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3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez  
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ  
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Bud apest, Margit krt. 85.  
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757  
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-lin e értesítés: 
http://www.kozbeszerzes.hu  
AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA  
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkeszt ıbizottsága) tölti ki  
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________  
Azonosító kód____________________  
Építési beruházás  
Árubeszerzés x 
Szolgáltatás  
Építési koncesszió  
Szolgáltatási koncesszió  
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR İ  
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)  
Hivatalos név: Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás  
Postai cím: Szabadság u. 20-22.  
Város/Község: Gárdony  
Postai irányítószám: 2483  
Ország: Magyarország  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: Tóth István  
Telefon: (22)589-572  
E-mail: office@velencei-to.hu  
Fax: (22)589-573  
Az ajánlatkérı általános címe (URL): www.velencei-to.hu  



A felhasználói oldal címe (URL):  
További információk a következı címen szerezhetık be:  
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
xHa attól eltérı, kérjük töltse ki az A.I mellékletet  
A dokumentáció a következı címen szerezhetı be:  
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
xHa attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet  
Az ajánlatokat a következı címre kell benyújtani:  
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
xHa attól eltérı, kérjük töltse ki az A.III mellékletet  
I.2.) Az ajánlatkérı típusa  
Központi szintő  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintő x 
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Az ajánlatkérı tevékenységi köre  
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérık esetén  
xÁltalános közszolgáltatások  
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció  
Védelem  
Szociális védelem  
Közrend és biztonság  
Szabadidı, kultúra és vallás  
Környezetvédelem  
Oktatás  
Gazdasági és pénzügyek  
Egyéb (nevezze meg):  
Egészségügy  
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérık esetén  
Víz  
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  
Villamos energia  
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  
Gáz- és hıenergia termelése, szállítása és elosztása  
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]  
Földgáz és kıolaj feltárása és kitermelése  
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  
Szén és más szilárd tüzelıanyagok feltárása és kitermelése  
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]  
Vasúti szolgáltatások  
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]  
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások  
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]  
Repülıtéri tevékenység  
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  
Kikötıi tevékenységek  
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]  
Postai szolgáltatások  
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]  
I.4.) Az ajánlatkérı más ajánlatkérık nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem  
 
II. SZAKASZ: A SZERZ İDÉS TÁRGYA  
II.1) Meghatározás  



II.1.1 ) Az ajánlatkérı által a szerzıdéshez rendelt elnevezés  
Informatikai eszközök beszerzése a TIOP 1.1.1-09/1 pályázat keretében a Velencei-tó 
Környéki Többcélú Kistérségi Társulás részére  
II.1.2) A szerzıdés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – 
építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a 
szerzıdés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)  
a)  
Építési beruházás  
Kivitelezés  
Tervezés és kivitelezés  
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérı által meghatározott 
követelményeknek megfelelıen  
Építési koncesszió  
A teljesítés helye  
NUTS-kód  
b)  
xÁrubeszerzés  
xAdásvétel  
Lízing  
Bérlet  
Részletvétel  
Ezek kombinációja/Egyéb  
A teljesítés helye  
Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és AMI 
2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi u. 29  
NUTS-kód HU211  
c)  
Szolgáltatás  
Szolgáltatási kategória  
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)  
Szolgáltatási koncesszió  
A teljesítés helye  
NUTS-kód  
II.1.3) A hirdetmény a következık valamelyikére irányul  
Közbeszerzés megvalósítása x 
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása  
Keretmegállapodás megkötése  
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)  
Keretmegállapodás több ajánlattevıvel  
A tervezett keretmegállapodás résztvevıinek keretszáma  
VAGY, adott esetben, maximális létszáma  
Keretmegállapodás egy ajánlattevıvel  
A keretmegállapodás idıtartama: Idıtartam év(ek)ben:  
VAGY hónap(ok)ban:  
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes idıtartama alatt (csak számokkal 
és pénznem):  
A keretmegállapodás alapján megkötendı szerzıdések értéke és gyakorisága (amennyire 
lehetséges):  
II.1.5) A szerzıdés meghatározása/tárgya  
A TIOP 1.1.1-09/1 pályázathoz kapcsolódó számítástechnikai eszközök és számítógép 
programok szállítására és telepítésére vonatkozó szállítási szerzıdés.  
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék 
Fı tárgy: 30213100-6   



