
4 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 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
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS
AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
KÉ nyilvántartási szám_________________
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben megadott
módon)
Hivatalos név: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Postai cím: Hősök tere 1
Város/Község: Hajdúszoboszló
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Oktatási és Művelődési Iroda, A épület, földszint, 29.
szoba
Címzett: Varga Imre irodavezető
Telefon: +36 52/ 557-300
E-mail: varga.imre@hajduszob.hu
Fax: +36 52/ 557-301
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajduszoboszlo.hu
A felhasználói oldal internetcíme (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) LEÍRÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett
hirdetményben megadott módon)
Informatikai eszközök beszerzése Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
intézményei részére a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0903 pályázat keretében.
II.1.2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben megadott
módon)
Informatikai eszközök beszerzése Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
intézményei részére a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0903 pályázat keretében. Szállítási
szerződés.
II.1.3) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben megadott
módon)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További
tárgyak:

30213000-5
30231000-7



80400000-8
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett
hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi
közzététel)
III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett
ajánlattételi felhívás:
Hirdetmény száma a KÉ-ben: 9512 / 2011 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2011/04/15 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2011/04/20 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: 2011/05/05 (év/hó/nap )
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)
 
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi határidő: (év/hó/nap )
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható)
--------------------
III.1.2.3)
Sor került-e az eljárásban a Kbt. 56. § (3) bek. szerinti ajánlattételi határidő
meghosszabbításra? nem
Igen válasz esetén a meghosszabbított ajánlattételi határidő:
(év/hó/nap )
Időpont:
IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSA (adott esetben)
IV.1.1) Tájékoztatás a visszavonásról
Az ajánlattételi felhívás visszavonásra került.
Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
IV.1.2) A felhívás visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)
IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
(adott esetben)
IV.2.1) Dátumok módosítása
 
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
A következő helyett
Dátum: 2011/05/05 (év/hó/nap)
Időpont: 09 : 30
A következő időpont irányadó
Dátum: 2011/05/23 (év/hó/nap)
Időpont: 09 : 30
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő



A következő helyett
Dátum: 2011/05/05 (év/hó/nap)
Időpont: 09 : 30
A következő időpont irányadó
Dátum: 2011/05/23 (év/hó/nap)
Időpont: 09 : 30
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett
Dátum: 2011/05/05 (év/hó/nap)
Időpont: 09 : 30
A következő időpont irányadó
Dátum: 2011/05/23 (év/hó/nap)
Időpont: 09 : 30
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
V.7)3) Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének tervezett időpontja
A következő helyett
Dátum: 2011/05/19 (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: 2011/06/03 (év/hó/nap)
Időpont: :
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja
A következő helyett
Dátum: 2011/05/30 (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: 2011/06/14 (év/hó/nap)
Időpont: :
------------------------------- [A IV.2.1) szakaszból szükség szerint több példány
használható] --------------------------
IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)
 
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott
dokumentációban:
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság, az alkalmasság
minimumkövetelménye(i):
A következő helyett:
Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, a közös ajánlattevőt valamint
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozót, ha
(P/1.) bármely pénzügyi intézményi számláján az ajánlattételi felhívás feladásának
napját megelőző 24 hónapban 30 napot meghaladó fizetési sorban állás volt;
(P/2.) a mérleg szerinti eredménye a hirdetmény feladását megelőző utolsó három
lezárt üzleti év bármelyikében negatív.
/Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a (P/1.), (P/2.)



pont szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények tekintetében
önállóan kell megfelelnie./
Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, a közös ajánlattevőt
amennyiben:
(P/3.) az utolsó három lezárt üzleti év gazdálkodási adatai alapján valamelyik évben
a saját tőke összege nem érte el a 10 millió forintot.
A következő irányadó:
Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, a közös ajánlattevőt valamint
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozót, ha
(P/1.) bármely pénzügyi intézményi számláján az ajánlattételi felhívás feladásának
napját megelőző 24 hónapban 30 napot meghaladó fizetési sorban állás volt;
(P/2.) a mérleg szerinti eredménye a hirdetmény feladását megelőző utolsó három
lezárt üzleti év bármelyikében negatív.
/Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a (P/1.), (P/2.)
pont szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények tekintetében
önállóan kell megfelelnie./
Az ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt, a közös ajánlattevőt
amennyiben:
(P/3.) az utolsó három lezárt üzleti év gazdálkodási adatai alapján valamelyik évben
a saját tőke összege nem érte el az 5 millió forintot.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, az alkalmasság
minimumkövetelménye(i):
A következő helyett:
Ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, amennyiben
(M/1.) nem rendelkezik a hirdetmény feladásának napját megelőző 36 hónapban
összesen legalább 1 db, oktatási intézmény részére teljesített informatikai eszközök
szállítására vonatkozó olyan referenciával, amelynek értéke elérte a bruttó
40.000.000 Ft-ot;
(M/2.) nem rendelkezik a hirdetmény feladásának napját megelőző 36 hónapban
teljesített, összesen legalább 40 db interaktív tábla értékesítésére vonatkozó
szállítási referenciával, melyek közül legalább 1 db olyan magyarországi közoktatási
intézményben valósult meg, melyben legalább 2 db tanteremben az általa szállított
interaktív táblákkal napi használatban oktatás folyik, és mely bemutató helyként
alkalmas az eszközök használatának bemutatására közoktatási felhasználás
közben;
(M/3.) nem rendelkezik legalább 1 db, a hirdetmény feladásának napját megelőző
36 hónapban megvalósult akkreditált pedagógus továbbképzésre vonatkozó olyan
referenciával, mely interaktív táblával támogatott IKT módszertanra épült, és
melyben a képzésben résztvevők száma elérte az 50 főt;
(M/4.) az ajánlatban bemutatott, a szerviz tevékenység helyszíneként szolgáló
épület, Hajdúszoboszló közigazgatási határától közúton mért 30 km-es távolságon
kívül fekszik;



