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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181509-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Szekszárd: Számítógépek és tartozékaik
2011/S 110-181509

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Árubeszerzés

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

Tolna Megyei Önkormányzat
Mártírok tere 11-13.
Kapcsolattartó: Igazgatási és Beruházási Osztály, 125. iroda
Figyelmébe: Dr. Miklósa Mónika
7100 Szekszárd
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 74505669
E-mail: miklosa.monika@tolnamegye.hu
Fax  +36 74505657
További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/
pontokkal
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Mihalovics Gábor hivatalos közbeszerzési tanácsadó
Teréz u. 11.-13.
Figyelmébe: Pfaff Brigitta
7621 Pécs
MAGYARORSZÁG
Tel.  +36 72511436
E-mail: mihalovics.g@gmail.com
Fax  +36 72441396
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 hatóság
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

Informatikai eszközök beszerzése a Tolna Megyei Önkormányzat részére a TIOP 1.1.1-07/1--2008-1094
pályázat keretében.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:181509-2011:TEXT:HU:HTML
mailto:miklosa.monika@tolnamegye.hu
mailto:mihalovics.g@gmail.com
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Adásvétel
A teljesítés helye MAGYARORSZÁG, 7173 Zomba, Paradicsompuszta 3.
MAGYARORSZÁG, 7095 Iregszemcse, Bartók B. u. 10.
MAGYARORSZÁG, 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.
MAGYARORSZÁG, 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2.-14.
MAGYARORSZÁG, 7100 Szekszárd, Szent László utca 8.-12.
MAGYARORSZÁG, 7100 Szekszárd, Kecskés F. u. 8.-12.
MAGYARORSZÁG, 7090 Tamási, Deák Ferenc u. 6.-8.
MAGYARORSZÁG, 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7., 7130 Tolna, Bajcsy Zs. U. 73.
MAGYARORSZÁG, 7064 Gyönk, Rákoczi u. 555.
NUTS-kód HU233

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Szerződés meghatározása: Szállítási szerződés.
Szerződés tárgya: Számítástechnikai eszközök szállítása és beüzemelése.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
30200000, 30213100, 30230000, 39134000, 30213300, 48000000, 48620000, 80000000

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
II.2.1) Teljes mennyiség

Az alábbi új Számítástechnikai eszközök szállítása a Tolna Megyei Önkormányzat számára:
88 db Iskolai PC.
82 db Tantermi csomag (Interaktív tábla- Notebook, Projektor).
10 db Tantermi csomaghoz oktatás.
1 db Alkalmazás szerver.
1 db Szerver szoftver.
6 db Szavazó csomag.
10 db WIFI csomag.
1 db SNI I. (nagyothalló) csomag.
2 db SNI III. (gyengén látó) csomag.
1 db SNI IV. (vak) csomag.
2 db SNI V. (mozgássérült) csomag.
10 db 10 órás felhasználói képzés 15 fős csoportok részére.
Az eszközök részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
Áfa nélkül 68 944 000 HUF

II.2.2) Vételi jog (opció)
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Nem

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: (a szerződés megkötésétől számítva)

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

Teljeskörű jótállás a dokumentációban meghatározottak szerint, figyelemmel a TIOP-1.1.1/07/1 pályázat
előírásaira. Késedelmes teljesítés esetére vonatkozó kötbér: a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított
ellenszolgáltatás 0,5 %-a/nap, maximum a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 15 %-
a. Késedelmes hibakijavítási kötbér a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 0,02 %-a/óra.
Meghiúsulási kötbér a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
A szállítási díj kifizetése két részletben történik. A számítástechnikai eszközök ellenértéke a TIOP-1.1.1-07/1
támogatási konstrukció szerinti közvetlen szállító kifizetés alapján, az igazolt szerződésszerű teljesítést
követően, telephelyenként benyújtott számla ellenében, a Kbt. 305. § (3)-(7) bekezdése szerint, átutalással,
forintban (HUF) történik. Az oktatási szolgáltatás ellenértékének teljesítése utófinanszírozás keretében, az
igazolt szerződésszerű teljesítést követően, a Kbt. 305. § (3)-(7) bekezdése szerint, átutalással, forintban (HUF)
történik.

