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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198562-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Kaposvár: Asztali számítógépek
2011/S 120-198562

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Árubeszerzés

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

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Kossuth tér 1.
Kapcsolattartó: Dr. Mach Tamás
Figyelmébe: Műszaki és Pályázati Igazgatóság
7400 Kaposvár
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 82501581
E-mail: palyazatig@kaposvar.hu
Fax  +36 82501586
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.kaposvar.hu
További információk a következő címen szerezhetők be:
Provital Fejlesztési Tanácsadó ZRT.
Bimbó út 68.
Figyelmébe: dr. Kovács Eszter
1022 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 14118412
E-mail: kovacs.eszter@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. Kovács Eszter
1022 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 14118412
E-mail: kovacs.eszter@kozbeszerzes.com
Fax  +36 14118401
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett
kapcsolattartási ponttal/pontokkal

I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Regionális vagy helyi iroda/hivatal

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:198562-2011:TEXT:HU:HTML
mailto:palyazatig@kaposvar.hu
www.kaposvar.hu
mailto:kovacs.eszter@kozbeszerzes.com
mailto:kovacs.eszter@kozbeszerzes.com
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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 a TIOP-1.2.1-08/1-2009-0012 kódszámú pályázat keretében Kaposvár Együd Árpád
Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületébe beszerzésre kerülő
eszközök tárgyában.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye Kaposvár Együd Árpád Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény épületébe.
NUTS-kód HU232

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-1.2.1-08/1-2009-0012 kódszámú pályázat keretében Kaposvár Együd Árpád
Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületébe beszerzésre kerülő
eszközök tárgyában.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
30213300, 30200000, 39100000, 34950000, 35100000, 39220000, 39700000, 39290000, 39150000,
39162000, 39130000, 39120000, 39110000, 42000000, 44400000, 39830000, 44510000

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

II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
Igen
az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

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

II.2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR
II.2.1) Teljes mennyiség

Szállítási szerződés a TIOP-1.2.1-08/1-2009-0012 kódszámú pályázat keretében Kaposvár Együd Árpád
Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületébe beszerzésre kerülő
eszközök tárgyában.
1. rész: Informatikai eszközök
2. rész: Bútorok és egyéb eszközök
Az ajánlati felhívás "B" mellékleteiben, valamint az ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint.
Áfa nélkül 102 000 000 HUF

II.2.2) Vételi jog (opció)
Nem

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
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Időtartam napokban 30 (a szerződés megkötésétől számítva)

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1
MEGHATÁROZÁS Informatikai eszközök
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

Informatikai eszközök.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
30200000, 30213300