(M/5.) nem üzemeltet hibabejelentő internetes portált a szervizbejelentések
fogadására;
(M/6.) a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 4 fő olyan szakemberrel, aki legalább 3
éves szakmai tapasztalattal rendelkezik az informatikai eszközök beüzemelésében
és/vagy szervizelésében.
(M/7.) nem rendelkezik az ISO 9001:2000 szabványsorozat szerinti, vagy ennek
megfelelő az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó
egyenértékű érvényes tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási
intézkedések egyéb bizonyítékaival, az informatikai/számítástechnikai eszközök
értékesítése és szervizelése alkalmazási területen.
A műszaki, szakmai alkalmassági feltételek tekintetében az ajánlattevőnek és
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának együttesen kell megfelelnie.
A következő irányadó:
Ajánlattevő, a közös ajánlattevő valamint a közbeszerzés értékének 10%-át
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, amennyiben
(M/1.) nem rendelkezik a hirdetmény feladásának napját megelőző 36 hónapban
összesen legalább 1 db, önmagában legalább bruttó 40.000.000 Ft értékű
informatikai eszközök szállítására vonatkozó olyan referenciával, mely keretében
megvalósult szállítás oktatási intézmény(ek)be történt;
(M/2.) nem rendelkezik a hirdetmény feladásának napját megelőző 36 hónapban
teljesített, összesen legalább 40 db interaktív tábla értékesítésére vonatkozó
szállítási referenciával, melyek közül legalább 1 db olyan magyarországi közoktatási
intézményben valósult meg, melyben legalább 2 db tanteremben az általa szállított
interaktív táblákkal napi használatban oktatás folyik, és mely bemutató helyként
alkalmas az eszközök használatának bemutatására közoktatási felhasználás
közben;
(M/3.) nem rendelkezik legalább 1 db, a hirdetmény feladásának napját megelőző
36 hónapban megvalósult akkreditált pedagógus továbbképzésre vonatkozó olyan
referenciával, mely interaktív táblával támogatott IKT módszertanra épült, és
melyben a képzésben résztvevők száma elérte az 50 főt;
(M/4.) nem áll rendelkezésére szerviztevékenység helyszíneként szolgáló olyan
felszerelt épület, ahol az ajánlattevő által szállított termékek szervízelését fogják
végezni;
(M/5.) nem üzemeltet hibabejelentő internetes portált a szervizbejelentések
fogadására;
(M/6.) nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 3 fő olyan
szakemberrel, akik közül legalább 2 fő minimum 3 éves szakmai tapasztalattal
rendelkezik az informatikai eszközök beüzemelésében és/vagy szervizelésében;
(M/7.) nem rendelkezik az ISO 9001:2000 szabványsorozat szerinti, vagy ennek
megfelelő az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó
egyenértékű érvényes tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási
intézkedések egyéb bizonyítékaival, az informatikai/számítástechnikai eszközök
értékesítése és szervizelése alkalmazási területen.
A műszaki, szakmai alkalmassági feltételek tekintetében az ajánlattevőnek és
a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának együttesen kell megfelelnie.
és/vagy



Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
IV.2.1) Bírálati szempontok
A következő helyett:
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
A következő irányadó:
Az összességében legelőnyösebb ajánlat, az alábbiakban megadott
részszempontok szerint:
Részszempont / Súlyszám
1. Ajánlati ár - 60
2. A szakszerviz közúton mért távolsága Hajdúszoboszló közigazgatási határától -
50
3. A képzési terv minősége - 30
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
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
A következő helyett:
-
A következő irányadó:
1-100.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben/kiadott dokumentációban:
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:
A következő helyett:
-
A következő irányadó:
Az 1. részszempont tekintetében: fordított arányosítás (lásd: dokumentáció)
A 2. részszempont tekintetében: hasznossági függvény (lásd: dokumentáció)
A 3. részszempont tekintetében: sorbarendezés (lásd: dokumentáció)
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
------------------------------- [A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány
használható] --------------------------
IV.3) TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁSÁRÓL
(adott esetben)
IV.3.1) Dátumok változása
 
A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó



Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
------------------------------- [A IV.3.1) szakaszból szükség szerint több példány
használható] --------------------------
IV.3.2) Az ajánlattételi határidő meghosszabbításának indoka
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
Az ajánlati dokumentáció az ajánlattételi felhívás módosításával összhangban
módosításra kerül.
IV.5) E hirdetmény feladásának dátuma
IV.5.1)
A feladás dátuma: 2011/05/02 (év/hó/nap)
A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon
szerezhetők be
Hivatalos név: Tenderz Tanácsadó Kft.
Postai cím: Tünde u. 1.
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4034
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): 4034 Debrecen, Tünde u. 1.
Címzett: Schidlik Zoltán
Telefon: +36-20/326-4625
E-mail: tenderztanacsado@gmail.com
Fax: +36-52/745-066
Internetcím (URL):


