tárgyát képező termékek vonatkozásában - adott esetben - megjelölt márkanév
csak a beszerzés tárgyának egyértelmű és pontos meghatározása miatt történt, az ajánlatkérő a verseny
tisztaságának és az esélyegyenlőség elve maradéktalan betartásának figyelembe vételével azokkal
egyenértékű megajánlást, terméket, árut elfogad!
21.) Ajánlattevőnek nyilatkozatában kell kötelezettséget vállalnia arra nézve, hogy a vállalt jótállási időszak
alatt a hibabejelentéstől számított 24 órán belül megkezdi a hiba elhárítását, cserekészülék biztosítását és be
kell mutatnia ezen vállalását megalapozó szervizelési kapacitását is. Ez utóbbit igazolandó, az ajánlattevőnek
csatolnia kell a hivatalos magyarországi szakszerviz meglétéről szóló igazolást.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax  +36 13367778

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Közbeszerzésekről szóló
2003. évi CXXIX. tv. 323. § (2) - (4) bekezdése.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa
Margit krt. 85.
1024 Budapest

www.kozbeszerzes.hu
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MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 13367746
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax  +36 13367723

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
17.9.2010

www.kozbeszerzes.hu