3) MENNYISÉG
Irodai munkaállomás 35 db.
2. Mobil irodai munkaállomás (lap-top) 9 db
3. Nagy teljesítményű multifunkciós nyomtató 2 db
4. Hálózati nyomtató 4 db
5. Mini hifi 5 db
6. LCD TV fali konzollal 14 db
7. Érintőképernyős munkaállomás 5 db
8. Multifunkcionális másolóeszköz A4 4 db
9. Nagy teljesítményű színes nyomtató 1 db
10. LCD információs felület 2 db
11. KIOSZK 3 db
12. Közösségi hozzáférést biztosító munkaállomás 1 db
13. Spare Time Room
Hangfal rendszer kiépítéssel 1 db.
Hangrendszer kiegészítők 1 db.
Keverő erősítő 1 db.
DVD lejátszó 1 db.
Mobil projektor 1 db.
Note book 1 db.
LCD TV fali konzollal 3 db.
Hordozható vászon 1 db.
14. Home Video Stúdió
Hang és kép vágásra alkalmas munkaállomás keverővel 1 db.
Hangfal rendszer kiépítéssel 1 db.
Hangrendszer kiegészítők 1 db.
Keverő erősítő 1 db.
DVD lejátszó 1 db.
15. Informatika terem
Hallgatói munkaállomás 14 db.
Interaktív tábla 1 db.
Notebook 1 db.
Mobil projektor 1 db.
Hordozható vászon 1 db.
Informatika terem oktatói munkaállomás 1 db.
Braille kijelző 1 db.
16. Oktatótermek
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Tanári munkaállomás 3 db.
Interaktív tábla 3 db.
Notebook 3 db.
Mobil projektor 3 db.
Hordozható vászon 3 db.
Braille kijelző 3 db.
Mini Hifi 3 db.
LCD TV fali konzollal 3 db.
Hangszóró 3 db.
17. Kiállítótér
LCD információs felületek és érintőképernyős gépek 4 db.
Oktatássegítő audio eszközök: 1 db.
Programozható hangrendszer+kiegészítők: 1 db.
Speciális világítási rendszer három fokozatú kapcsolóval 1 db.
Műtárgyrögzítő eszközök 1 készlet.
Professzionális hangosító rendszer. 1 db.
18. Szoftverek
Operációs rendszer (OEM Windows 7) 83 db.
Office 2010 otthoni és kisvállalkozói verzió 69 db.
Adobe Indesign CS5 4 db.
Adobe Premiere Pro CS5 1 db.
Adobe Audition 3 1 db.
Jaws for Windows Professional 7 db.
Képernyőnagyító szoftver beszéddel 7 db.
Spekboard szövegfelolvasó szoftver 7 db.
Szkenner + karakterfelismerő szoftver.
(Plustec otibook 3600) 2 db.
A Kbt. 58. § (7) bekezdése értelmében amennyiben Ajánlatkérő meghatározott gyártmányú, eredetű, vagy
típusú dologra hivatkozik, az a megnevezés cask a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, így Ajánlatkérő azzal egyenértékű terméket is elfogad.
Minden eszközt helyszínre szállítva, feltelepítve, beüzemelve lehet átadni. Az eszközök kezelésének alap szintű
betanítása, a felhasználás lehetőségeinek bemutatása a kulcsfelhasználók felé szükséges. A szoftverek az
adott eszközökre feltelepítve, beregisztrálva kerülhetnek átadásra. A helyszíni hibaelhárítás kiszállási határideje
nem lehet hosszabb mint a hiba bejelenetését követő 24 óra, munkaszüneti nap esetén a következő munkanap
10 óráig meg kell kezdeni a hiba elhárítását. Amennyiben három munkanapon belül a hiba nem hárítható el,
cserekészüléket kell biztosítani.
Áfa nélkül 50 000 000 HUF

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Időtartam napokban 30 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL
Rész száma 2
MEGHATÁROZÁS Bútorok és Egyéb eszközök
1) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA

Bútorok és Egyéb eszközök.

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
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39100000, 34950000, 39220000, 39700000, 39290000, 39150000, 39162000, 39130000, 39120000,
39110000, 42000000, 44400000, 39830000, 44510000

