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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
1.

Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe, internetcíme:
Hivatalos név: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
Postai cím: 1067 Budapest VI. ker. Eötvös utca 7. (Magyarország)
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Polgár Sándor
Telefon: 06-1-413-2351
E-mail: polgar@abtl.hu
Fax:
06-1- 413-16-47
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.abtl.hu

2.

Az eljárás fajtája:
Jelen eljárás közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) III.
rész, 115.§-a szerinti, uniós értékhatár alatti, nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülő,
hirdetmény közzététele nélküli eljárás, tekintettel arra, hogy a beszerzés becsült értéke nem
éri el a nettó 18.000.000 forintot.

3.

A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási elemekkel vegyes adásvételi szerződés. Különféle
informatikai hardver eszközök és kiegészítők beszerzése, helyszínen történő üzembe
helyezéssel.
Mennyiség:
Eszköz
Blade szerver rendszer:
Blade keret

Mennyiség
1 db

A fenti blade keretbe illeszkedő integrált FC modul

2 db

FC optikai modul
A fenti blade keretbe illeszkedő integrált 10Gbe switch modul

4 db
2 db

10Gbe kábel

4 db

A fenti blade keretbe illeszkedő szerverek
Operációs rendszer
Szünetmentes tápegység kiegészítők:
Bővítő akkuszekrény a meglévő Eaton 9SX 5kVA UPS-hez

2 db
2 db

Network MS-kártya meglevő Powerware Eaton 9135 6kVA UPS-hez

1 db

1 db
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A beszerzésre kerülő eszközök részletes műszaki specifikációját a Dokumentáció
mellékleteként kiküldésre kerülő Műszaki specifikáció (Excel tábla) tartalmazza, melynek
kitöltésével és beárazásával kell ajánlattevőknek a Kereskedelmi ajánlatukat benyújtani.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdése alapján tájékoztatja az
Ajánlattevőket, hogy a Műszaki specifikációban a referenciatermék megnevezése csak a
tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a Műszaki
specifikációban rögzítettekkel egyenértékű (vagy bizonyítottan jobb) műszaki
paraméterekkel rendelkező termékeket is elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek
ajánlatában igazolnia kell.
Járulékos szolgáltatás: a beszerzésre kerülő eszközök helyszínre történő leszállítása,
helyszíni üzembe helyezése, (összeszerelése, telepítése, beállítása) illetve integrálása a
Levéltár meglévő informatikai környezetébe, a göngyöleg elszállítása teljes körűen a nyertes
Ajánlattevő feladata.
A megajánlott eszközöknek minimum 36 hónap teljeskörű helyszíni garanciával kell
rendelkezni, 7x24 órás szerviz rendelkezésre állással és 24 órán belüli garantált hardver
hibaelhárítással.
4. Közös Közbeszerzési szójegyzék (CPV):
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
30200000-1
48820000-2

Számítógépek és tartozékaik
Szerverek.

