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RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Tolna Megyei Önkormányzat
Postai cím: Szent István tér 11-13.
Város/Község: Szekszárd
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Címzett: Dr. Puskás Imre közgyűlés elnöke
Telefon: 74/505-632
E-mail: -
Fax: 74/505-611
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és
helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
xRegionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb
(nevezze meg):
xÁltalános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
Gazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás



Oktatás
Egyéb
(nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 )
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés TIOP-3.1.1/08/01 kódszámú
„TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések” című projekten belül
áruszállítás
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát
válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
Árubeszerzés x
Adásvétel x
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye 5 iskola:
- Szent László Szakképző Iskola Székhely Intézmény és Kollégiuma, 7100
Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.
- Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 3 telephelye, 7090 Tamási, Deák
Ferenc u. 6-8. (konditerem), 7090 Tamási, Rákóczi u. 21. (tetőtér beépítés), 7090
Tamási-Fornádpuszta 0307/6 hrsz (gépműhely)
- Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézmény, 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 51-53.
- Perczel Mór Szakközépiskolai Tagintézmény, 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18.
- Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény, 7100 Szekszárd, Szent László u.
8-12.
NUTS-kód HU233
c)
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása



Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a
négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült
összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága
(amennyire lehetséges):
II.1.5)
A szerződés meghatározása/tárgya TIOP-3.1.1/08/01 kódszámú „TISZK
rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések” című projekten belül
áruszállítás
II.1.6)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
További
tárgyak:

30211400-5
39162000-5
39100000-3
48000000-8

II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.1.8)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk
megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre x
valamennyi részre
II.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1)
Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
TIOP-3.1.1/08/01 kódszámú „TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális
fejlesztések” című projekten belül áruszállítás: 240 féle 1.466 db szerszámgép,



kéziszerszám és egyéb berendezés, 136 féle 986 db számítógép konfiguráció
és oktatási berendezés, 84 féle 1.561 db bútor, valamint 22 féle 695 db
szoftvercsomag, illetve információs rendszer. Nyertes vállalkozó feladata a
szállítások előtt az érintett oktatási intézmény vezetőjével a szállítási feltételek
véglegesítése, amennyiben szükséges, akkor a telepítési feltételek megtervezése és
kivitelezése, az áru leszállítása, beüzemelése, működőképes átadása, betanítása,
jótállási garancia vállalása.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő
jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett
idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés 2010/03/01 (nap/hó/év)
befejezés 2010/11/30 (nap/hó/év)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1)
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) - amennyiben
vállalkozó a szerződésben rögzített feladatait a szerződésben rögzített határidőhöz
képest később végzi el, akkor napi késedelmi kötbért fizet,
- amennyiben a szerződés teljesítése vállalkozó hibájából hiúsul meg, akkor
meghiúsulási kötbért fizet.
- Vállalkozó köteles a szolgáltatási időszakára a Kbt. 53.§ (6) a) pontja szerint
teljesítési biztosítékot nyújtani ajánlatában meghatározott összegben.
III.1.2)
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a
vonatkozójogszabályirendelkezésekre
Jelen áruszállítás a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP-3.1.1.
támogatásában valósul meg, vonatkoznak rá annak feltételei. Ajánlatkérő az
ellenszolgáltatást a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való
teljesítéstől számított legkésőbb 30 napon belül teljesíti szállítói finanszírozással.
Ajánlatkérő a beruházás finanszírozására pályázatot nyújtott be a fenti program
keretében és a beszerzésre vonatkoznak a Kbt. 48.§ (3)-(4) bekezdésében foglaltak.
III.1.3)