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:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, alvállalkozó vagy az ajánlattevő számára erőforrást
nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a Kbt. 61. § (1) bekezdésének d) pontjában
meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet, akivel
szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó vagy az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek, a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak és az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek a kizáró okok fenn nem állását az
ajánlatban a Kbt. 63. § (1)-(9) bekezdése szerint kell igazolnia, azaz, hogy nem tartozik a 60. § (1), 61. § (1) a)-
d) pontjai hatálya alá. Ajánlatkérő a Kbt. 60. § (1) bekezdés a) és g) pontját a Kbt. 63. § (6) bekezdése alapján
maga ellenőrzi.
Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében a Kbt. 63. § (3) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem
vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
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III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P.1/ az összes számlavezető
pénzügyi intézményétől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, az ajánlati felhívás
megjelenésénél nem régebbi keltezésű nyilatkozat 1.7.2010-től a fizetőképesség megítélésére az alábbi
kötelező tartalommal:
— Pénzforgalmi jelzőszáma,
— A számlavezetés kezdete,
— Számláján 1.7.2010-től az ajánlati felhívás feladásának napjáig sorban álló tétele hány alkalommal és hány
napig volt, [Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont].
P.2/ az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelőd számviteli
jogszabályoknak megfelelő beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás) egyszerű másolata, kiegészítő
melléklet és független könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül. Ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó letelepedés szerinti országának
joga nem írja elő beszámoló közzétételét, abban az esetben nyilatkozatot kell becsatolnia az előírt alkalmassági
kritériummal kapcsolatban [Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont].
P.3/ nyilatkozat az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 naptári év (2008; 2009; 2010) a teljes és a
közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pont].
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet
(szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. A rendelkezésre állás bizonyítása az érintett szervezet Kbt. 65.
§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatával történik, emellett az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságot az
ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni. A Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66.
§ (1) bekezdésének a)-d) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet
között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 69. § (8)
bekezdése szerinti alvállalkozót vesz igénybe az alkalmassági igazolásához, az alvállalkozó alkalmasságát az
adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre előírttal azonos módon köteles igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt, közös
ajánlattevőket és a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóját, ha:
P.1/ ajánlattevő vagy a közbeszerzés 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója
bármely pénzforgalmi számláján 1.7.2010 és az ajánlati felhívás feladása közötti időszakban egynél többször
30 napot meghaladó sorban állás volt.
P.2/ az ajánlattevő, közös ajánlattevők, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó mérleg szerinti eredménye az Ajánlati Felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év
bármelyikében negatív volt.
P.3/ az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 naptári évben (2008; 2009; 2010) teljes nettó árbevételük
összesen nem éri el az 100 000 000 HUF (százmillió forint), számítástechnikai eszközök értékesítéséből és
szállításából származó nettó árbevételük összesen nem éri el a 50 000 000 HUF (ötvenmillió forint) összeget.
Közös ajánlattevőknek, ajánlattevőnek és közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak a P.1/ és P.2/ pontokban foglalt alkalmassági feltételnek külön-külön, a P.3/ pontban
meghatározott követelménynek együttesen kell megfelelniük.
Ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozója a P.2/ pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak
kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a P.2/ pont szerinti - a működésének időszakáról
szóló - irat beadása mellett a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja szerinti - a közbeszerzés tárgyából származó
árbevételről szóló - nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő ebben az esetben ajánlattevő vagy a
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közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó pénzügyi gazdasági
alkalmasságát megállapítja, ha működésének ideje alatt a P.2/ pont szerinti irat alapján nem alkalmatlan és
működésének ideje alatt a beszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele
eléri vagy meghaladja ajánlattevő esetén a közbeszerzés tárgyának becsült értékét, a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó esetén az adott közbeszerzés tárgya becsült
értékének 10 %-át.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1/ Az ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónap közbeszerzés tárgya szerinti szállításait ismertető, a Kbt.
68 § (1) bekezdés szerint kiállított referenciaigazolás vagy- nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell:
a) a teljesítés idejét;
b) a szerződést kötő másik fél megnevezését;
c) a szállítás és adott esetben a kapcsolódó szolgáltatás tárgyát;