További tárgyak: 48624000-8 
48310000-4 
32420000-3 
30237200-1 

 

 

II.1.7)  
Részekre történı ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. 
mellékletbıl szükség szerint több példány használható) nem  
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  
egy részre  
egy vagy több részre  
valamennyi részre  
II.1.8.)  
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem  
II.2) Szerzıdés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör  
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)  
Tanulói gép 75 db 
Tanári eszköz 3 db 
WIFI Acces Point 3 db 
Tároló 3 db 
Hálózati router 1 db 
Operációs rendszer 75 db 
Digitális oktatási program 75 db 
Az eszközök minimális mőszaki specifikációját az TIOP 1.1.1-09/1 pályázat mőszaki elıírása 
szabályozza (www.nfu.hu) 
Az eszközökkel kapcsolatos részletes elıírás megtalálható a Magyar Közbeszerzési 
Alapítvány honlapján: www.mkal.hu 
Az eszközök becsült értéke: 7.532.000Ft + áfa  
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:  
hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):  
VAGY: és között  
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlıdı jellegő 
szerzıdések esetében kérjük feltüntetni a további szerzıdések tervezett idejét: hónapokban: 
vagy napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
II.3) A szerzıdés idıtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje  
Az idıtartam hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
VAGY: kezdés (év/hó/nap)  
ÉS/VAGY  
befejezés 2011/02/28 (év/hó/nap)  
 
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technik ai információk  
III.1) A szerzıdésre vonatkozó feltételek  
III.1.1) A szerzıdést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)  
Az ajánlatkérı a szerzıdéses feltételek biztosítékaként: 
a) Késedelmi kötbért köt ki, melynek mértéke minimum a bruttó ajánlati ár 0,1%-a naponta. 
Ajánlattevı ennél magasabb értéket is megajánlhat, amit ajánlatkérı a bírálati 
részszempontok körében értékeli. 
b) Meghiúsulási kötbért köt ki, melynek mértéke a szerzıdés nettó értékének 10%-a. 
Ajánlatkérı a leszállított termékekre minimum 12 hónap teljeskörő garancia nyújtását írja elı. 



Az ajánlatkérı a számára ennél kedvezıbb garancia idıtartam megajánlását a bírálati 
részszempontok körében értékeli.  
III.1.2) Fı finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre  
Megbízó a megbízási díjat 100%-ban vissza nem térítendı támogatásból 
(TIOP-1.1.1-09/1-2010-0055) fedezi. Az ajánlatkérı elıleget nem biztosít. A végszámla a 
mőszaki átadás-átvételt követıen nyújtható be. A teljesítésigazolással ellátott számla ún. 
szállítói finanszírozással kerül kiegyenlítésre a támogatás finanszírozási rendszerén 
keresztül, közvetlenül a támogató által, a teljesítéstıl számított 60 napon belül, az Art. 36/A. 
§ rendelkezéseinek figyelembevételével.  
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott 
esetben)  
Nem követelmény  
III.1.4)  
Vonatkoznak-e a szerzıdés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem 
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása  
III.2) Részvételi feltételek  
III.2.1) Az ajánlattevı személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a 
szakmai és cégnyilvántartásokba történı bejegyzésre vonatkozó elıírásokat is  
Az ajánlatkérı által elıírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:  
Az eljárásban nem lehet ajánlattevı, alvállalkozó vagy erıforrást nyújtó szervezet, akire 
fennállnak a Kbt. 60.§ (1) bekezdésében, 61 § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok. 
Ajánlatkérı az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevıt, akire, illetıleg akinek a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójára vagy a 
számára erıforrást nyújtó szervezetre fennállnak a Kbt. 62.§(1) bekezdésében felsorolt 
kizáró okok. 
A megkövetelt igazolási mód: 
a) Az ajánlattevı, közös ajánlattevı, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá az ajánlattevı számára erıforrást 
nyújtó szervezet nyilatkozata, hogy nem tartozik a 60.§(1)bekezdésének, valamint a 61.§(1) 
bekezdésének hatálya alá. 
b) Ajánlattevınek a Kbt. 63.§(3) bekezdésben foglaltak szerint nyilatkoznia kell,hogy a 
szerzıdés teljesítéséhez nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá esı alvállalkozót. 
A jogi alkalmasságra vonatkozó nyilatkozatot a cégjegyzésre jogosult személynek kell 
aláírnia.  
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
Ajánlattevı, közös ajánlattevı, illetve 10% feletti alvállalkozó (által) 
Pi1) a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlattételi határidıtıl 
számított 30 napnál nem régebbi pénzintézeti nyilatkozatot eredeti, vagy közjegyzı által 
hitelesített formában, a következı tartalommal:  
- fizetési számla nyitásának idıpontja, a számlán van-e, volt-e a kiállítását megelızı egy 
évben lejárt fizetési kötelezettség (sorban álló tétel), ha igen, akkor mikor és mennyi ideig.  
Pi2) 
a) a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell a 2007., 2008. és 2009. évekre 
vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (kiegészítı melléklettel, valamint 
amennyiben azt jogszabály elıírja, úgy könyvvizsgálói záradékkal) egyszerő másolat 
formájában;  
b) a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell a 2007., 2008. és 2009. évek 
vonatkozásában jelen közbeszerzés tárgyával megegyezı (számítástechnikai)eszközök 
értékesítésébıl származó nettó forgalmára vonatkozó nyilatkozatát, éves szintő bontásban, 
eredeti vagy közjegyzı által hitelesített másolat formájában. 
Pi3) az utolsó lezárt gazdasági év (2009.) számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját 
(kiegészítı melléklettel, valamint amennyiben azt jogszabály elıírja, úgy könyvvizsgálói 
záradékkal) egyszerő másolat formájában – az igazolás módja megegyezik a Pi2) a) 