5. Teljesítési határidő: a szerződéskötéstől számított 60 naptári nap.
A nyertes ajánlattevőnek az eszközöket ezen időpontig le kell szállítania, a
megadott
működési helyre telepíteni, beüzemelni, és - legalább egy napos eredményes próbaüzemet
követően - a műszaki átadás-átvétel keretében átadni. Ajánlattevő teljesítésének az
eredményes átadás-átvétel minősül. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
6. A teljesítés helye: 1067 Budapest VI. ker. Eötvös utca 7. (Magyarország)
7. A közbeszerzési dokumentumok, és azok rendelkezésre bocsátásának módja:
Az ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdése alapján a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében
a jelen felhívást kiegészítő dokumentumokat bocsát rendelkezésre, amely a szerződéstervezetet,
az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az ajánlattevők részére szükséges információkról szóló
tájékoztatást, az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, az
ajánlatkérő által ajánlott igazolás- és nyilatkozatmintákat tartalmazza.
A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljeskörűen, térítésmentesen, elektronikusan
bocsátja rendelkezésre. A közbeszerzési dokumentumok a jelen felhívással együtt kerülnek
megküldésre az ajánlattételre felhívott gazdasági szerplők részére.
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8. Részekre bontás, a változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk:
Tekintettel arra, hogy ajánlatkérő által beszerezni kívánt eszközök egy eszközrendszer részét
képezik, és a szerződés magába foglalja a helyszíni üzembe helyezést, (összeszerelése,
telepítése, beállítása) illetve integrálást a Levéltár meglévő informatikai környezetébe, a
részekre bontás a szerződés teljesítése, illetve az egységes garanciális feltételek biztosítása
miatt sem gazdaságilag, sem műszakilag nem lehetséges. Többváltozatú ajánlat beadására –
ugyanezen okok miatt – szintén nincs lehetőség.
9. Tárgyalás: Jelen eljárás tárgyalás nélküli.
10. Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a
Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során
következik be.
Megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik
a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában foglaltakat a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem
alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 7. §-a szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai
közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek
a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1)
bekezdése szerint.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja: „a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e,
melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az
ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a
továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a
pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;”
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10.§ g) pont gb) alpont: „Nem Magyarországon
letelepedett ajánlattevő esetén: a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az
ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e,
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melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az
ajánlattevőt, illetve részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a
pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó
nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló
törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni”
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2)
bekezdésében előírtak szerint kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítése során nem
vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó
alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta
elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak az ajánlattételi felhívás megküldésénél nem
régebbi keltezésűnek kell lenniük.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró
ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
11. Az alkalmassági követelmények:
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdésére tekintettel pénzügyi-gazdasági alkalmassági
követelményt jelen eljárásban nem vizsgál.
Műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelményei:
M/1. Referenciák bemutatása:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az igazolások
benyújtására a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdései alapján felhívott ajánlattevőnek be kell mutatnia
a jelen eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap)
során teljesített legjelentősebb, a közbeszerzés tárgyával megfelelő (azaz különféle
informatikai eszközök értékesítésére / leszállítására vonatkozó) szállítási referenciáit,
legalább az alábbi adatokat megadva:
- a szerződést kötő fél neve (megrendelő hivatalos megnevezése, címe);
- szerződés tárgya (a leszállított termékek megadása, a járulékosan nyújtott szolgáltatások
leírása )
- a teljesítés ideje/időszaka (legalább év, hónap);
- a kapott ellenszolgáltatás összege;
- a teljesítés előírásoknak való megfelelőségére vonatkozó minősítés (a teljesítés az
előírásoknak, és a szerződésnek megfelelően történt-e), továbbá
- a referenciát adó, vagy azt megerősíteni tudó személy neve, a beosztása és elérhetősége (email és/vagy telefon).
Az adatokat olyan részletezéssel kell megadni, hogy
követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen.

abból

az

alkalmassági
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A bemutatott referenciák között szerepelnie kell legalább egy darab olyan, legalább nettó
6.000.000 Ft értékű szerződésnek is amelyben a teljesítés az informatikai eszközök
helyszínre történő leszállításán túl - járulékos szolgáltatásként - magába foglalta az eszközök
helyszíni üzembe helyezését (összeszerelését, telepítését, beállítását, illetve integrálását a
megrendelő meglévő informatikai rendszerébe).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján a 21. § (1) bekezdés a) pontjának esetét a
Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, illetve az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő
másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján (a Kbt. 65. § (9)
bekezdéseiben foglalt előírások betartásával) az ajánlattevők bármely más szervezet vagy
személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi
jellegétől függetlenül. Ilyen esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az
eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági
követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy
arra is támaszkodik. Továbbá – a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset (a gazdasági és
pénzügyi alkalmasság igazolása) kivételével – csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
Egyebekben ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésének megfelelő
igazolási módot is elfogad az alkalmasság igazolás során.
Előzetes igazolási mód: A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése
szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa
igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: A Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a gazdasági
szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó,
az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények
tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó
szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye:
M/1. Alkalmasnak akkor minősül az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben rendelkezik
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben a beszerzés tárgyának
megfelelő (azaz különféle informatikai eszközök értékesítésére/leszállítására vonatkozó)
az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szállítási, és/vagy adásvételi
referenciával összesen legalább nettó 11.000.000 Ft értékben. A bemutatott referenciák
között szerepelnie kell legalább egy darab olyan, legalább nettó 6.000.000 Ft értékű