A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi
személy (adott esetben)
Nem
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott
esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
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 részvételre jelentkező, alvállalkozó, vagy
erőforrást nyújtó szervezet, akire vonatkoznak a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében előírt
kizáró okok. Ajánlatkérő az eljárásból kizárja az olyan részvételre jelentkezőt,
akire, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójára, vagy a számára erőforrást nyújtó szervezetre
fennállnak a Kbt. 62.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok. A kizáró okok fenn
nem állásáról a részvételre jelentkezőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint a részvételre
jelentkező részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek írásban
nyilatkoznia kell a részvételi jelentkezésben a Kbt. 104.§ (2) bekezdés szerint, vagy
jogosult ezt igazolni. A nyertes ajánlattevő az eredményhirdetést követő 8 napon
belül a Kbt. 63.§ és 63/A.§ szerint köteles igazolni, hogy nem tartozik a 60.§ (1)
bekezdés hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta. [63.§ (3)] Részvételre
jelentkező köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 105.§ (3)]
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód: - Részvételre jelentkező cégkivonatába bejegyzett összes számlavezető
pénzintézetétől származó, 2008. január 01. és 2008. december 31. közötti időszakra
vonatkozó, a részvételi határidő lejártakor 90 napnál nem régebbi nyilatkozat arról,
hogy mióta vezeti számláját, van-e tudomása vele szemben sorbanállásról
- Részvételre jelentkező 2006., 2007. és 2008. évi számviteli jogszabályok szerinti
beszámolója (mérleg és eredménykimutatása) a mellékletek nélkül (ha a részvételre
jelentkező letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét)
- Részvételre jelentkező felelősségbiztosítási kötvénye
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): - részvételre jelentkezőnél
az adott időszakban sorbanállás nem fordulhatott elő
- részvételre jelentkező 2006., 2007. és 2008. évi adózás előtti eredménye nem
lehet negatív, 2006., 2007. és 2008. évi nettó árbevételének átlaga meg kell, hogy
haladja az 50 millió Ft-ot, valamint 2008. december 31-i saját tőkéje meg kell, hogy
haladja a 20 millió Ft-ot
- részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell olyan felelősségbiztosítással, melynek
értéke minimum 20 millió Ft/év
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási
mód: - Részvételre jelentkező 2006. január 01. és 2008. december 31. közötti



időszak legjelentősebb áruszállításainak ismertetése (a teljesítés ideje és
helye, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szállítás tárgya, továbbá az
ellenszolgáltatás nettó összege vagy a korábbi szállítás mennyiségének megadása),
ehhez tartozó referenciaigazolások vagy nyilatkozatok a Kbt. 68.§ (1) bekezdés
szerint
- Részvételre jelentkező műszaki-technikai felszereltségének leírása, az
eszközökről kiállított számlák vagy adás-vételi szerződések, iroda esetében
tulajdoni lap csatolása, gépjárművek esetében érvényes forgalmi engedélyek
benyújtása, és ha ezek nem a részvételre jelentkező nevére szólnak, akkor minden
eszköz esetében a tulajdonossal kötött bérleti vagy egyéb felhasználási szerződés
példányának mellékelése
- Minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek leírása
- Azoknak a szakembereknek, illetőleg vezetőknek a megnevezése, képzettségük
ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, részvételre jelentkező által
cégszerűen ellenjegyzett szakmai önéletrajzok becsatolása a bevonni kívánt
szakember aláírásával, bizonyítványok mellékelése, bevonni kívánt szakemberek -
dátummal és aláírással megerősített – nyilatkozata arról, hogy részvételre jelentkező
nyertessége esetén jelen felhívásban rögzített – rájuk vonatkozó – munkákat ellátják
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): - Részvételre
jelentkezőnek rendelkeznie kell az adott időszakból 1 darab olyan (adás-vételi
szerződéssel vagy vállalkozási szerződéssel megvalósuló) áruszállításra vonatkozó
referenciaigazolással, aminek az ellenértéke legalább nettó 50 millió forint vagy
mennyisége legalább 50 db
- Részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell:
-- 2 db egymástól függetlenül működő szélessávú internettel,
-- 3 db személyi számítógéppel, amiből legalább 1 db laptop (hordozható
számítógép),
-- 1 db fénymásoló készülékkel,
-- 1 db telefax készülékkel,
-- 3 db mobiltelefon előfizetéssel,
-- 1 db vezetékes telefon fővonallal,
-- 2 db személygépkocsival,
-- 2 db irodahelyiséggel rendelkező irodával,
-- 1 db fedett raktárral rendelkező telephellyel
- Részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell: ISO 9001:2000 vagy a Kbt. 68.§
(4) bekezdése szerint ezzel egyenértékű minőségirányítási rendszerrel, vagy ezt
eredményező minőségbiztosítási intézkedésekkel
- Részvételre jelentkezőnek rendelkeznie kell legalább az alábbi szakemberekkel:
-- 1 fő felsőfokú végzettségű műszaki képzettségű szakemberrel, aki rendelkezik
Európai Uniós projekttel kapcsolatos vezetői gyakorlattal,
-- 1 fő felsőfokú végzettségű közgazdász képzettségű szakemberrel, aki rendelkezik
Európai Uniós projekt megvalósításában szerzett elszámolási tapasztalattal
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges
feltételek