d) az ellenszolgáltatás összegét vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölését,
valamint
e) az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelést igazoló egyéb információ(ka)t [Kbt. 67. § (1) bekezdés a)
pont].
M.2/ Ajánlattevő és az ajánlattevő által a teljesítésbe igénybe venni kívánt alvállalkozó csatolja a Kbt. 67. §
(1) bekezdés b) pontja alapján a műszaki, technikai felszereltségének (szervizképviselet) bemutatásáról szóló
nyilatkozatát, amely tartalmazza a szervizképviselet(ek) cégkivonat szerinti pontos címét.
M.3/ Ajánlattevő érvényes ISO 9001:2000 minőségirányítási és ISO 14001:2005 környezetirányítási rendszerre
vonatkozó érvényes tanúsítványának egyszerű másolata, vagy azzal a Kbt. 68. §-ának (4)-(5) bekezdései
szerint egyenértékű más tanúsítvány egyszerű másolata, vagy az egyenértékűnek tekintett minőség- és
környezetirányítási rendszer részletes bemutatása és egyenértékűség indokolás [Kbt. 67. § (1) bekezdés f)
pont].
M.4/ A Kbt. 67. § (1) bekezdés c) pontja alap-ján azoknak a szakembereknek (szervezetek-nek) illetőleg
vezetőknek a megnevezése, képzettségük ismertetése, akiket Ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10
%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek
bemutatása során csatolandók:
a) képzettséget igazoló szakmai önéletrajz a szakember sajátkezű aláírásával;
b) szakemberek végzettséget igazoló okiratok (bizonyítványok, oklevelek, tanúsítványok) egyszerű másolata;
c) a szakemberek által aláírt eredeti rendel-kezésre állási nyilatkozatok teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalva;
d) gyártó vagy képviselete által kiállított igazolás a megajánlott interaktív táblák szervizelésére vonatkozóan.
Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet
(szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. A rendelkezésre állás bizonyítása az érintett szervezet Kbt. 65.
§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatával történik, emellett az erőforrást nyújtó szervezet az alkalmasságot az
ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni. A Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak
a 67. § (1) bekezdésének a), d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó
szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Amennyiben az ajánlattevő a
Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti alvállalkozót vesz igénybe az alkalmassági igazolásához, az alvállalkozó
alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre előírttal azonos módon köteles
igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
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Alkalmatlan ajánlattevő, közös ajánlattevők, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó:
M.1/ Ha az ajánlati felhívás feladását 36 hónapban nem rendelkeznek:
a) legalább 1 db, közbeszerzés tárgya szerinti (informatikai-számítástechnikai eszközök szállítása) referenciával
(egy szállítási szerződés keretében), melynek értéke eléri a nettó 40 000 000 HUF-ot (negyvenmillió forintot);
b) legalább 82 db interaktív tábla szállítását. magában foglaló referenciával vagy referenciákkal;
c) legalább egy magyarországi referencia intézménnyel (Ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-
át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó által felszerelt közoktatási intézmény, amelyben
legalább 2 tanteremben a szállító által szállított eszközökkel napi használatban folyik oktatás és bemutató
helyként alkalmas az eszközök használatának bemutatására közoktatási felhasználás közben);
d) legalább 1 db olyan referenciával, mely összesen minimum 50 fő részére lefolytatott akkreditált pedagógus-
továbbképzés keretén belül, interaktív táblával támogatott IKT módszertanra épülő oktatás megtartásáról szólt.
A b) pontban meghatározott feltétel több referenciával is teljesíthető, ebben az esetben a megjelölt referenciák
szállítási mennyiségének összege el kell érje az alkalmassági minimumértéket.
M.2/ Amennyiben együttesen nem rendelkeznek az ajánlatkérő székhelye szerinti régióban található az
ajánlattevő / ajánlattevő által a teljesítésbe igénybe venni kívánt alvállalkozó cégkivonatában székhelyként/
telephelyként vagy fióktelepként feltüntetett szervizképviselettel (Régió: a területfejlesztésről és a
területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 5. § e) pontjában így megfogalmazott fogalom).
M.3/ Ajánlattevő nem rendelkezik informatikai és/vagy oktatás- és vetítéstechnikai eszközök forgalmazására/
értékesítésére vonatkozó ISO 9001:2000 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer meglétét igazoló
tanúsítvánnyal, valamint ISO 14001:2005 vagy azzal egyenértékű környezetirányítási rendszer meglétét igazoló
tanúsítvánnyal, vagy a minőségbiztosítás, ill. környezetirányítás érdekében tett intézkedések leírásával.
M.4/ ha együttesen nem rendelkeznek legalább az alábbi szakemberekkel:
a) 5 fő, a teljesítésbe bevonni kívánt szerviz technikussal (műszerész, technikus végzett-ség), vagy
szervizmérnökkel (villamosmérnök, informatikus mérnök, kommunikáció-technikai mérnök végzettség), aki
rendelkezik legalább 1 éves, informatikai eszközök üzembe helye-zésére vonatkozó tapasztalattal, amely szak-
emberek közül legalább 2 fő, a szállítani kívánt operációs rendszer gyártójának szakirányú rendszermérnöke,
és legalább 3 fő a megaján-lott interaktív tábla rendszer gyártójának, vagy gyártójának hazai képviseletének
szakmai tanfolyamán részt vett.
b) 1 fő oktatóval, aki legalább 1 éves felnőtt-képzési vagy pedagógusi tapasztalattal, felső-fokú végzettséggel
és akkreditált pedagógus továbbképzésen - interaktív táblával támoga-tott IKT módszertanra épülő oktatás -
részvé-telt igazoló dokumentummal rendelkezik.