6

szerződésnek is amelyben a teljesítés
az informatikai eszközök helyszínre történő
leszállításán túl - járulékos szolgáltatásként - magába foglalta az eszközök helyszíni üzembe
helyezését (összeszerelését, telepítését, beállítását, illetve integrálását a megrendelő meglévő
informatikai rendszerébe).
12. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre:
Az egyösszegű ajánlati ár magába foglalja az eszközök ellenértékén túl a eszközök teljesítés
helyszínére történő leszállításának, kicsomagolásának, a megadott működési helyre történő
telepítésének beüzemelésének, a meglévő informatikai környezetbe való integrálásnak, a
göngyöleg elszállításának költségeit is. Az egyösszegű ajánlati ár tartalmazza továbbá a
szakszerű beépítéshez szükséges esetleges kiegészítő alkatrészek (tartozékok) árát is. A
nyertes ajánlattevő kizárólag a hatályos jogszabály szerint ÁFA felszámítására jogosult a
nettó ajánlati áron felül.
A nyertes ajánlattevő más jogcímen további díj felszámítására nem jogosult, további
költségek megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.
A szerződés szerinti ellenértékének kifizetésére és a Kbt. 135.§ (1) bekezdése kiadott
teljesítésigazolást követően
szabályszerűen kibocsátott számla alapján, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130.§ (1)-(2) bekezdése
szerint kerülhet sor, a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, a
szerződéstervezetben részletesen meghatározottak figyelembevételével.
A kifizetésre megfelelően irányadóak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A.
§-ban foglaltak.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme:
HUF. A teljesítést igazoló okiratok a számla kötelező mellékletét képezik.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű és a
késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Vonatkozó jogszabályok különösen:
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a nyertes
ajánlattevő(k), mind az alvállalkozó(k) esetében alkalmazni kell.
Ajánlatkérő szerződéses feltételként rögzíti egyebekben Kbt. 136. § (1)-(2) bekezdésében
foglaltak alkalmazásának a kötelezettségét is.
Részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.
13.

A szerződés biztosítékai:
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13.1. Garanciális feltételek: Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevő (Eladó) a leszállított
eszközökre – az eszközök üzemeltetőjének a felelősségi körébe rendeltetésszerű használat
mellett – minimum 36 hónap teljeskörű helyszíni garanciát köteles vállalni, 7x24 órás szerviz
rendelkezésre állással és 24 órán belüli garantált hardver hibaelhárítással. Részletek a
Dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezetben.
13.2. Késedelmi kötbér:
a) Az előírt, a szerződéskötéstől számított 60 naptári nap teljesítési véghatáridő túllépése
esetén: Nyertes ajánlattevő (Eladó) az olyan okból bekövetkező késedelmes teljesítése
esetén, amelyért felelős, késedelmi kötbért köteles fizetni az ajánlatkérő (Vevő) részére. A
késedelmi kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési véghatáridőt követő minden
késedelmesen eltelt naptári napja után, a teljes bruttó szerződéses ellenérték (bruttó
ellenszolgáltatás) 1 %-a.
b) Késedelmi kötbér a garanciális időszak alatt: a hibabejelentéstől számított legfeljebb 4
munkaórán túli
„Türelmi idő” túllépése esetén a nyertes ajánlattevő (Eladó)
kötbérfizetésre köteles. A kötbér összege: a hibaelhárítás megkezdésére rendelkezésre álló
„Türelmi idő” lejártát követően minden megkezdett órára mindösszesen 5.000 Ft. A
helyszínen nem javítható meghibásodás esetén - a javítás időtartamára - a működőképes
csereeszközt kell biztosítani, és beüzemelni, legfeljebb 24 órán belül. Ennek elmulasztása
esetén a kötbér összege naponként és eszközönként 50.000 Ft.
c) Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződés olyan okból nem teljesül, amelyért a
nyertes ajánlattevő (Eladó) felelős, a nyertes ajánlattevő (Eladó)
meghiúsulási kötbér
megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes szerződéses bruttó
ellenérték (bruttó ellenszolgáltatás) 25%-a.
A nyertes ajánlattevő (Eladó) mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha
szerződésszegését kimenti.
Részletek a Dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezetben.
14.

