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Nyomtatók bérlése.

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/37
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet

Hirdetmény típusa:
Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b)
pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ

Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.03.28.
Iktatószám: 5266/2014
CPV Kód: 30120000-6

Ajánlatkérő:
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat
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Teljesítés helye:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri
Hivatal 1102 Budapest, Szent László tér 29.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri
Hivatal 1105 Budapest, Bebek utca 1. Budapest
Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal
1102 Budapest, Állomás utca 2. Kőbányai
Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola 1105 Budapest, Kápolna tér 4.
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola 1101 Budapest, Üllői út 118.
Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és
Szakszolgáltató Központ 1107 Budapest, Gém u.5-7.
Kőbányai Harmat Általános Iskola 1104 Budapest,
Harmat u.88. Kőbányai Fekete István Általános
Iskola 1108 Budapest, Harmat u. 196-198. Kőbányai
Bem József Általános Iskola 1101 Budapest,
Hungária krt.5-7. Kőbányai Kertvárosi Általános
Iskola 1106 Budapest, Jászberényi út 89. Kőbányai
Kada Mihály Általános Iskola 1103 Budapest, Kada
u.27-29. Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola
1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. Kőbányai
Szervátiusz Jenő Általános Iskola 1101 Budapest,
Kőbányai út 38. Kőbányai Széchenyi István
Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Kőbányai Szent
László Általános Iskola 1105 Budapest, Szent László
tér 1. Kroó György Zene- és Képzőművészeti
Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola 1102 Budapest,
Szent László tér 34. Fővárosi Pedagógiai
Szakszolgálat X. kerületi Tagintézménye 1108
Budapest, Sibrik M. út 76-78. Kőbányai Szent László
Gimnázium 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út
28-34.

Ajánlattételi/részvételi jelentkezési
határidő:

2014.04.18.

Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
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A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

 Építési beruházás

x Árubeszerzés

 Szolgáltatás megrendelés

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Postai cím: Szent László tér 29.

Város/Község: Budapest

Postai irányítószám: 1102

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr. Aziz-Malak Nóra

Telefon: +36 14338250

E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu

Fax: +36 14338230

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kobanya.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

 Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

 Központi szintű

 Közszolgáltató

x Regionális/helyi szintű

 Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

 Közjogi szervezet

 Egyéb

I.3.) Fő tevékenység

I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
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x Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Honvédelem

 Szociális védelem

 Közrend és biztonság

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem

 Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek

 Egyéb (nevezze meg):

 Egészségügy

I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

 Vasúti szolgáltatások

 Villamos energia

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

 Kikötői tevékenységek

 Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése

 Repülőtéri tevékenységek

 Víz

 Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben
adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:

Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására 48
hónapos időtartamra.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,
árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ek) tárgyának)

 Építési beruházás

 Kivitelezés

 Tervezés és kivitelezés
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 Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

x Árubeszerzés

 Adásvétel

 Lízing

x Bérlet

 Részletvétel

 Ezek kombinációja

 Szolgáltatás megrendelés

Szolgáltatási kategória száma:

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 Építési koncesszió

 Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri
Hivatal 1102 Budapest, Szent László tér 29.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 1105 Budapest, Bebek utca 1.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 1102 Budapest, Állomás utca 2.
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1105 Budapest, Kápolna tér 4.
Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1101 Budapest, Üllői út 118.
Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 1107 Budapest, Gém u.5-7.
Kőbányai Harmat Általános Iskola 1104 Budapest, Harmat u.88.
Kőbányai Fekete István Általános Iskola 1108 Budapest, Harmat u. 196-198.
Kőbányai Bem József Általános Iskola 1101 Budapest, Hungária krt.5-7.
Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola 1106 Budapest, Jászberényi út 89.
Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola 1103 Budapest, Kada u.27-29.
Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9.
Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola 1101 Budapest, Kőbányai út 38.
Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.
Kőbányai Szent László Általános Iskola 1105 Budapest, Szent László tér 1.
Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai
Alapfokú Művészeti Iskola 1102 Budapest, Szent László tér 34.
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat X. kerületi
Tagintézménye 1108 Budapest, Sibrik M. út 76-78.
Kőbányai Szent László Gimnázium 1102 Budapest,
Kőrösi Csoma Sándor út 28-34.