3) MENNYISÉG
Elektromos eszközök:
1. Hűtőszekrény 4 db
2. Mikrohullámú sütő, melegítő 4 db
3. Étel melegen tartó pult 1 db
4. kávéfőző 4 db
5. vízforraló 4 db
6. Mosógép, szárítógép funkcióval 1 db
Szaniter áruk:
Tükör (60x80) 53 db.
Tükör (60x100) 5 db.
Műanyag WC papír tartó, kétrétegű WC papír 44 db.
Szemetes WC-be 6 literes, műanyag, lábpedállal 55 db.
Folyékony szappan adagoló (1 literes), műanyag 48 db.
WC-kefe, műanyag + műanyag tartóval 44 db.
Papirtörölköző adagoló (műanyag) 40 db.
Egyéb eszközök:
1 Mentődoboz 4 db
2 Esernyőtartó 8 db
3 Teleszkópos bot 3 db
4 Pedálos szemetes 25 db
5 Álló hamutál 2 db
6 Felmosó kocsi, szerviz, multi takarító kocsi 2 db
7 Ipari porszívó száraz-nedves 2 db
8 Száraz porszívó 4 db
9 Ipari partvis 4 db
10 Kicsi partvis 8 db
11 Szemétlapát 4 db
12 Kábeldobos hosszabbító 4 db
13 Elosztó 6 db
14 akkus fúró-csavarozó + bitkészlet 1 db
15 akkus csavarozó szett 1 db
16 ultrahangos távolságmérő 1 db
17 multiméter 1 db
18 lakatfogó 1 db
19 3x12 fokú ipari alumínium létra, 150 kg teherbírású, a kereskedelemben kapható legnagyobb kinyúlással,
kiegyenlíthető lábbal (ferde felületre is használható legyen) 1 db
20 3x9 fokú ipari alumínium létra, 150 kg teherbírású, 1 db
21 2x7 fokú alumínium létra 2 db
22 T-csatlakozó 10 db
23 Fejlámpa-LED 4 db
24 Kontakt nélküli fáziskereső 2 db
25 125 db-os szerszámkészlet 1 db
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26 30 W forrasztópáka 2 db db
27 forrasztó ón 1 mm Ø 125 g-os 4 db
28 1 kg-os kalapács 4 db
29 30 db-os fúrókészlet 1 db
30 vízmérték 1 db
31 szerszámos láda 3 db
32 kézi adóvevő 6 db
33 Zászlók 3 db
34 Zászlótartó színpadra 1 db
35 Szerszámos kocsi 1 db
36 Molnár kocsi 2 db
37 Kézikocsi 1 db
38 Hidraulikus raklapemelő (béka) 1 db
39 Tűzoltó készülék 14 db
40 Kültéri szerszámok 1-1 db
41 Kuka 4 db
42 Szemetes kosár 50
43 L-alakú kapaszkodó (akadálymentes WC) 5 db
44 L-alakú kapaszkodó (pelenkázó) 3 db
45 Kapaszkodó (zuhanyzókba) 12 db
46 Ruhaakasztó 19 db
Bútorok:
1. Álló ruhafogas 45 db
2. Munkaasztal /söntéspult/ 1 db
3. Munkaasztal /pincérfolyosó/ 1 db
4. Büfépult földszint 1 db
5. Íróasztal (különböző méretben) 61 db
6. Étkezőasztal 3 db
7. Tárgyalóasztal 4 db
8. Éttermi belső téri kerek asztal 35 db
9. Kültéri kerek asztal 11 db
10. Napernyő talppal 11 db
11. Rajzasztal 20 db
12. Dohányzó asztal 6 db
13. Kávézó asztal 3 db
14. Szék (támlás, különböző típus) 356 db
15. Görgős szék támlával 55 db
16. Büfépult /emeleti büfé/ 1 db
17. Szekrény (1,2x1,8x0,6 m több típus) 24 db
18. Szekrény (1,2x0,55x0,6) 34 db
19. Öltözőpad (1 oldalas) 37 db
20. Öltözőszekrény (4 egységes) 13 db
21. Salgo polc (több méretben, 1 981 mm magas) 80 egység
22. Zárható kulcsos szekrény 1 db
23. Műhelyasztal 4 db
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24. öltöző asztal (színházi 3 személyes) 2 db
25. rudas ruhafogas rendszer (500 fh) 1 db
26. fotel 4 db
27. 2 személyes kanapé 10 db
28. konyhaszekrény (mosogatóval együtt) 4 db
29.nagykonyhai mosogató 2 medencés 1 db
30. nagykonyhai mosogató 3 medencés 1 db
31. pelenkázó asztal 3 db
32. puff (1 személyes) 9 db
33. Játszószoba (óvodai asztal székekkel, polccal) 1 db
34. Lemezszekrény (2 méretben, pénztárolására) 2 db
35. Próbatermekbe tükör 54 m²
36. Hangfogó függöny színpadhoz 25 m²
37. Szőnyeg (2x3 m) 16 db
38. Bárszék 12 db
39. Műhelyszék 2 db
40. Prospektustartó állvány 4 db
41. lábtörlő (1,5x2 m; 2 lépcsős) 6 db
42. projektor vetítő állvány 5 db
43. Asztali lámpa 30 db
44. Konyhai eszközök (3 részes tányér- és evőeszközkészlet, 12 személyes kávés és teáskészlet, 1-1 db
kancsó, tálca, merőkanál, szalvétatartó, kenyereskosár, fűszertartó, 10-10 db 2,5-3 dl-es pohár, 2-2 db abrosz)
4 db
45. Sötétítő függöny mennyezetre szerelhető karnissal, 2,7 m magas 36 m
46. Lapfüggöny black out, 3 pályás, 36m magas 22 m
47. Lemezszekrény festék tárolására 1 db
Minden eszközt helyszínre szállítva, beüzemelve, szükség szerint beépítve lehet átadni.
A Kbt. 58. § (7) bekezdése értelmében amennyiben Ajánlatkérő meghatározott gyártmányú, eredetű, vagy
típusú dologra hivatkozik, az a megnevezés cask a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, így Ajánlatkérő azzal egyenértékű terméket is elfogad.
Áfa nélkül 52 000 000 HUF

