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Útmutató Ajánlattevőknek
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0343 projekt keretében informatikai, számítástechnikai eszközök
beszerzésére indított egyszerű közbeszerzési eljáráshoz

I.

Általános tájékoztató
Jelen Útmutató nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban foglaltakat, az Útmutató
az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Amennyiben az ajánlattételi felhívás és az Útmutató
között eltérés adódna, az ajánlattételi felhívás a mértékadó.

I.1. Az eljárás jogi háttere:
A közbeszerzési eljárás a 2003. évi CXXIX („Közbeszerzési”) Törvény alapján kerül
lebonyolításra.
Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevő ismeri a jelen közbeszerzési eljárásra ill. a nyertessel
kötendő szerződésre vonatkozó hatályos magyar jogi előírásokat. Ajánlattevő ajánlatának
benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a
teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát ezek figyelembevételével
állítja össze.
Az ajánlatkérési dokumentációban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni. A közbeszerzési
eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
I.2. A beszerzés tárgya, leírása:
Adásvételi szerződés keretében Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata által fenntartott
intézmények részére a TIOP-1.1.1-09/1-2010-0155 projekt keretében informatikai,
számítástechnikai eszközök és kapcsolódó szoftverek szállítása a jelen dokumentáció
mellékletét képező TIOP_111_musz_spec_mod100125.xls fájlban meghatározott speciális
jellemzők – minimális követelmények szerint a „Kapcsolódó egyéb szolgáltatásokkal” együtt (az
oktatás kivételével) az alábbi helyszínekre:
Márki Sándor Általános Iskola:
Iskolai PC 10 db
Tantermi csomag 4 db
Alkalmazás szerver 1 db
Szerver szoftver 1db
WIFI csomag 1 db
SNI I. csomag 1 db
Román Nemzetiségi Általános Iskola 001:
Iskolai PC 4 db
Tantermi csomag 2 db
WIFI csomag 1 db
Román Nemzetiségi Általános Iskola 002:
Iskolai PC 7 db
Tantermi csomag 2 db
Szavazó csomag 1 db
WIFI csomag 1 db
SNI II. csomag 1 db
I.3. Ütemterv:
Esemény megnevezése
Ajánlattételi felhívás megküldése
Kiegészítő tájékoztatás kérésének határideje
Kiegészítő tájékoztatás megküldésének időpontja

Dátum
2010. 12. 22.
2011. 01. 05.
2011. 01. 07.

Időpont
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Ajánlattételi határidő
Ajánlat felbontásának időpontja
Hiánypótlás megkérésének várható időpontja
Hiánypótlás benyújtásának várható időpontja
Szerződéskötés tervezett időpontja
Szállítás határideje

2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.

01. 10.
01. 10.
01. 10.
01. 12.
01. 24.
01. 31.

00

11 óra
00
11 óra
00

10 óra
00
10 óra

I.4. Az ajánlattétellel kapcsolatos költségek viselése:
Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával, a helyszíni szemlékkel és vizsgálódásokkal
kapcsolatban felmerülő összes költséget Ajánlattevőnek kell viselnie. Ajánlatkérő semmilyen
címen nem tehető kötelessé ezen költségek megtérítésével kapcsolatban függetlenül az eljárás
lefolyásától vagy kimenetelétől.
II.

Finanszírozási és fizetési feltételek
A munkák finanszírozása a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatásával a
Magyar Állami Költségvetésből történik. A szállítói finanszírozás alapján a támogatás folyósítása
közvetlenül a szállító részére történő kifizetéssel történik.
Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. A számla benyújtására az eszközök leszállítását és
beüzemelését követően van lehetőség. A számla kifizetése az ajánlattevőnek a szerződésben
meghatározott módon és tartalommal való teljesítésétől számítva a Kbt 305. §-ban foglaltak
szerint, átutalással történik a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a hatályos
Támogatói Okiratnak megfelelően.

III.

Ajánlattétel feltételei
Ajánlattevőnek ajánlatát az ajánlattételi felhívásban, az útmutatóban, valamint a jogszabályokban
előírt feltételeknek megfelelően kell elkészítenie.

