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(Nemzeti) 
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Hp.vissza

Iktatási időpont Iktatási szám
2009.10.19 21794/2009

Befizetések
Dátum Befizető Mód Összeg
2009.10.06. Ajánlatkérő Átutalás 190000.0

Terjedelem Árazás
 Egységár : 10000  
Oldalszám: 19.0  Ára 190000.0  

Hirdetmény rövid tartalma
Neumann János Középiskola és Kollégium 2009. 
évi informatikai eszköz beszerzése.

Megjegyzés
Az ajánlatkérő nevében eljáró hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó az ajánlattételi felhívást 
ellenjegyezte. +L.10.06.
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Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem 

(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; 
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá [ideértve a 
Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is]; 

Kbt. 241. § b) 
d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza;

Kbt. III. rész VI. fejezet 21. Cím 
e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ának (5) bekezdésére vagy 
274. §-ának (2) bekezdésére vagy 298. §-ának (3) bekezdésére]; 

9.000.000 HUF 
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem 
kötelező, ezt a körülményt is; 

Kötelező 
g)a kérelem és a hirdetmény feladásának napját. 

2009/10/19 
(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő által meghatározott személy vagy szervezet kezdeményezi, e 
személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti jogosultságáról is. A képviseleti 
jogosultságról való nyilatkozat hiányában a Szerkesztőbizottság a hiánypótlásra történő felhívást az 
ajánlatkérőnek küldi meg. 

Képviseleti jogosultság megléte [x] 

Egyéb közlemény:
Ajánlatkérő az ajánlatkérők jegyzékébe bejelentkezett. Ajánlatkérő képviselője az ajánlattételi felhívást 
ellenjegyezte. 

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 
 
 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 
1024 Budapest, Margit krt. 85. 
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 
 

 
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

 
Építési beruházás [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Azonosító kód_______________________________________

Árubeszerzés [x] 

Szolgáltatás [ ] 

Építési koncesszió [ ] 

Szolgáltatási koncesszió [ ]  
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I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

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

Hivatalos név: 
Neumann János Középiskola és Kollégium 
Postai cím: 
Rákóczi u. 48. 
Város/Község  
Eger 

Postai irányítószám: 
3300 

Ország: 
Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Busi Lajos  
Címzett: 
Rákóczi u. 48. 

Telefon: 
06 36 325 311 

E-mail: 
blabla@nejanet.hu 

Fax: 
06 36 325 311 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
www.nejanet.hu 
A felhasználói oldal címe (URL): 
 
További információk a következő címen szerezhetők be: 
 [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be: 
 [ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
 [x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
 

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű [ ] Közszolgáltató [ ] 
Regionális/helyi szintű [x] Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont] [ ] 
Közjogi szervezet [ ] Egyéb [ ] 
 
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

[ ] Általános közszolgáltatások [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem [ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság [ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem [x] Oktatás
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[ ] Gazdasági és pénzügyek [ ] Egyéb (nevezze meg): 

[ ] Egészségügy  

 
 
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

[ ] Víz 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

[ ] Villamos energia 

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont] 

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése 

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] 

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok 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]

[ ] Repülőtéri tevékenység 

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] 

[ ] Kikötői tevékenységek 

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] 

[ ] Postai szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont] 

 
I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x] 

 
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) Meghatározás 

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 

Neumann János Középiskola és Kollégium 2009. évi informatikai eszköz beszerzése. 

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

a) [ ] Építési beruházás b) [x] Árubeszerzés c) [ ] Szolgáltatás 

[ ] Kivitelezés

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, 
módon, az ajánlatkérő által 
meghatározott követelményeknek 
megfelelően

[x] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória 
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[ ] Építési koncesszió

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

 

 

[ ] Szolgáltatási koncesszió 

A teljesítés helye

NUTS-kód 

A teljesítés helye 

3300 Eger, Rákóczi u. 48. 

NUTS-kód HU312 

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 résztvevőinek keretszáma 
VAGY, adott esetben, maximális létszáma 

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ] 

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

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és 
pénznem): 

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): 