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Időtartam napokban 30 (a szerződés megkötésétől számítva)

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

Mindkét rész vonatkozásában: Késedelmi kötbér napi mértéke a nettó ajánlati ár 0,5 %-a. A kötbér maximum az
ajánlati ár 20 %-a.
1. rész esetén: Jólteljesítési biztosíték mértéke a nettó ajánlati ár 3 %-a, mely a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a)
pontja alapján bocsátható rendelkezésre. A Kbt. 53/A. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozatát köteles ajánlatához
csatolni.
2. rész esetén: Meghiúsulási kötbér (ajánlattevő ajánlata szerint), melynek minimális értéke 800 000 HUF (aki 1
500 000 HUF vagy azt meghaladó értéket ajánl meg, úgy megkapja a maximális 10 pontot)
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Mindkét rész vonatkozásában: Jótállás - ajánlattevő valamennyi leszállított eszközzel kapcsolatban az igazolt
teljesítést követően 36 hónap jótállást köteles vállalni, az informatikai eszközökre, bútorokra, elektromos
eszközökre, a 10 000 HUF-nál nagyobb értékű egyéb eszközökre.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A szerződés finanszírozása a TIOP-1.2.1-08/1-2009-0012 sz. programban az Európai Unió, a Magyar Állami
Költségvetés és az ajánlatkérő saját forrásaiból történik.
Ajánlatkérő előleget nem fizet, részszámla benyújtására nincs mód.
Az ellenérték teljesítése a Kbt. 305. § (3)-(7) bek. és a szerződésben meghatározott mód és tartalom szerint, a
végszámla teljesítés igazolását követően történik.
Kifizetés: szállítói finanszírozás formájában a 4/2011. (I.28) Korm. rendelet szerint.
Az eszközök szállítására vonatkozóan a pályázatban foglalt számla támogatásra eső részének megfizetése
közvetlenül a Szállítónak történik a támogató/közreműködő szervezet által, a szervezet elszámolási rendje
szerint.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-t is alkalmazni kell. A szerződéskötés és
kifizetés pénzneme: HUF.
Az árat átalányáron kell megadni, az sem árfolyamváltozás, sem más következtében nem módosulhat
automatikusan. A garanciális időszaki hibaelhárításnál sem kiszállási díj sem más költség nem számítható fel.