III.1. Ajánlati ár:
Az ajánlati árat a teljesítés időpontjára prognosztizálva, a specifikációban rögzítettek szerint kell
megadni.
III.2. Az ajánlat Ajánlatkérő által kötelezően előírt tartalmi elemei; benyújtandó igazolások,
nyilatkozatok jegyzéke:
a) Tartalomjegyzék
b) Felolvasó lap a Kbt. 80. § (3) bekezdés szerinti adatokkal (1.sz. melléklet)
c) Nyilatkozatok, igazolások kizáró okokról
Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez
erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 249. § (3) bekezdés szerint nyilatkozniuk kell arról,
hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)c) pontja hatálya alá (2-3. sz. melléklet).
d) Nyilatkozat gazdasági, pénzügyi alkalmasságról
Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó nyilatkozata az elmúlt 3 év (2008., 2009.) informatikai,
számítástechnikai eszközök forgalmazásából származó árbevételéről (4.sz. melléklet),
e) Nyilatkozat műszaki, szakmai alkalmasságról
Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó előző 3 évi (2007., 2008. 2009.) a Kbt. szerint lefolytatott
eljárás alapján interaktív táblára vonatkozó jelentősebb szállításáról szóló referencia
becsatolása, valamint a referencia intézmény megjelölésével kapcsolatos referencia
benyújtása (a megjelölt információkkal, tartalommal együtt) a Kbt. 67. § (1)
bekezdésének a) pontja és 68. § (1) bekezdése szerint.
f) Egyéb igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok
Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a
kizáró okok – Kbt. 60. § (1), Kbt. 61.§ (1) bekezdése – hatálya alá eső alvállalkozót
(Kbt. 63. § (3) bekezdése) (5. sz. melléklet).
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-,
kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (6. sz. melléklet).
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Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltakról (7. sz. melléklet).
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 71. § (1) bekezdésében foglaltakról (8. sz. melléklet).
Közös ajánlattétel esetén Ajánlattevőnek konzorciumi megállapodást kell kötniük és
ajánlatukhoz csatolniuk, melyben meg kell jelölni a kizárólagos képviseletre jogosult
szervezetet illetve személyt,
valamint
a szerződés teljesítéséért egyéni és
egyetemleges felelősséget kell vállalni (adott esetben).
Ajánlatkérő által biztosított formanyomtatványok csak minták, Ajánlatkérő azokkal megegyező
tartalmú nyilatkozatokat is elfogad.
III.3. Az ajánlat Ajánlatkérő által kötelezően előírt formai elemei (Kbt. 70/A. §):
a) Az ajánlatot zárt, sérülésmentes csomagolásba helyezve, a csomagoláson „Fejlődés
szélessávon magyar és román nyelven” megjelöléssel kell benyújtani.
b) Az ajánlatot 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani, az eredeti ajánlaton meg
kell jelölni, hogy az az eredeti.
c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak
d) Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az
ajánlat első vagy hátsó lapjához 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.
e) 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 címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám)
is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen
azonosítható és az iratok helyére a 83–87. § alkalmazása esetén egyértelműen lehet
hivatkozni.i.
IV.

V.

Kiegészítő tájékoztatás
a)

A kiegészítő tájékoztatás – kizárólag írásban történő - megkérésének:
határideje:
2011. 01. 05.
címe:
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
5741 Kétegyháza, Fő tér 9.
telefaxszáma:
66) 250-122
e-mail címe:
ketegyhaza@ketegyhaza.hu

b)

A kiegészítő tájékoztatásra a választ legkésőbb 2011. 01. 07-én egyidejűleg minden
Ajánlattevő számára Ajánlatkérő megküldi.

Az ajánlat beadása:
a)

b)
c)
d)
e)
VI.

Az ajánlat benyújtásának
00
határideje:
2011. 01. 10.
11 óra
helye:
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
5741 Kétegyháza, Fő tér 9.
Az Ajánlatot személyesen vagy postai úton (tértivevénnyel) kell benyújtani.
A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak,
amennyiben azt Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőig kézhez kapja.
Az ajánlat postai úton történő elküldéséből származó valamennyi kockázat - beleértve a
határidőn túli beérkezést is - Ajánlattevőt terheli.
A megadott határidő után beérkezett ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.

Az ajánlat bontása:
a)

b)

Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában bontja fel
00
időpontja:
2011. 01. 10.
11 óra
helye:
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
5741 Kétegyháza, Fő tér 9.
Az ajánlat bontása a megjelent pályázók jelenlétében történik, melyről külön értesítést
Ajánlatkérő nem küld.
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c)
d)

e)

f)
g)

Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak: a Kbt. 80. § (2) bekezdésben meghatározott
személyek.
Ajánlatkérő a bontás eljárás során megvizsgálja, hogy az ajánlat
határidőre beérkezett-e;
az ajánlat megfelelő módon került-e benyújtásra
sértetlen csomagolás,
csomagoláson előírt felirat feltüntetve;
Az ajánlat felbontásakor Ajánlatkérő ismerteti
Ajánlattevő nevét,
Ajánlattevő székhelyét,
az ajánlati árat, a bírálati szempontok szerinti egyéb ajánlati elemeket.
Ajánlatkérő a bontási eljárás során nem vizsgálja az ajánlat érvényességét.
Ajánlatkérő az ajánlat bontásáról jegyzőkönyvet készít, mely 5 napon belül Ajánlattevő
részére megküldésre kerül.