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

Szállítási szerződés a Neumann János Középiskola és Kollégium 2009. évi informatikai eszközei beszerzésére. 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

 Fő szószedet  Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy 30200000-1   

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből 
szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x] 

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)? igen [ ] nem [x] 
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II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör 

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

29 db asztali számítógép; 1 db szerver számítógép; 1 db kombinált fénymásoló, fax, szkenner, hálózati nyomtató; 
3 db switch; 2 db szkenner; 1 db printer szerver; 2 db projektor; 2 db hangfal; 2 db video erősítő; 2 db kábel 
teszter, 8 db lap top; 10 db tanuló robot és 20 db szoftver a dokumentációban részletesen meghatározott 
specifikációnak megfelelően.  
Ahol meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozás szerepel, a megnevezés csak a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. 
Ajánlatkérő a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű árut elfogad. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők 
figyelmét, hogy az egyenértékűséget ez esetben az Ajánlatkérőnek hitelt érdemlően igazolnia kell. 
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jótállási időn belül fellépő meghibásodás esetén az Ajánlattevőnek 
kötelezettséget kell vállania a hiba kijavításának megkezdésére a hiba felmerülésétől számított 2 órán belül. 

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x] 

Igen válasz esetén a vételi jog leírása: 

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között 

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a 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 (év/hó/nap) 
ÉS/VAGY
befejezés 2009/12/18 (év/hó/nap) 

 

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

III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek 

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

- üzembe helyezést követően a műszaki leírásban termékenként meghatározott jótállási idő.  
- késedelmes teljesítés esetére vállalandó kötbér: a szerződés - nettó ellenértéke, mértéke napi 0,5 százaléka, de 
legfeljebb 20 százaléka.  
- meghiúsulási kötbér: a nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) 20 %-a. 
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III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre 

Ajánlatkérő előleg fizetését nem biztosítja, a végszámla benyújtása az ajánlatban megnevezett anyagok és 
eszközök leszállítását követően a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás után az Ajánlatkérő képviselője által aláírt 
teljesítésigazolás alapján történik, melyek kiegyenlítése a teljesítéstől számított 8 munkanapon belül, átutalás 
útján történik a Kbt. 305. § (3) bekezdése alapján. 

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) 

nem 

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [ ] 
nem [x]  
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása 

III.2) Részvételi feltételek 

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

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

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 60. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt 
kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 
61. § (1) bekezdés a)-d) pontokban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő 
vagy alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akire vonatkozóan a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában 
foglalt kizáró ok fennáll. Kizárásra kerül az eljárásból az az ajánlattevő aki, illetőleg akinek a közbeszerzés 
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy erőforrást nyújtó szervezet a 
Kbt. 62. § (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá esik. 
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 249. § (3) bekezdése szerint kell igazolni. A 250. § (3) bekezdés h) pontjára 
tekintettel a Kbt. 96. § (3) bekezdése alapján az eredményhirdetésen az ajánlatkérő felhívja a nyertes 
ajánlattevőt a Kbt. 63. § (2) és (3) bekezdése szerinti igazolások nyolc napon belül történő benyújtására. Az 
ajánlatkérő a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdése szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el a 63/A. § (1) 
bekezdése és a Közbeszerzések Tanácsa útmutatója (KÉ 2009/111. szám, 2009.09.23.)/szerint. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód:

1.a) A Kbt. 66. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az 
ajánlattevő, közös ajánlattevő esetén minden ajánlattevő, 
továbbá az ajánlattevőnek, illetve a közös ajánlattevőnek a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozója által benyújtott, az 
összes számlavezető pénzintézetüktől származó, másolati 
formában benyújtott banki igazolásokkal, melyben 
legalább a következő információk szerepelnek: 
• a pénzintézet mióta vezeti a bankszámlát/bankszámlákat 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha vele szemben, a 
közös ajánlattevő, ha bármelyikükkel szemben, 
valamint, ha az ajánlattevő, vagy a közös 
ajánlattevők részéről a közbeszerzés értékének 10 %-
át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozójával szemben megállapítást nyer, hogy 
a) az összes számlavezető pénzintézetétől benyújtott 
banki igazolás(ok) alapján bármely igazolásban a 
jelen ajánlati felhívás közzétételének napját megelőző 
12 hónapban 60 napot meghaladó sorbanállás fordult 
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• volt-e sorbanállás a jelen ajánlati felhívás közzétételének 
napját megelőző 12 hónapban, ha igen hány napig. 
 