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: Kizáró okok:
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), akivel szemben az
alábbi feltételek bármelyike fennáll:
a) az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt bármely alvállalkozójával vagy az eljárásba bevont bármely erőforrást nyújtó szervezettel szemben
a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban, 61.§ (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott kizáró
okok bármelyike fennáll; vagy
b) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) bármely alvállalkozójával szemben a Kbt.
60.§ (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban, vagy a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok
bármelyike fennáll.
2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó
szervezete esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a) pontjában megfogalmazottak fennállnak, illetve aki jelen
eljárás során a Kbt. 62. § (1) bekezdésének b) pontjában megfogalmazottakat elköveti.
Az igazolás módja:
1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a teljesítésben a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a teljesítésbe bevonni kívánt
erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 63. § (2)- (9) bekezdései szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy
nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bek. a)-d) pontjainak hatálya alá.
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2. A közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók
tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlattevőnek a Közbeszerzések Tanácsa által 22.12.2010-ben közzétett útmutatója alapján kell a kizáró okok
fenn nem állását igazolnia.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1. Ajánlattevő és a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja a Kbt. 66. §
(1) bekezdés d) pontja szerint a szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolást.
P/2. Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó
csatolja saját vagy jogelődjüknek a vizsgált időszakra vonatozó számviteli jogszabály szerinti beszámolóját.
amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét; amennyiben az ajánlattevő
letelepedése szerinti ország joga nem írja elő közzétételét, akkor nyilatkozat az utolsó 3 lezárt üzleti év mérleg
szerinti eredményéről (Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont; 66. § (2) bekezdés).
P/3. Nyilatkozat a vizsgált időszak teljes árbevétele és a közbeszerzés tárgya szerinti területeken végzett
árbevételről (Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont).
P/4. Ajánlattevő (közös ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának valamennyi számlavezető pénzintézettől származó, az általa vezetett valamennyi
számlaszám vonatkozásában az ajánlati felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozata az alábbi tartalommal:
— Mióta vezeti a bankszámlát,
— számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző egy évben volt-e sorban állás. (Kbt. 66. § (1) a) pont).
Az ajánlattevő 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 az ajánlattevő 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) Az ajánlattevő gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmatlan, ha
az alábbi feltételek közül bármelyik fennáll:
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha nem rendelkezik pénzügyi intézménytől származó - erről szóló-
felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolással, amely éves értéke legalább az ajánlati ár 100 %-a. (csak az
1. rész esetén).
(együttes megfelelés).
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha a mérleg szerint eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző három
lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt. (mindkét rész esetén).
(önálló megfelelés).
P/3 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
— az első rész esetén:
Az ajánlati felhívás feladását megelőző három év átlagában a nettó árbevétele nem érte el a 60 000 000 HUF-
ot.
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Ugyanebben az időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (informatikai eszközök szállítása és üzembe
helyezése) nettó árbevétele nem érte el évente a 45 000 000 HUF-ot.
— a második rész esetén:
Az ajánlati felhívás feladását megelőző három év átlagában a nettó árbevétele nem érte el a 60 000 000 HUF-
ot.
Ugyanebben az időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele nem érte el évente a 45 000 000
HUF-ot.
(együttes megfelelés).
P/4. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha:
A pénzügyi intézményi nyilatkozatok szerint a folyószámlákon a hirdetmény feladását megelőző egy évben
sorban állás fordult elő. (mindkét rész esetén).
(önálló megfelelés).

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. ajánlattevő (közös ajánlattevő) a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó ismertesse a vizsgált időszak legjelentősebb szállításaira vonatkozó referenciáit a Kbt. 67. §
(1) bekezdés a) pontja alapján, valamint csatolja a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti referenciaigazolását.
A becsatolt referenciaigazolásokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági
követelmények teljesítése, akkor is, ha ajánlattevő 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.
M/2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezése, végzettségének és
képzettségének ismertetése, akiket a teljesítésbe be kívánnak vonni.
A szakemberek bemutatása során a képzettséget alátámasztó önéletrajz, a szakemberek végzettségét igazoló
dokumentumok csatolandóak. (Kbt. 67. § (1) bek. c) pont).
M/3. Ajánlattevő csatolja a Kbt. 67. § (1) bekezdés f) pontja, illetve a Kbt. 68. § (4) és (5) bekezdése szerinti
tanúsítványt, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet
(szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (4) bekezdésének megfelelően
köteles igazolni azt is, 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 az ajánlattevő 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)
M/1. alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen nem rendelkeznek az ajánlati felhívás feladását megelőző 36
hónap összességében legalább az alábbi referenciákkal:
1. rész esetén:
a) 2 db informatikai eszközök szállítására és üzembe helyezésére vonatkozó referenciával, amelyek értéke
egyenként eléri a 15 000 000 HUF-ot.
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b) 1 db audiovizuális eszközök szállítására és üzembe helyezésére vonatkozó referenciával, amelyek értéke
eléri a 2 000 000 HUF-ot.
2. rész esetén:
a) 1 db a közbeszerzés tárgya szerinti bútorok szállítására vonatkozó referenciával, melynek értéke elérte a
min. nettó 20 000 000 HUF értéket
b) 1 db a közbeszerzés tárgya szerinti (elektromos eszközök, egyéb eszközök és szaniterek) szállítására
vonatkozó referenciával, melynek értéke elérte a min. 15 000 000 HUF értéket.
(együttes megfelelés).
M/2. alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen nem rendelkeznek a következő szakemberekkel (csak az első
rész esetén):
A) 2 fő teljesítésbe bevonni kívánt felsőfokú informatikai végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik legalább 5
év informatikai eszközök üzembe helyezésével és üzemeltetésével kapcsolatos tapasztalattal, és rendelkeznek
az ajánlatban foglalt eszközök operációs rendszerének gyártó által kiadott rendszermérnöki tanúsításával.
B) 2 fő szerviz technikus (műszerész, technikus végzettség), aki rendelkezik a megajánlásra kerülő interaktív
táblás rendszerek üzembe helyezésére és telepítésére vonatkozó telepítő szakemberi minősítéssel.
(együttes megfelelés).
M/3. alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó ha együttesen nem rendelkeznek 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 tett intézkedéssel. (csak az első rész esetén).
(együttes megfelelés).