Az ajánlatok elbírálása:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) alpont szerinti legjobb ár-érték
arány szerint értékeli, az alábbiak szerint:

1. részszempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)

Súlyszám:
90

Az értékelésnél a nettó összesen árak kerülnek összehasonlításra.
Pontozás: fordított arányosítás, az alábbi képlet alkalmazásával:
(P - Pmin) : (Pmax - Pmin) = Alegjobb ajánlati ár : Avizsgált ajánlati ár
ahol
P:

a vizsgált ajánlati elem adott szempontra
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Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

vonatkozó pontszáma
a pontskála felső határa (100 pont)
a pontskála alsó határa (1 pont)
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke
(legalacsonyabb ajánlati ár)
a vizsgált ajánlat tartalmi értéke
(vizsgált ajánlati ár)

Átrendezve, és behelyettesítve:

2. részszempont: Vállalt garancia időtartama az eredményes átadás-átvételi eljárás
lezárásának időpontjától számítva, hónapokban megadva:
Egész számot (egész hónapot) kérünk megadni!

Súlyszám:
10

Pontozás: egyenes arányosítás, az alábbi képlet alkalmazásával:
(P - Pmin) : (Pmax - Pmin) = Avizsgált :Alegjobb
ahol
P:
pontszáma
Pmax:
Pmin:
Alegjobb:
Avizsgált:

a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó
a pontskála felső határa (100 pont)
a pontskála alsó határa (1 pont)
a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke
a vizsgált ajánlat tartalmi értéke;

A képletet átrendezve, és a ponthatárokat, behelyettesítve:
P = (Avizsgált / Alegjobb) * (Pmax - Pmin) + Pmin

A Kbt. 77. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel ajánlatkérő
közli: A legkedvezőtlenebb ajánlati érték 36 hónap. Ennél alacsonyabb
garanciális időtartam nem adható meg. Az ajánlati elem legkedvezőbb
szintje 48 hónap, amelyre (illetve az ennél kedvezőbb vállalásokra
egyaránt) az ajánlattevő a maximum pontszámot (100 pont) kapja.
(Ajánlatkérő ilyen esetben pontozásnál maximum 48 hónap ajánlati
értéket vesz figyelembe.)