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
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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 (HUF). Súlyszám 30
2. Opcionálisan megajánlott magasabb műszaki tartalom (a dokumentációban előírt minimum műszaki
paraméternél többlet műszaki tartalom, a dokumentációban részletesen szabályozott mutatók alapján).
Súlyszám 71
2. 1. Iskolai PC-be Intel Core 2 Duo 2,9 GHz vagy azzal egyenértékű processzor kerül-e beépítésre. Súlyszám
3
2. 2. Iskolai PC-be 320 GB HDD kerül-e beépítésre. Súlyszám 3
2. 3. Iskolai PC-be 6 db USB csatlakozó kerül-e beépítésre. Súlyszám 2
2. 4. Iskolai PC monitor minimum 20" LCD TFT tulajdonsággal kerül-e szállításra. Súlyszám 5
2. 5. Iskolai PC monitor minimum 5 ms válaszidő tulajdonsággal kerül-e szállításra. Súlyszám 2
2. 6. Interaktív tábla egér jobb gomb funkciója a táblát vezérlő tollról is működtethető funkcióval kerül-e
szállításra. Súlyszám 10
2. 7. Interaktív tábla a táblát vezérlő toll elem/akkumulátor illetve töltés nélkül működtethető-e. Súlyszám 10
2. 8. Interaktív tábla és a táblaszoftver támogatja-e a tábla használatát egy időben minimum két felhasználó
számára is, úgy, hogy ne korlátozza az egyik felhasználó számára sem a felhasználási területet, azaz egy
időben mindkét felhasználó a teljes táblafelületen tudjon dolgozni.. Súlyszám 10
2. 9. Interaktív tábla rendelkezik-e egy, a tábla szerkezetéhez csatlakozó vagy abba épített, a tábla gyártóval
azonos márkájú, sztereo hangszóróval és integrált erősítővel.. Súlyszám 5
2. 10. Projektor 3500 ANSI Lumen fényerő tulajdonsággal kerül-e szállításra. Súlyszám 10
2. 11. Notebookba Core 2 Duo 2.1 GHz vagy azzal egyenértékű processzor kerül-e beépítésre. Súlyszám 2
2. 12. Notebookba 320 GB HDD kerül-e beépítésre. Súlyszám 5
2. 13. Notebook minimum 15.5" XGA vagy WXGA kijelzővel kerül-e szállctásra. Súlyszám 2
2. 14. Alkalmazás szerverbe 2 db minimum 500 GB-os SATA HDD winchester kerül-e beépítésre. Súlyszám 2
3. Jótállási időszakban szerviz szakembernek a helyszínen történő megjelenése az értesítéstől számítva
(maximum 24 óra). Súlyszám 10
4. Teljesítési határidő a szerződéskötéstől (naptári nap, min. 9 nap, max. 14 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