1.b) A Kbt. 66. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az 
ajánlattevő, közös ajánlattevő esetén minden ajánlattevő, 
továbbá az ajánlattevőnek, illetve a közös ajánlattevőnek a 
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozója által benyújtott, a 
2008. évi, számviteli jogszabályoknak megfelelő 
mérlegének és eredmény kimutatásának benyújtása 
másolat formájában. 
 
1.c) A Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján az 
ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőknek az előző 
legfeljebb 3 évi (2006., 2007., 2008.) teljes forgalmáról és 
ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyának 
megfelelő informatikai eszköz értékesítéséről szóló 
nyilatkozata. 

elő. [Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pont], 
 
b) a hatályos számviteli törvény alapján benyújtott 
2008. évi mérleg és eredménykimutatása alapján 
mérleg szerinti eredménye az elmúlt évben negatív 
volt [Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pont], úgyszintén, ha 
a saját tőkéje kevesebb, mint a jegyzett tőkéje. 
 
c.) Az ajánlattevő, a közös ajánlattevők esetén az 
ajánlattevők együttes éves forgalma 2006., 2007., és 
2008. években nem éri el a nettó 5 Millió Ft-ot 
átlagban, továbbá a teljes éves forgalmon belül a 
közbeszerzés tárgyának megfelelő informatikai 
eszközök szállítása munkák éves forgalma nem éri el 
a nettó 3 Millió Ft-ot évente. 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód:

1.) A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja alapján az 
ajánlattevő, közös ajánlattevők esetén az adott 
alkalmassági követelményt bemutató referenciamunkák 
bemutatása a Kbt. 67.§ (1) bekezdése szerinti, a 
szerződést kötő másik fél által kiállított, másolatban 
benyújtott, legalább az alábbi tartalmú igazolásokkal:  
-a szerződést kötő másik fél megjelölése 
- az ellenszolgáltatás összege (nettó Ft) 
- a teljesítés ideje és helye (év,  
hónap, nap) 
- a szálítás tárgya 
-nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 
2) Az ajánlattevőnek csatolnia kell a megajánlott termékek 
leírását, vagy a termékekre vonatkozó lapkatalógust. (Kbt. 
67 § (1) d))  
 
3) Ajánlattevőnek - amennyiben nem a műszaki leírásban 
javasolt termékkel teljesít - ajánlatához csatolnia kell a 
műszaki leírásban megadott műszaki specifikációval 
történő egyenértékűséget igazoló hiteles igazolást. (Kbt. 
67. § (1) bekezdés e) pont.) 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

1) Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőknek 
együttesen rendelkeznie kell a jelen ajánlati felhívás 
közzétételének napját megelőző összesen 2 év 
időszakában legalább 1 sikeresen teljesített minimum 
nettó 5 millió Ft értéket elérő vagy azt meghaladó, a 
jelen beszerzés tárgyával megegyező (informatikai 
eszközszállítás) referenciával. [Kbt. 67. § (1) 
bekezdés a) pont]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a csatolt 
termékleírásból illetve katalógusokból megállapítható, 
hogy a termék nem felel meg az előírt műszaki és 
minőségi követelményeknek. 
 
3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ajánlatához - 
amennyiben nem a műszaki leírásban javasolt 
termékekkel teljesít - nem csatolja az 
egyenértékűséget igazoló hiteles igazolást. 