A pontkiosztás: Ajánlatkérő az ajánlatok bírálati szempontok szerinti tartalmi elemeit a
megadott ponthatárok (1-100 pont) között pontozza a fenti módszerek értelemszerű
alkalmazásával, majd az egyes értékelési részszempontokra, adott pontszámot
megszorozza az ahhoz tartozó súlyszámmal, az összes értékelési részszempont esetében a
kijött szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja.
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános
kerekítési szabályoknak megfelelően 2 (kettő) tizedesjegyre kell kerekíteni.
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Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül
elfogadásra. Ha az ellenszolgáltatások is teljesen azonosak, akkor a nem egyenlő értékelési
pontszámot kapott részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra
nagyobb értékelési pontszámot kapott ajánlat minősül a legelőnyösebbnek.
Ha egy ajánlat kirívóan aránytalan vagy lehetetlen megajánlást tartalmaz, a Kbt. előírásai
szerint az ajánlatkérő köteles meggyőződni az ajánlati elemek valós helyzetéről,
teljesíthetőségéről. Amennyiben az ajánlatkérő nem tartja elfogadhatónak az aránytalannak
vagy a lehetetlennek minősített kötelezettségvállalásokra adott ajánlattevői indokolást, az
ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja és ebből következően annak értékelését mellőzi.
15. Ajánlattételi határidő: 2016. november 2., 10:00 óra.
A postai úton történt ajánlat beküldése esetén a küldemények beérkezésének legkésőbbi
időpontjára is értelemszerűen ez az időpont irányadó. A postán feladott ajánlatokat
ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő
(lebonyolító) általi kézhezvételére a az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül.
16. Az ajánlat benyújtásának címe:
1067. Budapest, VI. ker. Eötvös utca 7. sz., 415.számú szoba. (Polgár Sándor részére)
Az ajánlatok leadhatók munkanapokon: 9-14 óra között. Az ajánlattétel napján 10:00 óráig.
17. Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók: Magyar.
18. Az ajánlatok felbontásának feltételei:
Az ajánlatok felbontásának helye: 1067. Budapest, VI. ker. Eötvös utca 7. 415.számú szoba
19. Az ajánlatok felbontásának ideje: 2016. november 2., 10:00 óra.
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek
jelen.
20. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap
21. Az ajánlati biztosíték: az ajánlatadást ajánlattevő nem köti biztosíték adáshoz.
22. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatok: nem
23. További információk:
1. A Kbt. 113. § (2) értelmében az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek
ajánlatot, illetve nyújthatnak be részvételre jelentkezést, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást
megindító felhívást megküldte. Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az ajánlatkérő az
eljárást megindító felhívást megküldte, egymással közösen nem tehetnek ajánlatot. A gazdasági
szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen
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ajánlatot tenni, illetve közösen részvételi jelentkezést benyújtani olyan gazdasági szereplővel,
amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.
2. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 69. § figyelembevételével bírálja el. Az ajánlatkérő
hiánypótlási, illetve felvilágosítás megadási lehetőséget biztosít a Kbt. 71. § (1)-(10)
bekezdésében foglaltak szerint.
3. Az ajánlatot 1 eredeti példányban cégszerűen (vagy szabályszerű meghatalmazással
rendelkező meghatalmazott által) aláírva papír alapon, roncsolás mentesen, nem bontható
kötésben, folyamatos oldalszámozással, valamint tartalomjegyzékkel ellátva kell 1 db lezárt
csomagolásban benyújtani. Az eredeti, aláírt ajánlatot teljes terjedelmében *.pdf formátumban
beszkennelve, illetve az ajánlati árat alátámasztó tételes költségvetést pedig az értékelés
megkönnyítése érdekében szerkeszthető, .xls formátumban is nyújtsák be az elektronikus
adathordozón (CD vagy DVD), az ajánlattal közös csomagolásban. Eltérés esetén az eredeti
jelöléssel ellátott, papír alapon benyújtott ajánlatban foglaltak az irányadóak. A csomagolásra
rá kell írni: „Különféle informatikai hardver eszközök és kiegészítők beszerzése,
helyszínen történő üzembe helyezéssel – Ajánlat”, valamint azt, hogy „Felbontani
kizárólag a felhívásban meghatározott határidő lejártakor szabad.”
Ajánlattevőnek az ajánlata részeként nyilatkoznia szükséges a papír alapon és a digitális
adathordozón benyújtott ajánlatának egyezősége vonatkozásában. Amennyiben az ajánlat
eredeti papír alapú (nyomtatott) és a digitális adathordozón benyújtott példánya között eltérés
van, ajánlatkérő az ajánlat eredeti papíralapú példányát tekinti irányadónak.
4. A személyesen leadott ajánlatokat ajánlatkérő csak akkor tekinti a határidőn belül
benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő (lebonyolító) általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor
kerül. A postán feladott ajánlatokat ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő (lebonyolító) általi kézhezvételére a határidő lejártáig sor
kerül. Ajánlatkérő általi kézhezvétel időpontja, az az időpont, amikor az a felhívásban
megjelölt kapcsolattartóhoz beérkezésre került. Az ajánlat személyesen munkanapokon 9.00 –
14.00 óra, az ajánlattételi határidő napján 9.00 – 10.00 óra között nyújtható be. Felhívjuk az
ajánlattevők figyelmét, hogy ettől eltérő időpontban nem áll módunkban átvenni az
ajánlatokat!
A postai úton benyújtott ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő
kockázat az ajánlattevőt terheli. Amennyiben a csomagolás nincs megfelelően lezárva, illetve
megfelelő jelöléssel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért
vagy idő előtti felbontásáért. A futár útján történő továbbítás esetére a postai küldemények
vonatkozásában meghatározottak az irányadóak. Azokat a benyújtott ajánlatokat, amelyek
ajánlatkérő általi kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, ajánlatkérő
elkésettnek tekinti.
5. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az
ajánlattevőt terheli.
6. A Kbt. 35. § (1)-(7), illetve a 115. § (4) bekezdésében előírtak betartásával több gazdasági
szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az
ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek.
7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez a Kbt.
138. §-ában előírtak betartásával jogosult alvállalkozót igénybe venni.