pontban elıírt 2009. évre vonatkozó beszámolóval, így azt csak 1 példányban kell 
becsatolni. 
Erıforrás nyújtó szervezet bevonása esetén ajánlatkérı felhívja a figyelmet a Kbt. 4.§ 3/E. 
pontjára és a Kbt.65.§ (4) bekezdésére.  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Alkalmatlan az ajánlattevı, a közös ajánlatot benyújtó és a közbeszerzés értékének 10 %-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó 
P1) Ha számlavezetı pénzintézetének nyilatkozata szerint bármelyik fizetési számláján a 
nyilatkozattételt megelızı 1 éven belül 30 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettsége 
(sorban álló tétele) volt. 
P2) Ha az elmúlt 3 pénzügyileg lezárt évben (2007., 2008. és 2009.) jelen közbeszerzés 
tárgyával megegyezı (számítástechnikai)eszközök értékesítésébıl származó nettó forgalma 
a három év átlagában nem érte el az 5 mFt-ot.  
P3) Ha az elızı lezárt üzleti évben (2009) a mérleg szerinti eredménye nem volt pozitív (0 
Ft-nál magasabb). 
Az alkalmassági feltételeknek ajánlattevınek, közös ajánlattevınek, valamint 10% feletti 
alvállalkozónak a P1) és P3) pontnak önállóan-, a P2) pontnak együttesen kell megfelelnie.  
III.2.3) Mőszaki, illetve szakmai alkalmasság  
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:  
Ajánlattevı, közös ajánlattevı, illetve 10% feletti alvállalkozó (által) 
Mi1) Referencia igazolása a Kbt. 67.§ (1) bekezdés, illetve a Kbt. 68.§ (1) bekezdés szerint, 
az ajánlattételi határidı lejártát megelızı 36 hónapban, számítástechnikai eszközök 
szállítására és beüzemelésére vonatkozóan, az alábbi tartalommal: teljesített megrendelés 
megnevezése (leszállított gépek számának, típusának megjelölésével), a teljesítés idıpontja, 
az ellenszolgáltatás összege, a megrendelı neve, címe, telefonszáma, valamint az elvégzett 
munka minısítése. 
Mi2) ISO 9001:2000 szabványnak megfelelı, illetve ezzel egyenértékő minıségbiztosítási 
rendszer tanúsítványa, eredeti vagy egyszerő másolat formájában, illetve az egyenértékő 
minıségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékai, eredeti vagy egyszerő másolat 
formájában.  
Mi3) A teljesítésbe bevonni kíván mőszaki végzettséggel rendelkezı szakember bemutatása, 
az alábbiak szerint: 
a) végzettségét igazoló diploma, egyszerő másolat formájában; 
b) akreditált képzésre feljogosított szervezet vagy a megajánlott hálózati eszköz gyártója 
által kiállított igazolása a számítógépes hálózatépítésre vonatkozó képzés eredményes 
elvégzésérıl, egyszerő másolat formájában;  
c) szakmai önéletrajz, eredeti vagy egyszerő másolat formájában; 
d) közremőködıi nyilatkozat, eredeti vagy egyszerő másolat formájában. 
Erıforrást nyújtó szervezet bevonása esetén ajánlatkérı felhívja a figyelmet a Kbt.4.§ 3/E 
pontjára és a Kbt.65.§ (4) bekezdésére.  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
Mőszakilag, illetve szakmai szempontokból alkalmatlan az ajánlattevı, közös ajánlattevı, 
illetve a 10%-ot meghaladó alvállalkozó, 
M1) ha az ajánlattételi határidıt megelızı 36 hónapban nem rendelkezik legalább egy olyan 
teljesített és pozitív tartalmú referenciával, amely szerint nettó 4,5 mFt értékben laptopok 
szállítását és beüzemelését végezte el, egy megrendelı részére, valamint egyszeri 
szállításra. 
M2) ha nem rendelkezik az ajánlattételi határidı lejártakor érvényes ISO 9001:2000 
szabványnak megfelelı, számítástechnikai eszközök kereskedelmére vonatkozó 
minıségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy a Kbt.68.§ (4) bekezdés szerinti egyéb, ezzel 
egyenértékő tanúsítvánnyal, továbbá az egyenértékő minıségbiztosítási intézkedések egyéb 
bizonyítékaival. 
M3) ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt, legalább 1 fı olyan szakemberrel, aki 
egyszerre rendelkezik 
a) mőszaki területen szerzett, legalább középfokú végzettséggel;  