III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
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 fejtája
Nyílt
Meghívásos x
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3.,
További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy
keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a
versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan
csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok
számát?
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xaz alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy –
ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell
megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban
illetve az ismertetőben meghatározott szempontok

Szempont Súlyszám
Minél alacsonyabb ajánlati ár [Ft] 11
Szállítási határidő [naptári nap] 8
Minél magasabb késedelmi kötbér
[%/naptári nap]

7

Minél nagyobb meghiúsulási kötbér [%] 6



Minél nagyobb teljesítési biztosíték [%] 5
IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) L/597/A1
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben:
/S
-
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben:
/S
-
(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben:
/S
-
(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/12/21 (nap/hó/év)
Időpont: 09:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 24.000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja: Az árat 25% ÁFA (6.000 Ft) terheli, így a bruttó ár
30.000 Ft. A részvételi dokumentáció ellenértéke kifizethető a SZÁMÍT Kft-nél
személyesen munkanapokon 09:00-15:00 óra között a részvételi jelentkezési
határidő lejártáig, a részvételi jelentkezési határidő lejártának napján 08:30-09:00
óra között.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2009/12/21 (nap/hó/év)
Időpont: 09:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha
ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: 2009/12/23 (nap/hó/év)
IV.3.6)
Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók HU
Egyéb:



IV.3.7)
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
-ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától
számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/02/04 (nap/hó/év ) Időpont: 09:00
Hely (adott esetben): SZÁMÍT Kft., 1025 Budapest, Törökvész út 95-97.B. épület VI.
emelet 38. ajtó.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen
ajánlatkérő, ajánlattevők, valamint az általuk meghívottak és a jogszabályban előírt
szervezetek képviselői
VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2)
a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és
bármely egyéb használható hivatkozási alapot: TIOP-3.1.1/08/01
VI.3) További információk (adott esetben)
VI.3.1. A részvételi dokumentáció megvásárlása a részvételi jelentkezés feltétele,
a dokumentáció másra át nem ruházható. A dokumentáció a SZÁMÍT Kft-nél
munkaidőben térítésmentesen megtekinthető.
VI.3.2. Részvételre jelentkező köteles a dokumentáció megvásárlásával egyidejűleg
megadni elérhetőségi adatait: cég neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma,
ügyintéző neve, telefon, telefax és e-mail. A dokumentáció átvehető a kifizetést
követően a SZÁMÍT Kft. (1025 Budapest, Törökvész út 95-97.B. VI. emelet 38. ajtó)
irodájában személyesen munkanapokon 09:00 és 15:00 óra között, a részvételi
jelentkezési határidő lejártának napján 08:30-09:00 óra között. Az eljárásban az
ajánlatkérő a Kbt. 102.§ (3) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
VI.3.3. Az eljárásban a nyilatkozatokat, az igazolásokat és egyéb kért
dokumentumokat eredeti példányban vagy hiteles másolatban kell benyújtani.
VI.3.4. A részvételi jelentkezéseket írásban 4 példányban kell benyújtani a
dokumentációban előírtak szerint.
VI.3.5. Ajánlatkérő előírja, hogy részvételi jelentkezőnek az alvállalkozók nélkül kell
a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeknek megfelelnie.
VI.3.6. Ajánlatkérő annak érdekében, hogy megállapítsa miszerint a cégjegyzésre
jogosultak írták alá a részvételi jelentkezést, a részvételre jelentkező köteles csatolni
a részvételi határidő lejártakor 90 napnál nem régebbi cégkivonatát, valamint aláírási
címpéldányát attól a személytől, aki a részvételi jelentkezést aláírta, ezek csatolása
nélkül a részvételi jelentkezés érvénytelen. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezés
aláírására meghatalmazást nem fogad el.
VI.3.7. Részvételi jelentkezések felbontásának helye: SZÁMÍT Kft., 1025 Budapest,
Törökvész út 95-97.B. épület VI. emelet 38. ajtó, ideje: 2009. december 21. hétfő
09:00 óra.