VII. Az ajánlat elbírálása
VII.1.
a)

Az ajánlat vizsgálata:
Ajánlatkérő az ajánlatok megvizsgálása során megállapítja hogy azok formai és tartalmi
elemeiket tekintve megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban és az ajánlatkérési
dokumentációban előírt feltételeknek, ajánlattevő alkalmas-e a szerződés teljesítésére.

b)
c)

Érvénytelen az ajánlat, ha az a Kbt. 88. § (1) bekezdés hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon Ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy erőforrást nyújtó
szervezetet, aki
a kizáró okok (Kbt. 60-61. §) hatálya alá tartozik;
részéről a kizáró ok (Kbt. 60-62. §) az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét egy alkalommal teljes körben biztosítja.

d)
VII.2.

Az ajánlat értékelése:
Ajánlatkérő azon Ajánlattevővel köt szerződést, akinek ajánlata összességében a
legelőnyösebbnek minősül. Az összességében legelőnyösebb ajánlat megítélésére szolgáló
részpontok és azok súlyát meghatározó szorzószám (súlyszám):
Részszempontok
Súlyszámok
nettó ajánlati ár (Ft)
75
teljes körű jótállás időtartama (min. 3 év)
15
hibaelhárítás megkezdésének időpontja (min. 4 óra)
10
Az értékelés módszere:
Az értékelés során adható pontszám részpontonként 1-100.
Részpontonként a legjobb ajánlatot tevő az adható legmagasabb pontszámot kapja, a többi
ajánlattevő részpontszáma ehhez viszonyítva értékarányosítással kerül megállapításra az
alábbiak szerint:
Nettó ajánlati ár:
A legalacsonyabb ajánlati ár pontszáma 100 pont. A többi ajánlati ár pontszáma 100 x
legalacsonyabb ajánlati ár / vizsgált ajánlati ár képlettel kerül kiszámításra.
Teljes körű jótállás időtartama:
A legnagyobb vállalt jótállás pontszáma 100 pont. A többi vállalt jótállás pontszáma
100 x vizsgált vállalt jótállás / legnagyobb vállalt jótállás képlettel kerül kiszámításra.
- Értékelésnél figyelembe vett maximális vállalt jótállás 5 év, mely tartalmazza a
minimálisan előírt 3 évet.
Hibaelhárítás megkezdésének időpontja:
A legalacsonyabb hibaelhárítás megkezdésének időpontja pontszáma 100 pont. A
többi hibaelhárítás megkezdésének időpontja pontszáma 100 x legalacsonyabb
hibaelhárítás megkezdésének időpontja / vizsgált hibaelhárítás megkezdésének
időpontja képlettel kerül kiszámításra.
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- Értékelésnél figyelembe vett maximális hibaelhárítás megkezdésének időpontja 16
óra.
Az ajánlatot Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete Közbeszerzési Bizottsága bírálja
el.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a beszerzés tárgyában meghatározott
munkálatok elvégzésére rendelkezésre álló fedezet bruttó 11.587.500,- Ft, mely összeget
meghaladó ajánlat(ok) esetében Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a Kbt. 92. §
c) bekezdésében foglaltak alapján eredménytelenséget hirdessen.
VIII. Tájékoztatás az ajánlatok elbírálásáról:
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az eljárás eredményéről írásbeli
összegezést készít, melyet ajánlattevőknek a Kbt. 250. § (3) bekezdés g) pontja szerint
megküld.
IX.

Egyebek:
a)
b)

c)

Ajánlatkérő részekre történő ajánlatételre lehetőséget nem biztosít.
A specifikációban megjelölt termékek alkalmazásának vonatkozásában a Kbt. 58. § (4)
bekezdése szerint azzal egyenértékű termék alkalmazása is elfogadott, az
egyenértékűséget Ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlatkérő főbb szerződéses feltételeit szerződéstervezetben foglalta össze, mely tervezet
az ajánlatkérési dokumentáció részét képezi.