NUTS-kód: HU101

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
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x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

 Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma

VAGY

(adott esetben) maximális létszáma

 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:

Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás 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 (ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására 48
hónapos időtartamra.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30120000-6

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
melléklet szükség szerint több példányban is használható)

nem

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

 egy részre

 egy vagy több részre

 valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)

Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérletére és karbantartására, ehhez
kapcsolódóan menedzsment szoftver biztosítására 48 hónapos időtartamra a dokumentációban
részletesen meghatározottak szerint.
A bérbevenni kívánt nyomatkészítő eszközök igényelt darabszáma: 82 db. A bérbevenni kívánt
nyomtatók darabszámában -30% változás lehetséges.
A karbantartási kötelezettség kiterjed ajánlatkérő saját tulajdonú nyomatkészítő eszközeire is a
dokumentációban részletesen meghatározottak szerint.

(adott esetben, csak számokkal)
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Becsült érték áfa nélkül: 45000000 Pénznem: HUF

VAGY:

és között Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)

Vételi jog (opció): nem

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés meghosszabbítható: nem

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a
szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

A (tervezett) időtartam hónapban: 48 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)

Amennyiben Bérbeadó elmulasztja a szerződésben a bérbeadásra kerülő eszközök szállítására
vállalt határidőt, úgy a Bérlő késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér mértéke a késedelmesen
kiszállított és üzembe helyezett gépek esetén az adott gép havi nettó bérleti díjának 5%-a minden
késedelemmel érintett nap után azzal, hogy a késedelmi kötbér összege legfeljebb, a
késedelemmel érintett gépre vonatkozó nettó bérleti díj 15%-a lehet.
Amennyiben Bérbeadó elmulasztja a karbantartási kötelezettségének teljesítésével, illetve a
cserekészülék biztosítási kötelezettségével kapcsolatban megállapított határidőt, úgy a Bérlő
késedelmi kötbérre jogosult. A kötbér mértéke a nyomatkészítő eszközökhöz kapcsolódó
karbantartási kötelezettség teljesítésének késedelme esetén az adott nyomatkészítő eszközök havi
nettó bérleti díja 5%-a minden késedelemmel érintett nap után azzal, hogy a késedelmi kötbér
összege legfeljebb a késedelemmel érintett gépre vonatkozó nettó bérleti díj 15%-a lehet.
Ha a Bérbeadó hibás terméket szállít, a Bérlő ugyanolyan mértékű kötbért követelhet, mint a
szállítás késedelme esetén arra az időre, mely a hiba bejelentését követően a pótlás illetve csere
végrehajtása határidejének lejártától a kifogástalan minőségben történő leszállításig eltelt.
Bérlőnek jogában áll elállni a szerződéstől, amennyiben Bérbeadó az előírt szállítási határidőt 5
munkanappal túllépi, hibás teljesítés esetén a pótlásnak, kicserélésnek 3 napon belül nem tesz
eleget vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ebben az esetben
Bérlő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke 9.000.000,- Ft, azaz kilencmillió forint.
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III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre: (adott esetben)

Ajánlatkérő szabályszerűen kiállított számla alapján, a számla kézhezvételétől számított harminc
(30) naptári napon belül köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni, banki átutalás útján, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130 § (1)-(2) bekezdése alapján,
figyelemmel a Kbt. 130. § (1) és (6) bekezdésben foglaltakra, a szerződés-tervezetben részletesen
meghatározottak szerint.
A kifizetésekre alkalmazni kell az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-t.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
(adott esetben)

Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.