VI.3.8. Részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosultak: Ajánlatkérő,
részvételre jelentkezők, valamint az általuk meghívottak és jogszabályban előírt
szervezetek képviselői.
VI.3.9. Ajánlatkérő az eljárás során teljes körű hiánypótlást biztosít.
VI.3.10. Részvételi szakasz eredményhirdetési időpontja és helye: 2009. december
23. szerda 15:00 óra, helye megegyezik a bontás helyével.
VI.3.11. Részvételi szakaszban megfelelt részvételi jelentkezőknek ajánlattételre
megküldendő ajánlati felhívás tervezett időpontja: 2009. december 23. szerda.
VI.3.12. A részvételi szakaszban megfeleltek ajánlatuk megadása érdekében
ajánlatkérési dokumentációt válthatnak ki a SZÁMÍT Kft-nél az ajánlattételi
határidőig, melynek értéke nettó 40.000 Ft (bruttó 50.000 Ft).
VI.3.13. Az ajánlattételi határidő: 2010. február 04. csütörtök 09:00 óra.
VI.3.14. Az ajánlattétel helye: SZÁMÍT Kft., 1025 Budapest, Törökvész út 95-97.B.
épület VI. emelet 38. ajtó.
VI.3.15. Tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja: az eljárás nem tárgyalásos.
VI.3.16. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése
során adható pontszám alsó és felső határa: 0-9, a legkedvezőbb ajánlat kapja a
maximális pontot, a többi ajánlati elem pedig a legjobb ajánlat értékéhez viszonyítva
számtani arányosítással kerül elbírálásra.
VI.3.17. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010. február 11. csütörtök 09:00
óra, helye: SZÁMÍT Kft., 1025 Budapest, Törökvész út 95-97.B.VI.38.
VI.3.18. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010. március 01. hétfő 10:00 óra,
helye: Tolna Megyei Önkormányzat, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., I.
emelet, Elnöki Iroda.
VI.3.19. Ajánlatkérő részvételre jelentkezők pénzügyi és gazdasági, valamint
műszaki illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
VI.3.20. Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével vagy visszalépése esetén - ha azt
az eljárás eredményének kihirdetésekor megnevezte - a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést, figyelemmel a Kbt.
63.§ (4) bekezdésére.
VI.3.21. Ajánlatkérő az ajánlatadást a részvételi szakaszban megfelelt és
ajánlatadásra felhívott cégek esetében a Kbt. 101.§ (3) bekezdés b) pontja alapján
1 millió forint ajánlati biztosíték adásához köti, amit a Kbt. 59.§ (2) bekezdés szerint
kell teljesíteni. Bankszámlára történő befizetés esetén a kedvezményezett neve:
Tolna Megyei Önkormányzat, bankszámlaszám: 11746005-15414007-10040007 A
befizetés vagy a biztosíték adásának igazolását az ajánlatba csatolni kell.
VI.3.22. A részvételi jelentkezésben meg kell adni a Kbt. 105.§ (1) bekezdésében
előírtakat.
VI.3.23. A részvételi jelentkezésben nyilatkozni kell a Kbt. 105.§ (3) bekezdésében
előírtak szerint.
VI.3.24. Az eljárás hivatkozási száma: L/597/A1
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Döntőbizottsága
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest



Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: 336-7776
E-mail: dontobizottsag@chello.hu
Fax: 336-7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerezes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY
szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő
szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzések Döntőbizottsága
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Telefon: 336-7776
E-mail: dontobizottsag@chello.hu
Fax: 336-7778
Internetcím (URL): www.kozbeszerezes.hu
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/11/17 (nap/hó/év)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: SZÁMÍT Közbeszerzés és Beruházás Lebonyolító Kft.
Postai cím: Törökvész út 95-97.B. épület VI./38.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Címzett: Seres Péter ügyvezető
Telefon: 325-9824
E-mail: szamit@szamit.hu
Fax: 325-9297
Internetcím (URL): www.szamit.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő
iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is)
beszerezhetők



Hivatalos név: SZÁMÍT Közbeszerzés és Beruházás Lebonyolító Kft.
Postai cím: Törökvész út 95-97.B. épület VI./38.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Címzett: Seres Péter ügyvezető
Telefon: 325-9824
E-mail: szamit@szamit.hu
Fax: 325-9297
Internetcím (URL): www.szamit.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket
kell benyújtani
Hivatalos név: SZÁMÍT Közbeszerzés és Beruházás Lebonyolító Kft.
Postai cím: Törökvész út 95-97.B. épület VI./38.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Címzett: Seres Péter ügyvezető
Telefon: 325-9824
E-mail: szamit@szamit.hu
Fax: 325-9297
Internetcím (URL): www.szamit.hu
 
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás TIOP-3.1.1/08/01 kódszámú „TISZK rendszerhez kapcsolódó
infrastrukturális fejlesztések” című projekten belül áruszállítás
1)
A rész meghatározása Szerszámgépek, kézi szerszámok és egyéb berendezések
2)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
További
tárgyak:
3)
Mennyiség 240 féle 1.466 db szerszámgép, kéziszerszám és egyéb berendezés
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)



VAGY Kezdés 2010/03/01 (nap/hó/év)
Befejezés 2010/11/30 (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás TIOP-3.1.1/08/01 kódszámú „TISZK rendszerhez kapcsolódó
infrastrukturális fejlesztések” című projekten belül áruszállítás
1)
A rész meghatározása Számítógép konfigurációk és oktatási berendezések
2)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30211400-5
További
tárgyak:

39162000-5

3)
Mennyiség 136 féle 986 db számítógép konfiguráció és oktatási berendezés
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/03/01 (nap/hó/év)
Befejezés 2010/11/30 (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 3
meghatározás TIOP-3.1.1/08/01 kódszámú „TISZK rendszerhez kapcsolódó
infrastrukturális fejlesztések” című projekten belül áruszállítás
1)
A rész meghatározása Bútorok
2)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
További
tárgyak:
3)
Mennyiség 84 féle 1.561 db bútor
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):



Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/03/01 (nap/hó/év)
Befejezés 2010/11/30 (nap/hó/év)
5) További információ a részekről
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 4
meghatározás TIOP-3.1.1/08/01 kódszámú „TISZK rendszerhez kapcsolódó
infrastrukturális fejlesztések” című projekten belül áruszállítás
1)
A rész meghatározása Szoftvercsomag és információs rendszerek
2)
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
További
tárgyak:
3)
Mennyiség 22 féle 695 db szoftvercsomag, illetve információs rendszer
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott
esetben)
Az időtartam hónapban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés 2010/03/01 (nap/hó/év)
Befejezés 2010/11/30 (nap/hó/év)
5) További információ a részekről