Kétegyháza, 2010. 12. 22.
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Adásvételi szerződés-tervezet
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0343 projekt keretében informatikai, számítástechnikai eszközök
beszerzésére indított egyszerű közbeszerzési eljáráshoz
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS-TERVEZET
amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján lefolytatott egyszerű
közbeszerzési eljárás eredményeként
egyrészről Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata (5741 Kétegyháza, Fő tér 9.,
adószáma:………., törzsszáma:…………., képviseli Kalcsó Istvánné polgármester) mint megrendelő
(a továbbiakban: Vevő), másrészről
a ……………
(székhelye: ………………., cégjegyzék száma:…………., adószáma:…………..,
képviseli ……………) mint vállalkozó (a továbbiakban Eladó, a továbbiakban együttesen: Felek)
között, az alábbi feltételekkel:

1.

Előzmények
Vevő, mint ajánlatkérő a „TIOP-1.1.1-07/1-2008-0343 projekt keretében számítástechnikai
eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében” tárgyában egyszerű közbeszerzési
eljárást folytatott le. Vevő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, azok
elbírálást követően, nyertesként Eladót, mint összességében legkedvezőbb Ajánlattevőt
kihirdette.

2.

A szerződés dokumentumai
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, – abban az esetben is, ha azok fizikailag
nincsenek a szerződéshez csatolva – azzal szerves egységet alkotnak az alábbi
dokumentumok, amelyekkel a szerződés együtt értelmezendő:
jelen szerződés,
közbeszerzési értesítőben megjelent ajánlattételi felhívás,
ajánlatkérési dokumentáció, valamennyi mellékletével együtt (Dokumentáció),
Eladó elfogadott ajánlata, valamennyi mellékletével együtt (Ajánlat).

3.

A szerződés tárgya:
Jelen szerződés aláírásával, a szerződésben foglaltak szerint Vevő megrendeli, Eladó vállalja
az alább felsorolt és részletesen körülírt számítástechnikai eszközök (továbbiakban: Eszközök),
valamint a kapcsolódó szoftverek leszállítását.
TIOP támogatásból számítástechnikai eszközök beszerzése az alábbiak szerint:
21 db PC (…típus, műszaki paraméterek…), (…operációs rendszer…), (…irodai alkalmazás
szoftver …)
21 db monitor (…típus, műszaki paraméterek…)
8 db interaktív tábla (…műszaki paraméterek…)
8 db notebook (…típus, műszaki paraméterek…), (…operációs rendszer…), (…irodai
alkalmazás szoftver …)
8 db projektor (…típus, műszaki paraméterek…)
1 db alkalmazás szerver (…típus, műszaki paraméterek…)
1 db szerver szoftver (……….…)
1 db szavazógép szett (…típus, műszaki paraméterek …)
3 db Wifi Access Point (…műszaki paraméterek…)
1 db notebook (…típus, műszaki paraméterek…), (…operációs rendszer…), (…irodai
alkalmazás szoftver …)
1 db vezeték nélküli fülhallgató (…műszaki paraméterek…)
1 db diktafon (…típus, műszaki paraméterek…)
3 db szavazógép szett (…típus, műszaki paraméterek…)
1 db notebook (…típus, műszaki paraméterek…), (…operációs rendszer…), (…irodai
alkalmazás szoftver …)
1 db élőbeszéd konvertáló szoftver (…………)
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4.

A fizetendő ellenérték
Eladó az Eszközök szállítását az alábbiakban megadott árakon teljesíti:
Eszköz megnevezése
21 db PC
21 db monitor
8 db interaktív tábla
8 db notebook
8 db projektor
1 db alkalmazás szerver
1 db szerver szoftver
1 db szavazógép szett
3 db Wifi Access Point
1 db notebook
1 db vezeték nélküli fülhallgató
1 db diktafon
3 db szavazógép szett
1 db notebook
1 db élőbeszéd konvertáló szoftver
Vételár összesen:

nettó egységár

ÁFA (25%) Bruttó ár összesen

5.

Fizetési feltételek
a) Eladó előleget és rész-számlázási lehetőséget nem biztosít.
b) A szállítói finanszírozás alapján a támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére
történő kifizetéssel történik.
c) A számla benyújtásának feltétele az Eszközök hiánytalan leszállításának, beüzemelésének
és kifogásmentes átadás-átvételének megtörténte.
d) A számla kifizetése az ajánlattevőnek a szerződésben meghatározott módon és tartalommal
való teljesítésétől számítva a Kbt 305. §-ban foglaltak szerint, átutalással történik a hatályos
jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a hatályos Támogatói Okiratnak megfelelően.
e) Vevő késedelmes fizetése esetén Eladónak jogában áll a Ptk. szerinti késedelmi kamatot
felszámítani.
f) Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő kifizetést a 2003. évi. XCII törvény 36/A. §-ban foglaltak
betartásával teljesít.