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 a dokumentációban, az ajánlati/részvételi
felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Nem

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
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IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
TIOP-1.2.1-08/1-2009-0012

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 8.8.2011 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 100 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: Az árat az ajánlatkérő nevében eljárni jogosult szervezet K&H Banknál -
nál vezetett, 10400126-49575052-53551002 számú számlájára történő befizetéssel kell kiegyenlíteni. A
dokumentációt az ár átutalását igazoló banki bizonylat bemutatásával lehet személyesen átvenni az A.II.
pontban megjelölt címen munkanapokon 9.00 és 15.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján
10:00 óráig. A bizonylatnak tartalmaznia kell, hogy az átutalás jogcíme a dokumentáció vételára és fel kell
tüntetni a IV.3.1. pontban szereplő hivatkozási számot. A dokumentáció megvétele az eljárásban való részvétel
feltétele.
Ha az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 54. § (8) bekezdése irányadó.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
8.8.2011 - 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 120 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 8.8.2011 - 10:00
Hely
Ajánlatkérő I. pontban meghatározott székhelye.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
Ajánlatkérő I. pontban megadott székhelyén (MAGYARORSZÁG, 7400, Kaposvár, Kossuth tér 1. Új épület II.
em. 212. sz.).

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:
TIOP-1.2.1-08/1-2009-0012.