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8. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak Felolvasólapot kell tartalmaznia, amely
feltünteti a Kbt. 68. § (5) bekezdése szerinti összes adatot.
9. Ajánlatnak a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett
nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére,
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
10. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell arról,
hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-,
kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
11. Az aláíró személy képviseleti jogosultságának igazolása céljából, az ajánlatnak tartalmaznia
kell a nyilatkozatok aláírójának aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1)
bekezdés szerinti aláírási-mintát eredeti vagy egyszerű másolatban. Amennyiben az aláíró
cégjegyzésre nem jogosult, csatoljanak a 1952. évi III. tv. (Pp.) 196. § (1) bekezdése szerinti
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott
aláírását is tartalmazza.
12. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a cégadatokkal kapcsolatban változásbejegyzési
eljárás van-e folyamatban (a nyilatkozatot nemleges válasz esetében is be kell nyújtani).
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek az ajánlathoz
csatolnia kell a cégbírósához benyújtott változásbejegyzési kérelmet (elektronikus
kérelmének kinyomtatott változatát) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást (a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány, igazolás kinyomtatott változatát).
13. A kizáró okok ellenőrzéséhez - amennyiben az érintett gazdasági szereplő nem szerepel a
köztartozásmentes adózói adatbázisban, és ajánlatkérőben kétség merül fel ajánlattevő
köztartozás-mentességét illetően - , úgy ajánlattevő hiánypótlás keretében köteles megfelelő
dokumentummal igazolni köztartozás-mentességét (pl. csatolni a NAV "nullás" igazolást.)
14. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
15. A Kbt. 69. § (13) bekezdése alapján az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban benyújtott
igazolás, nyilatkozat tartalmának ellenőrzése érdekében más állami vagy önkormányzati
szervtől, hatóságtól vagy gazdasági szereplőtől információt kérni.
16. Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az
ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a
dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján
egyszerű másolatban is benyújtható. Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az
ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése
szerinti nyilatkozat (ajánlattevői nyilatkozat) eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
17. Az eljárás nyelve magyar. Amennyiben az eljárás során idegen nyelvű iratok,
dokumentumok kerülnek benyújtásra, a magyar nyelvű fordítás csatolása kötelező.
Ajánlatkérő nem követeli meg hiteles fordítás benyújtását, az ajánlattevő általi felelős
fordítást is elfogadja. A lefordított anyagot a cégjegyzésre jogosult személynek vagy
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meghatalmazottjának alá kell írnia és a következő tartalmú megjegyzéssel kell ellátnia: "A
magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az
idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával." Ajánlattevő felelőssége, hogy a magyar nyelvű
fordítás megfelelő legyen. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát
vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás
a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti. Az
idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó
esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell.
18. Irányadó idő: a teljes felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott
határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
19. Kiegészítő tájékoztatás: Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban
ajánlattevő lehet – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumetumokban
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet. Az írásban (faxon, postai
úton, vagy közvetlen kézbesítés útján) feltett ajánlatkérői kérdéseket - a gyors válaszadás
érdekében - kérjük minden esetben e-mailen, szerkeszthető formátumban (*.doc) is
megküldeni a kapcsolattartói polgar@abtl.hu e-mail címre, Polgár Sándornak címezve. A
kiegészítő tájékoztatás kéréskor meg kell adni legalább az alábbi információkat is: a
tájékoztatást kérő hivatalos neve, székhelye (lakóhelye), kapcsolattartó személy neve,
levelezési címe, telefonszám, fax szám, elektronikus levelezési cím. Ajánlatkérő a kiegészítő
tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles megadni. Az
ajánlatkérői válaszadásra egyebekben a Kbt. 114. § (6) bekezdésében és a Kbt. 56. §-ában
foglaltak az irányadók.
Amennyiben az ajánlattételi felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak
nem egyértelműek, az ajánlattevő felelőssége kiegészítő tájékoztatásért fordulni
ajánlatkérőhöz az egyértelműség biztosítására.
20. Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatban,
hiánypótlásban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti
titkot (ideértve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat,
amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából
aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített
irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott
információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára
aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben
az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
21. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy – az eljárás nyertesének visszalépése esetén – az
ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte,
köti meg a szerződést.
22. Jelen eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban nem
szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.) és annak végrehajtási rendeletei az irányadóak.
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23. Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények:
Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös
ajánlattevők vonatkozásában.
24. Szerződéskötés időpontja: az Összegzés megküldése napját követő öt napos időtartam
lejártát követő első munkanap. (Kbt. 131. § (6) bekezdése)
25. Az eljárást megindító felhívás megküldésének napja: 2016. október 18.
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