III.2.4) Fenntartott szerződések 
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A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x] 

 

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [x] nem [ ] 

 
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek 
 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen 
[ ] nem [ ] 

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő 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 megfelelőt jelölje meg) 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x] 

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [ ] 

[ ] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x] 

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

 

IV.3) Adminisztratív információk 
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IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x] 

Igen válasz esetén

Előzetes 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: 2009/11/10 (év/hó/nap ) Időpont: 10.00 óra 

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [ ] nem [x] 

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): Pénznem: 

A fizetés feltételei és módja:

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő 
Dátum: 2009/11/10 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra 

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 időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) 

-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum: 2009/11/10 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra 

Helyszín : Neumann János Középiskola és Kollégium 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek 

A Kbt. 80. § (2) bekezdésében meghatározott személyek. 
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V. szakasz: kiegészítő információk 

V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) igen [ ] nem [x] 

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? 
igen [ ] nem [x] 

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási 
alapot: 

V.3) További információk (adott esetben) 

V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

2009. november 17. 15 óra. 

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

2009. november 26. 10 óra. 

V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első 
tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) 

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott 
esetben) 

igen [x] nem [ ] 

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott 
esetben) 

A dokumentációt az Ajánlatkérő a Kbt. 251. § (2) bek. alapján elektronikus úton e-mailben biztosítja az 
ajánlattevők részére. 

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és 
felső határa: 

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a 
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti 
ponthatárok közötti pontszámot:

V.6) 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 szigorúbb(ak)-e? 

igen [x] nem [ ] 

V.7) Egyéb információk:

1) Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít, teljes körben. (Kbt. 83. §)  
2) A dokumentáció kiváltása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának 
módja: Ajánlatkérő a dokumentációt a Kbt. 251. § (2) bekezdése alapján elektronikus úton bocsátja az 
ajánlatkérők rendelkezésére.  
3) Az ajánlatban meg kell jelölni  
- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe [Kbt. 71. § (1) bekezdés a) pont], 
- az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 

file:///C|/temp/hird_21794_2009.html (10 of 13) [2009.10.20. 9:50:09]