III.1.4)

Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem

(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok),
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott
esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében
meghatározott kizáró okok
valamelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében
meghatározott
kizáró okok valamelyike fennáll.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlatban ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 12.
§-a alapján nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdésében előírtak szerint kell nyilatkoznia arról,
hogy a
szerződés teljesítése során nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró
okok hatálya
alá tartozó alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett
más
szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő köteles csatolni 
i)
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A Kbt. 55. § (1) bekezdése valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. b) pontja
alapján saját vagy jogelődjének a hatályos számviteli jogszabályok szerinti - mellékletek nélküli -
mérlegbeszámolóját 2011. és 2012. évre vonatkozóan, egyszerű másolatban, ha az ajánlattevő
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. 
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján
megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. 
Ha az ajánlattevő jelen pontban meghatározott irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által
előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a
közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő
köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje
alatt a közbeszerzés tárgyából (nyomatkészítő eszközök bérbeadása és karbantartása) származó -
általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 20 millió HUF-ot.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan ajánlattevő, ha mérleg szerinti eredménye a 2011. évben és 2012. évben negatív volt.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

i)
A Kbt. 55. § (1) bekezdés valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja
alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év
legjelentősebb szállításainak ismertetését.
Az ismertetésnek/referencia igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél neve;
- a szerződést teljesítő gazdasági szereplő neve;
- a teljesítés ideje;
- a teljesítés tárgya;
- az ellenszolgáltatás összege (nettó összegben);
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Az igazolás módja: 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésében előírtak szerint.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

i)
Alkalmatlan Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított megelőző három évben összesen legalább egy darab, minimum nettó 5 millió
HUF ellenszolgáltatást elérő értékű, nyomatkészítő eszközök bérbeadására és karbantartására
vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem

III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
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A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

x Nyílt

 Meghívásos

 Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

 Meghívásos

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma

VAGY:

Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:

IV. 2) Értékelési szempontok

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
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VAGY

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

 Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2014/04/18 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00

A dokumentációért fizetni kell igen

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 100000 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

A fenti összeg az ÁFA-t tartalmazza. A fizetés feltételei és módja: A Kbt. 52. § (2)bekezdésére
figyelemmel a dokumentáció ára
befizethető átutalással az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15510000
számú számlája javára (az átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a
közbeszerzési eljárás tárgyát),továbbá készpénzben az ajánlatkérő pénztárában, az
I.1. pontban megjelölt címen, a földszinten, munkanapokon hétfőn 10-16:30 óra,
szerdán 8-15 óra, csütörtökön 10-14:30 óra között (kivéve ezen napokon 12:30-13 óra
között), továbbá pénteken 8-11:30 óra között.
A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A
dokumentáció
ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az
ajánlatkérő által
meghatározott feltételek szerint megfizetni.

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum: 2014/04/18 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás
esetén)
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Dátum: (év/hó/nap)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

 Az EU bármely hivatalos nyelve

 Az EU következő hivatalos nyelve(i):

 Egyéb:

x Magyar

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY

Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum: 2014/04/18 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

Hely: Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek.

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

ajánlatkérő 1. pontban meghatározott címén az I. emelet 133. számú tárgyalóban

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)

A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk

A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

nem

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első
tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban
való részvétel feltétele? (adott esetben) igen

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)

A dokumentáció beszerezhető: Ajánlatkérő I.1) pontban meghatározott postai címén, az I. emelet
131. szobában 8-14.30 óráig; az ajánlattételi határidő utolsó napján 10.00 óráig, továbbá a Kbt. 50.
§ (3) és 52. § (2)bekezdés szerint.
A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A dokumentáció
ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az ajánlatkérő által
meghatározott feltételek szerint megfizetni.

V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa:
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V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti
ponthatárok közötti pontszámot:

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak

igen

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek
a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak:

III.2.2. i) pont; III.2.3. i) pont

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem

V.4) Egyéb információk:

1) Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlást. 
A hiánypótlásként benyújtandó iratokra az ajánlatra előírt formai követelményeket megfelelően kell 
alkalmazni. 
2) Az ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott 
tartalmi és formai követelmények alapján kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 
A Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot írásban és zártan, egy papír alapú példányban, a jelen 
eljárást megindító felhívásban megadott címre (lásd 17. pont) kell benyújtani. Ajánlatkérő előírja a 
papír alapú példánnyal mindenben megegyező, egy elektronikus másolati példány benyújtását CD-n. 
Az elektronikus másolati példánynak jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf, vagy azzal 
egyenértékű kiterjesztésű file-nak kell lennie. 
3) A Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívásban előírt dokumentumok 
egyszerű másolatban is benyújthatók. 
4) Az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 
ajánlat első vagy hátsó lapjához kell rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő 
részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a 
matricán legyen; 
Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy 
számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A 
borítólapot és az esetleges hátlapot nem kell, de lehet számozni; 
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell elhelyezni, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatot tartalmazó 
csomagoláson/borítékon fel kell tüntetni az eljárás tárgyát és a következő szöveget: 
„Közbeszerzési ajánlat, kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel”. 
A benyújtott ajánlat példányához borítólapot kell készíteni. A benyújtott ajánlat példányának 
borítólapján tüntessék fel a beszerzés tárgyát, az „ajánlat” kifejezést, az ajánlattevő nevét, címét. A 
papír alapú és az elektronikus másolati példány közötti eltérés esetén a papír alapú példány 
tartalma az irányadó. 
Az ajánlatban lévő minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasság igazolásában részt 
vevő szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a 
jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
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Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az 
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell 
ellátni. 
Az ajánlattétel és az esetleges hiánypótlás, indokolás, felvilágosítás teljes anyagát elektronikus 
adathordozón (CD) is be kell nyújtani, amit az ajánlat, illetve az esetleges hiánypótlás, indokolás, 
felvilágosítás zárt csomagolásában kérünk elhelyezni. Az elektronikus adathordozón benyújtott 
dokumentumoknak jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf, vagy azzal egyenértékű 
kiterjesztésű file-nak kell lenniük. Az V.4) 5) h) pontban hivatkozott kitöltött költségrészletezőt 
kérjük szerkeszthetőm digitális formában is benyújtani. 
5) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolni kell: 
a) a Kbt. 60. § (3) bekezdés szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot, 
b) a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pont szerinti cégszerűen aláírt nyilatkozatot (nemleges tartalom 
esetén is), 
c) a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot ajánlattevőnek a - 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a 
szerinti - kis- és középvállalkozás szerinti minősítésére vonatkozóan, 
d) a Kbt. 55. § (5) bekezdése nyomán az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők 
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük 
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a 
szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen 
szervezet erőforrására (is) támaszkodik. 
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek 
az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, 
köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 55. § (6) bekezdés a)-c) pontjai szerinti nyilatkozatokat. 
e) Az ajánlatnak – az aláírásra jogosult személyek ellenőrzése céljából – tartalmaznia kell az 
ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőnek), az ajánlatban megjelölt 
alvállalkozó(k), valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) alábbi 
iratait: 
• amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni 
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság 
által megküldött igazolást egyszerű másolatban. 
• a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i)nak vagy ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás-mintájának egyszerű másolatát. 
• egyéni vállalkozók egyéni vállalkozói igazolványának sorszámát, továbbá az egyéni vállalkozó 
aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját. 
 
f) a képviseletre nem jogosult személy által tett nyilatkozat esetén a meghatalmazó(k) és a 
meghatalmazott aláírását is tartalmazó szabályszerű meghatalmazást; 
g) a dokumentációban található Adatlapot az Ajánlattevőre/alvállalkozóra/az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetre vonatkozó általános információkról; 
h) a dokumentációban rendelkezésre bocsátott Felolvasólapot és díjrészletezőt kitöltve; 
i) kereskedelmi ajánlatot a megajánlott termékekre és szolgáltatásra vonatkozóan. 
6) Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden költséget. Az ajánlatok összeállításával és 
benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség ajánlattevőt terheli. 
 
7) Jelen eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai
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szerint kell eljárni.

V.5)

E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/03/26 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:
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Internetcím (URL):

IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi

 

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is
használható)------------------

 

B. MELLÉKLET

Részekre vonatkozó információk

Rész száma 1 Elnevezés:

1) Rövid meghatározás:

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:

3) Mennyiség

(adott esetben, csak számokkal)

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:

VAGY:

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)

Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:

Kezdés (év/hó/nap)

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható)
----------------------
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