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
VI.3).1. Minősített ajánlattevők: A minősített ajánlattevőknek a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján a szerződés
teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az ajánlati felhívás szerint.
VI.3).2. Az eredményhirdetés és a szerződéskötés tervezett időpontja: Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
az ajánlatok bontását követő 10. napon (amennyiben az munkaszüneti napra esik, úgy az azt követő első
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munkanapon) 10:00 óra, helye: lásd az I.1 pontban megadott címet. A szerződéskötés tervezett időpontja: az
eredményhirdetést követő 11. napon.
VI.3).3. A dokumentáció megvásárlása: a IV.3.3 pontban meghatározott módon az eljárásban való részvétel
feltétele. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az egyik ajánlattevő vásárolja meg a dokumentációt.
VI.3).4. Nyilatkozatok, igazolások: Az ajánlattevőnek, az alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó
szervezetnek a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-d), f), h), i), a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjai tekintetében tett
nyilatkozataikat eredetiben vagy hiteles másolatban kell megtenniük. Az igazolásokat eredetiben vagy egyszerű
másolatban is be lehet nyújtani, de az előírt nyilatkozatokat kizárólag eredetiben vagy hiteles másolatban lehet
benyújtani.
VI.3).5. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati felhívás I.1.pontjában megadott címre
közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az
ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő
lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő
kockázat az ajánlattevőt terheli.
VI.3).6. Ajánlattételi képesség: Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell
az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem korábbi keltezésű cégkivonatot az ajánlattevő, a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az erőforrást nyújtó
szervezet vonatkozásában, illetve az aláírási címpéldányokat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az
abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, a 10 % feletti alvállalkozó, valamint az erőforrást nyújtó szervezet
képviseletére jogosult személy írta alá.
VI.3).7. Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.
VI.3).8. Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál
az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez,
az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes
árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint.
VI.3).9. Fordítás: 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 az ajánlati 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 iratnak 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 fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást
vizsgálja.
VI.3).10. Ajánlati biztosíték: Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték
összegét ajánlattevő ajánlatkérő bankszámlájára "AGÓRA - eszközbeszerzés" megjelöléssel köteles befizetni
vagy az ajánlati kötöttség lejártig bankgaranciával vagy biztosítási kötvénnyel megváltani. A bankgarancia
és biztosítási kötvény érvényességének az ajánlati kötöttség végéig kell érvényben maradnia. Az ajánlati
biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdése szerint kerül visszafizetésre. A befizetést, átutalást igazoló dokumentumot,
bankgarancialevelet vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt ajánlattevő - befűzés nélkül -
köteles az ajánlat eredeti példányához zárt borítékban csatolni. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdés
szerint kerül visszafizetésre.
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Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke részenként: 2 000 000 HUF, azaz kettő millió forint.
Az ajánlati biztosíték pénzösszegben történő nyújtása esetén azt a 11743002-15398006-00000000 sz. számlára
kell befizetni.
VI.3).11. Közös ajánlattétel: esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról
szóló megállapodás másolati példányát (konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között, a
közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az
eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.
A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben
vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért minden egyes ajánlattevő egyetemleges felelősséget vállal.
VI.3).12. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő
kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint
a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról,
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e.
VI.3).13. Az ajánlatot 1 eredeti és 2 másolati példányban, valamint egy példányt digitális változatban CD
vagy DVD adatrögzítőn kell benyújtani, mely teljes terjedelemben megegyezik az eredeti ajánlattal a Kbt. 70/
A.§ megfelelően. Amennyiben eltérés van az ajánlat "eredeti" és "másolat" példánya között, az ajánlatkérő
az "eredeti" példányt tekinti irányadónak. Az ajánlatokat tartalmazó csomagon a következő szöveget kell
szerepeltetni: "AGÓRA - eszközbeszerzés - Ajánlattételi határidő lejártáig felbontani tilos".
VI.3).14. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát (akár
nemleges tartalommal is).
VI.3).15. Ajánlatok értékelés:
Bírálati szempontrendszer:
I. rész esetén
1. Ajánlati Ár (nettó Ft) - súlyszám 50
2. Növelt műszaki és szolgáltatási tartalom (funkcionális többletmegajánlások) az alábbiak szerinti bontásban -
súlyszám összesen 50
2.1 Projektor izzó élettartama több, mint 6 000 óra - súlyaszám 20
2.2 Touch monitor esetén meglévő tápellátás (230V) mellé,opcionálisan 12 VDC tápegység megléte -
súlyaszám 10
2.3 A tábla és a táblaszoftver támogassa a tábla használatát egy időben minimum két felhasználó számára is.
Tegye ezt úgy, hogy ne korlátozza egyik felhasználó számára sem a felhasználási területet, azaz egy időben
minden felhasználó a teljes táblafelületen tudjon dolgozni - súlyaszám 20
II. rész esetén
1. Ajánlati Ár (nettó Ft) - súlyszám 40
2. Meghiúsulási kötbér mértéke (Ft) - súlyszám 10
Adható pontszám: 1-10.
A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az egyes részszempontok szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
1. rész: 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 (Ajánlati Ár) III.A1. "ba", a
2. részszempont esetén (Növelt műszaki többlettartalom) a III.A2. módszert alkalmazza. Az értékelés részletes
meghatározását a dokumentáció tartalmazza.
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2. rész: 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 (Ajánlati Ár) III.A1. "ba", a 2.
részszempont esetén (Meghiúsulási kötbér mértéke) a III.A1. "a" módszert alkalmazza.
VI.3).16. Az 1.rész: Informatikai eszközök tekintetében Ajánlatkérő rendelkezésére álló fedezet összege 50 000
000 HUF, a 2. rész Bútorok és egyéb eszközök tekintetében 52 000 000 HUF.
VI.3) 17. Ajánlatkérő a Kbt. 80. § (2) bekezdése alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
VI.3) 18. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (6) bekezdése alapján a megalapozott ajánlattétel érdekében az ajánlattevők
részére helyszínbejárást biztosít. Időpont: 21.7.2011-ben (10:00). Helyszín: MAGYARORSZÁG, 7400,
Kaposvár, Kossuth tér 1. Polgármesteri Hivatal, régi épület II. em 214. iroda Műszaki És Pályázati Igazgatóság
Beruházási Iroda.

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 jogorvoslati kérelmet a
VI.4.1) pontban megadott Közbeszerzési Döntőbizottsághoz kell benyújtani a VI.4.1) pontban megadott címre. A
jogorvoslati kérelem benyújtásával kapcsolatos pontos információkat a Kbt. 323. § és a 327. § tartalmazza.

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:
22.6.2011