TIOP - 1.1.1- 07/1

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 22.7.2011 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 80 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció díjának kifizetése az Ajánlatkérő képviselőjének Szigetvári
Takarékszövetkezetnél vezetett 50800104-11086765 számú számlaszámára történő átutalással történik,
az utalás közleményében fel kell tüntetni az alábbi hivatkozást: "TIOP - 1.1.1- 07/1 - 2008-1094". A fizetés
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megtörténtéről az Ajánlatkérő megbízott képviselője számlát bocsát ki. Az ajánlatkérő képviselője a
dokumentációt kizárólag a fizetést igazoló banki bizonylatok bemutatása ellenében adja át. A dokumentáció díja
az ÁFA összegét tartalmazza.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
22.7.2011 - 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 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22.7.2011 - 10:00
Hely
Tolna Megyei Önkormányzat, MAGYARORSZÁG, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11.-13. (I. emeleti tárgyaló,
106. sz.).
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerinti személyek.

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 Tolna Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények informatikai infrastruktúrájának
fejlesztése" TIOP-1.1.1/07/1-2008-1094.

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
VI.3.1. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 83. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlást.
VI.3.2. A dokumentáció rendelkezésre bocsátása: A dokumentáció - az ajánlati határidő napjának kivételével
- átvehető a jelen felhívásban meghatározott címen munkanaponként 9:00 - 12:00 óra között. Az ajánlattétel
napján 8:00-10:00 óra között van lehetőség a Dokumentáció átvételére, az Ajánlati Felhívásban irányadó
kapcsolattartási pontként megjelölt címen. A Dokumentáció a Kbt. 54.§ (8) bekezdésében foglalt feltételek
mellett is beszerezhető (a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén
a közös ajánlattevők egyikének) vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia). A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel
feltétele.
VI.3.3. Eredményhirdetés tervezett időpontja: 3.8.2011 (11:00), a szerződéskötés időpontja: 13.8.2011.
VI.3.4. Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati felhívás által megjelölt kapcsolattartási
pontban 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.3.5. Igazolások formai feltételei: a Kbt. 20. § (3) bekezdésére tekintettel az ajánlatban minden iratot egyszerű
másolatban elegendő benyújtani.
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VI.3.6. Igazolások: az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamennyi közös ajánlattevő, a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint az erőforrást nyújtó
szervezetek esetében az alábbi iratokat:
— az ajánlattételi határidőtől számított 60 napnál nem régebbi cégkivonat. Amennyiben a cégkivonat szerint
cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű
másolata is csatolandó,
— ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról,
a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti aláírási-
mintája,
— a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat
aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását, a meghatalmazott
aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
VI.3.7. Akkreditáció: az ajánlat további érvényességének feltétele, hogy ajánlattevő vagy alvállalkozója
rendelkezzen interaktív táblával támogatott IKT módszertanra épülő oktatás lefolytatásához szükséges
akkreditált pedagógusképzés szervezére jogosultsággal. Ajánlat-tevőnek az ajánlatához csatolnia kell a
jogosultságot igazoló okirat másolatát.
VI.3.8. Nyilatkozatok: ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése Kbt. 71. § (1)
bekezdés a)-d) pontjával összefüggésben.
VI.3.9. Műszaki ismertető: ajánlattevőnek ajánlata részeként műszaki ismertetőt kell csatolnia a
dokumentációban meghatározott részletezés szerint.
VI.3.10. Tekintettel arra, hogy a beszerzés megvalósítása a tanév időszakában zajlik, az oktatás
zavartalanságának biztosítása érdekében az eszközök telepítése csak tanítási időn kívül történhet.
VI.3.11. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, amire
az 1991. évi XLI. törvény és a végrehajtására kiadott 13/1991. (IX.26.) IM rendelet, valamint a 24/1986 (VI.26.)
MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986 (VI.26.) számú IM rendelet az irányadóak. Az ajánlatkérő a
fordítások esetén csak hiteles magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő
felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja.
VI.3.12. A legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: Részszempontonként 0 -
100 pont.
VI.3.13. A módszer ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az egyes részszempontok szerinti ponthatárok
közötti pontszámot: Ajánlatkérő a 2.1-2.14. bírálati alszempont esetében az igen válasz esetén 10 pontot,
nem válasz esetén 1 pont ad, míg az első, harmadik és negyedik bírálati részszempont esetében a fordított
arányosítást alkalmaz. Az értékelés módszertanának részletes leírását a dokumentáció tartalmazza.
VI.3.14. Minősített ajánlattevők: a minősített ajánlattevőknek a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján a szerződés
teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az ajánlati felhívás szerint.
VI.3.15. Közös ajánlattétel: ha több ajánlattevő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást
csatolni kell. A megállapodásban az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a képviselet és feladatmegosztás
módjáról, továbbá a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
VI.3.16. Formai kötöttség: az ajánlattevőnek a Kbt. 70/A. § (1) bekezdésében, az ajánlati felhívásban és
a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően 3 (1 eredeti és 2 az eredetivel
tartalmilag mindenben megegyező másolati) példányban kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
VI.3.17. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 15. § (4) bekezdésében foglaltakra
tekintettel a hirdetményben megjelölt határidők a hirdetmény feladását követő napon kezdődnek.
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VI.3.18. Az eljárás nyertese: az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban
és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott bírálati szempontok szerint
a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével vagy a Kbt. 91. § (2) bekezdése
szerinti esetben - amennyiben azt ilyen minőségben az eredményhirdetésen megjelölte - a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést.
VI.3.19. Irányadó idő: a teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.
VI.3.20. Nemzeti elbánás: az Ajánlatkérő a Kbt. 1. § (4) bekezdésében foglaltak alapján nyújt nemzeti elbánást.
VI.3.21. Irányadó Jog: a jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni.

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
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VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
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VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
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