b) számítógépes hálózatépítésre vonatkozó képzettséggel; 
c) valamint legalább 5 éves számítástechnikai gyakorlattal. 
Az alkalmassági feltételek vonatkozásában ajánlattevınek, közös ajánlattevınek, illetve 10% 
feletti alvállalkozónak együttesen kell megfelelni.  
III.2.4) Fenntartott szerzıdések  
A szerzıdés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem  
A szerzıdés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem  
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerzıdésekre vonatkozó különleges feltételek  
III.3.1)  
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?  
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történı hivatkozás:  
 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS  
IV.1) Az eljárás típusa  
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti  
Tárgyalás nélküli x 
Tárgyalásos  
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti  
Tárgyalás nélküli  
Tárgyalásos  
IV.2) Bírálati szempontok  
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelıt jelölje meg)  
A legalacsonyabb összegő ellenszolgáltatás  
VAGY  
Az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiak szerint x 
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell 
megadni)  

Szempont Súlyszám  
Bruttó ajánlati ár (forintban) 15 
Teljesítési határidı (szerzıdéskötéstıl számítva, napokban) 25 
Késedelmi kötbér (forintban, min. a bruttó ajánlati ár 0,1%-a naponta) 20 
Vállalt garancia idıtartama (hónapokban,min. 12 hónap) 20 
Tanuló laptop tételő eszköz tanúsítvánnyal igazolt ütésállósága 20 
IV.2.2)  
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem  
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésrıl (ha szükséges)  
IV.3) Adminisztratív információk  
IV.3.1) Az ajánlatkérı által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)  
HKT-36/2010.  
IV.3.2)  
Az adott szerzıdésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem  
Igen válasz esetén  
Elızetes összesített tájékoztató  
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény  
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)  
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)  
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)  
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)  
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)  
A dokumentáció beszerzésének határideje  
Dátum: 2011/01/11 (év/hó/nap )  
Idıpont: 15:00  



Kell-e fizetni a dokumentációért? igen  
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 40000  
Pénznem: HUF  
A fizetés feltételei és módja:  
A dokumentáció árát dr.Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó Budapest 
Banknál vezetett 10103214-01474300-01003003 számú számlájára kell befizetni. (Jogcím: 
HKT-36/2010. eljárás dokumentációjának vételára). A dokumentáció fent megadott ára bruttó 
összegben értendı.  
IV.3.4) Az ajánlattételi határidı  
Dátum: 2011/01/11 (év/hó/nap) Idıpont: 15:00  
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók  
HU  
Egyéb:  
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális idıtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)  
-ig (év /hó/nap )  
VAGY hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidı lejártától számítva)  
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei  
Dátum: 2011/01/11 (év/hó/nap)  
Idıpont: 15:00  
Helyszín : Velencei-tó Környéki Kistérségi Társulás irodája (2481 Velence, Balatoni út 65.) I. 
emeleti tárgyaló  
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek  
Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint  
 