file:///C|/temp/hird_21794_2009.html

igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a 
megjelölt alvállalkozók közreműködnek, [Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pont] továbbá 
- az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet [Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pont]. 
4) Az ajánlattevőnek és a 10 % feletti alvállalkozójának, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlathoz 
csatolni kell 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, és az ajánlatot cégszerűen aláírók aláírási címpéldányát, 
eredetiben, vagy hiteles másolatban a dokumentációban részletezettek szerint. 
5) Ajánlattevőnek az ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.  
6) Az ajánlati árat a befejezési határidőre prognosztizált átalányáron, nettó Ft-ban + törvényes Áfa bontásban kell 
megadni.  
7) Ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatot tartalomjegyzékkel ellátva, 1 eredeti és 2 másolati példányban 
kell benyújtani, egyértelműen megjelölve az "eredeti" és a "másolat" példányokat. Amennyiben az egyes 
példányok között eltérés van, az eredetiként megjelölt példány az irányadó. Az eredeti és másolati példányokat 
egy közös csomagolásba kell csomagolni, a csomagolásra rá kell írni: „Neumann János Középiskola és Kollégium 
informatikai eszközök beszerzése – Ajánlat.”  
8) Az ajánlatban benyújtandó a Dokumentációban megadott minta szerinti felolvasó lap is, amelyet az ajánlattevő 
cégszerű aláírásával ellátva, a tartalomjegyzék után kell elhelyezni. A felolvasó lap aláírója vonatkozásában 
csatolandó az ajánlatban a cégaláírási címpéldány, hiteles másolatban.  
9) Az ajánlathoz csatolni kell a megajánlott termékek termékismertetőit. A megajánlott termékeknek ki kell 
elégítenie az ajánlati dokumentáció műszaki leírásában meghatározott követelményeket. Ajánlattevőnek ki kell 
töltenie a műszaki leírásban szereplő táblázatot, amelybe be kell írni a termékekre megadott nettó és bruttó 
egységárat, bruttó összárat; a termék megnevezését gyártó és típus megadásával, valamint a termék műszaki 
paramétereit. 
10) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jótállási időn belül fellépő meghibásodás esetén az Ajánlattevőnek 
kötelezettséget kell vállania a hiba kijavításának megkezdésée a hiba felmerülésétől számított 2 órán belül. 
Ajánlattevőnek ezen feltételre az ajánlatábak kifejezett elfogadó nyilatkozatot kell csatolnia. Amennyiben ilyen 
nyilatkozatot nem tesz az ajánlata érvénytelen.  
11) Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő visszalép, az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevővel köthet szerződést. (Kbt. 91. § (2))  
12) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőket terheli. 
13) Érvénytelen az ajánlat, ha a tevékenységi kör szerint az ajánlattevőnek, a közbeszerzés tárgyának 
teljesítésére nincs jogosultsága. A jogosultság meglétére ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. 
14) Az ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell nyilatkozatát az ajánlati felhívás III.1.1) pontjában meghatározott 
és a dokumentációban részletezett feltételek szerinti szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalásáról.  
15) Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, az ajánlatkérési 
dokumentációban foglaltakra, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra a Kbt. 70. (2) bek. szerint. 
16) Ajánlatkérő a nyertes közös ajánlattevőktől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de együttes 
ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek egyetemleges kötelezettséget és felelősséget kell vállalniuk a 
teljesítésért. Az ajánlatban meg kell jelölniük, hogy képviselőként melyik ajánlattevő jár el, az erre vonatkozó 
meghatalmazást, valamint a közös ajánlattevők között létrejött együttműködési megállapodást/szerződést eredeti 
példányban az ajánlathoz csatolni kell.  
17) Érvénytelen az ajánlat, ha az nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.  
18) Az ajánlati felhívás III.2.2) pontjában „Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt 
igazolási mód” 1.a) pontjában előírt igazolás tekintetében az ajánlattevőnek, közös ajánlattevők esetén minden 
tagnak, valamint a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak 
nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az összes számlavezető pénzintézetének igazolását csatolta.  
19) Az ajánlattevő számára a Kbt. 4. § 3/E. pont szerinti erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában az 
ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 65. § (4) bekezdésének a) illetve b) pontjában előírt igazolást is. 
20) Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.  
21) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. Harmadik Rész VI. fejezet 21. Cím szerinti jelen 
közbeszerzési eljárás választását a Kbt. 242. § és 244. § (1) bek. indokolta. 
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V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/10/19 (év/hó/nap)

A. melléklet 

További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be 

Hivatalos név: 
Dr. Turcsányi Dánil hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
Postai cím: 
Bajcsy-Zs. u. 3. II/5. 
Város/Község  
Eger 

Postai irányítószám: 
3300 

Ország: 
Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Dr. Turcsányi Dániel ügyvéd 
Címzett: 
3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 3. II/5. 

Telefon: 
06 36 322 327 / 06 30 645 50 36 

E-mail: 
drturcsanyi@cegdoktor.hu 

Fax: 
06 36 322 327 

Internetcím (URL): 
 
 
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető 

Hivatalos név: 
Dr. Turcsányi Dániel hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
Postai cím: 
Bajcsy-Zs. u. 3. II/5. 
Város/Község  
Eger 

Postai irányítószám: 
3300 

Ország: 
Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Dr. Turcsányi Dániel  
Címzett: 
3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 3. II/5. 

Telefon: 
06 36 322 327 / 06 30 645 5036 

E-mail: 
drturcsanyi@cegdoktor.hu 

Fax: 
06 36 322 322 

Internetcím (URL): 
 
 
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani

Hivatalos név: 
Neumann János Középiskola és Kollégium 
Postai cím: 
Rákóczi u. 48. 
Város/Község  
Eger 

Postai irányítószám: 
3300 

Ország: 
Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Busi Lajos  
Címzett: 
Rákóczi u. 48. 

Telefon: 
06 36 536 089 / 06 30 22 99 938 
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E-mail: 
blabla@nejanet.hu 

Fax: 
06 36 325 311 

Internetcím (URL): 
 

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

 
A rész száma 1 meghatározás 

1) A rész meghatározása 

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

3) Mennyiség vagy érték

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése 
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY 
Befejezés (év/hó/nap) 

5) További információ a részekről 

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