V. szakasz: kiegészít ı információk  
V.1)  
A KÖZBESZERZÉS Ismétlıdı jellegő-e? (adott esetben) nem  
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  
V.2)  
A szerzıdés 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 hivatkozási alapot:  
TIOP 1.1.1-09/1  
V.3) További információk (adott esetben)  
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett idıpontja:  
2011.01.21 15:00 óra  
V.3.2) A szerzıdéskötés tervezett idıpontja:  
2011.02.03  
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérı által elıírt alapvetı szabályai, az 
elsı tárgyalás idıpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)  
V.3.4.1)  
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott 
esetben) igen  
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott 
esetben)  
A dokumentáció átvehetı, illetve elektronikusan megkérhetı a dokumentáció ellenértékének 
kiegyenlítését követıen dr.Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadónál (A/II. 
melléklet), munkanapokon 8.00-11.30 és 13.00-16.00 óra között, valamint az ajánlattételi 
határidı lejártának napján 8.00-11.30 és 13.00-15.00 óra között. A dokumentáció 
megküldésére vonatkozó kérelemhez csatolni kell a dokumentáció ellenértékének 
megfizetésérıl szóló igazolást, ajánlattevı székhelyére, valamint elektronikus elérhetıségére 
vonatkozó adatokat. Közös ajánlattevık esetében elegendı, ha a dokumentációt a közös 
ajánlattevık egyike megvásárolja.  



V.3.5.1) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja 
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felsı határa:  
1-10 pont  
V.3.5.2) Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja 
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérı megadja az V.3.5.1) 
pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:  
A részszempontok értékelése az arányosítás módszerével történik. A bírálati 
részszempontok esetében alkalmazott értékelési módszer részletes kifejtését az ajánlati 
dokumentáció tartalmazza. Ha több ajánlatnak azonos a kiszámított pontszáma, az az 
ajánlat minısül az összességében legelınyösebbnek, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást 
tartalmaz; azonos ellenszolgáltatás esetében pedig az az ajánlat, amely a nem egyenlı 
értékelési pontszámot kapott részszem pontok közül a legmagasabb súlyszámú 
részszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. Ha az összességében 
legelınyösebb ajánlat így sem állapítható meg, az ajánlatkérı a Kbt. 90. § (3) bekezdését 
alkalmazza.  
V.6)  
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek elıírt igazolási módja a minısített 
ajánlattevık hivatalos jegyzékébe történı felvétel feltételét képezı minısítési 
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen  
V.7) Egyéb információk:  
1.) A benyújtott ajánlat formai érvényességi kellékeit az ajánlati dokumentáció tartalmazza. 
2.) Az ajánlathoz továbbá csatolni kell: 
a) ajánlattevı nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2) bekezdésre vonatkozóan; 
b) ajánlattevı nyilatkozatát a Kbt. 71. § (1) a), b),c) és d) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot 
is csatolni kell) valamint a Kbt. 71.§ (3) bekezdésére vonatkozóan 
c) az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot és igazolást; 
d) a kizáró okokkal kapcsolatos összes nyilatkozatot; 
e) ajánlattevı ajánlattételi határidıt megelızı 30 napnál nem régebbi cégkivonatát vagy 
egyéni vállalkozói igazolványát (egyszerő másolat formájában); 
f) az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányát (egyszerő másolat 
formájában). Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevı 
cégjegyzésre jogosult képviselıjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, 
illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást szintén csatolni 
kell; 
g) az ajánlati ár megbontását tartalmazó tételes kereskedelmi ajánlatot. 
3.) A megajánlott eszközök egyenértékőségének bizonyítása ajánlattevı feladata, amely 
alapján köteles ajánlatába becsatolni az eszközök gyártójának illetve forgalmazójának 
mőszaki adatlapját, tanúsítványát, illetve nem magyar nyelvő dokumentumok esetén azok 
magyar nyelvő fordítását is, amelyekbıl egyértelmően megállapítható az egyenértékőség 
ténye.  
4.) Ajánlattevınek jelen ajánlati felhívásban, dokumentációban meghatározott tartalmi és 
formai követelményeknek megfelelıen kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania, ellenkezı 
esetben az ajánlat érvénytelen. 
5.) Az ajánlatkérı csak az eljárás nyertesével vagy az eljárás nyertesének visszalépése vagy 
az eljárás nyertesének a 60. § (1) bekezdésének, valamint - ha az ajánlatkérı azt elıírta - a 
61. § (1), illetıleg (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos hamis 
nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása 
esetében az ajánlatok értékelése során a következı legkedvezıbb ajánlatot tevınek 
minısített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerzıdést. 
6.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az Ajánlattevıt terheli. 
7.) Az ajánlattételi felhívással kapcsolatban az Ajánlattevık tájékoztatást a Kbt. 56. § (1) 
bekezdés szerint kérhetnek. A kiegészítı tájékoztatás megadására a Kbt. 250.§(3)bekezdés 
b) pontja az irányadó. 
8.) Több ajánlattevı közösen is tehet ajánlatot (konzorcium). Ebben az esetben a közösen 



benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerzıdés aláírására az ajánlattevık közül 
melyikük bír felhatalmazással. Közös ajánlattevıknek az ajánlathoz csatolni kell az 
együttmőködésrıl szóló megállapodást, melynek kötelezı erejően tartalmaznia kell azt, hogy 
a konzorcium tagjai egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és 
szerzıdés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a benyújtott 
együttmőködési megállapodás a konzorciumi tagoknak a konzorcium mőködésére vonatkozó 
teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza. 
9.) Ajánlattevınek ajánlati árát a felolvasólapon kell megadnia nettó és bruttó értékben. Az 
ajánlati árnak a teljesítéssel kapcsolatos valamennyi költséget magába kell foglalnia (különös 
tekintettel –többek között- a berendezések vételárát, szállítását, telepítését, betanítását, 
garanciális költségeket), így ezeken túlmenıen semmilyen jogcímen nem jogosult 
Megrendelıtıl további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Ajánlattevı ezen felül a 
szerzıdés idıtartama alatt semmilyen költség elszámolására nem jogosult. 
Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthetı semmilyen más 
külföldi fizetıeszköz árfolyamához. A szerzıdés teljesítése során az árfolyamkockázatot 
ajánlattevı viseli.  
Ajánlatkérı az ajánlatok értékelése során a bruttó árat veszi figyelembe. 
10.) Ajánlatkérı a hiányok pótlását a Kbt. 83. § (2) bekezdése szerint engedi meg.  
V.8)  
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/12/17 (év/hó/nap)  
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pont ok  
I) További információk a következı címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetık be  
Hivatalos név: dr.Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó  
Postai cím: Fı u. 2. II. emelet 3.  
Város/Község: Kaposvár  
Postai irányítószám: 7400  
Ország: HU  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: dr.Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó  
Telefon: +36/30-370-4669  
E-mail: schablauer@t-online.hu  
Fax: +36/82-222-067  
Internetcím (URL): www.schablauer.hu  
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhetı  
Hivatalos név: dr.Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó  
Postai cím: Fı u. 2. II. emelet 3.  
Város/Község: Kaposvár  
Postai irányítószám: 7400  
Ország: HU  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: dr.Schablauer Péter hivatalos közbeszerzési tanácsadó  
Telefon: +36/30-370-4669  
E-mail: schablauer@t-online.hu  
Fax: +36/82-222-067  
Internetcím (URL): www.schablauer.hu  
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani  
Hivatalos név: Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás  
Postai cím: Balatoni út 65.  
Város/Község: Velence  
Postai irányítószám: 2481  
Ország: HU  
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: Galambos Zsuzsanna munkaszervezet vezetı  
Telefon: +36/22-589-572  



E-mail: office@velencei-to.hu  
Fax: +36/22-589-573  
Internetcím (URL): www.velencei-to.hu  
   
B. MELLÉKLET  
A részekre vonatkozó információk  
A rész száma 1  
meghatározás  
1) A rész meghatározása  
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  
 Fı szójegyzék Kiegészítı szójegyzék 
Fı tárgy:    
További tárgyak:    
3) Mennyiség vagy érték  
4) A szerzıdés idıtartama vagy eltérı kezdési/teljesítési határidı feltüntetése  
Az idıtartam hónap(ok)ban:  
VAGY napokban: (a szerzıdés megkötésétıl számítva)  
VAGY Kezdés (év/hó/nap)  
ÉS/VAGY  
Befejezés (év/hó/nap)  
5) További információ a részekrıl  
 