6.

Jótállás és szavatosság
a) Eladó az Eszközök leszállításának időpontjától kezdődően minden eszközre, azok
zavartalan, hibátlan működéséért ... év teljes körű jótállást vállal.
b) Eladó köteles Vevő írásban (levél, e-mail, fax) történő jótállási igénybejelentésétől számított
… órán belül az Eszközök meghibásodásának okát megvizsgálni és megkezdeni annak
elhárítását. Amennyiben a hiba a bejelentéstől számított 24 órán belül nem hárítható el,
Eladó a javítás idejére köteles csere készüléket biztosítani Vevő számára.
c) A jótállás során kicserélésre kerülő Eszközökre, illetve azok alkatrészeire vonatkozóan a
kicserélés időpontjával a jótállási kötelezettség újra kezdődik.
d) A jótállás keretében végzett hibaelhárításért Eladó ellenszolgáltatást és költségtérítést nem
kérhet.

7.

Kötbér.
a) Késedelmi kötbér
Amennyiben Eladó szállítási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, akkor a
késedelmes teljesítéssel érintett mennyiség (nettó) összértéke után naponta 1 %
késedelmi kötbért köteles Vevő számára megfizetni.
A késedelmi kötbér összegét a Vevő jogosult a benyújtott számla összegéből levonni.
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8.

Felek jogai és kötelezettségei
a) Eladó az Eszközöket köteles Vevő által megjelölt helyszínekre, legkésőbb 2011. 01. 31.
napjáig leszállítani és azokat Vevő számára jelen szerződésben meghatározott módon
átadni.
b) A szállítás pontos időpontjáról Eladó köteles Vevőt legalább 2 munkanappal korábban
értesíteni.
c) Eladó az Eszközöket sértetlen csomagolásban, kifogástalan minőségben, lényeges
tulajdonságaira és üzemeltetésével kapcsolatos követelményekre vonatkozó írásos
dokumentációval köteles átadni Vevőnek.
d) Eladó szavatol azért, hogy az Eszközök megfelelnek a Felhívás, a Dokumentáció, az
Ajánlat, valamint jelen szerződés feltételeinek és rendeltetésszerű használatra minden
további feltétel nélkül alkalmasak.
e) Felek az Eszközök leszállítását követően átadás-átvételi eljárást tartanak, mely során Vevő
köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés megfelelő-e.
Eladó és Vevő az Eszközök sértetlen csomagolásának és a mennyiségének ellenőrzését
követően valamennyi Eszközt egyenként és rendszerbe kapcsolva kipróbálnak.
Az ellenőrzés és kipróbálás eredményétől függően Eladó átadja, Vevő átveszi azokat.
Az átadás-átvételi eljárásról Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
f) Vevő az Eszközöket, amennyiben azok megfelelnek a Felhívás, a Dokumentáció, az
Ajánlat, valamint jelen szerződés feltételeinek, köteles átvenni.

9.

Záró rendelkezések
a) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) és az egyéb vonatkozó
jogszabályok előírásai az irányadók.
b) A Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban békés úton nem rendezhető, a Kbt. 316. § (2)
bekezdése szerinti jogvita tekintetében alávetik magukat a Gyulai Városi Bíróság, illetve a
Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének.
c) E szerződés négy példányban készült, melyet a Szerződő Felek mint akaratukkal
mindenben megegyezőt aláírásukkal megerősítenek

Kétegyháza, 2011. ………………..

___________________________________
Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata
Vevő képviseletében
Kalcsó Istvánné
dr. Medgyaszai László
polgármester
jegyző

________________________________
………………………..
Eladó képviseletében
………………………..
ügyvezető

11/20

Fejlődés szélessávon

FORMANYOMTATVÁNYOK
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0343 projekt keretében informatikai, számítástechnikai eszközök
beszerzésére indított egyszerű közbeszerzési eljáráshoz
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1. számú melléklet
Tárgy:

„TIOP-1.1.1-07/1-2008-0343 projekt keretében informatikai, számítástechnikai eszközök beszerzésére”
indított egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattétele

FELOLVASÓ LAP

Ajánlattevő:
neve:

címe:

Kapcsolattartó:
neve:

címe:

telefon száma:

telefax száma és e-mail címe:

A tárgybani beszerzés megvalósítására tett ajánlatom:
Nettó ajánlati ár: ……..…………….… Ft + ….………..….… ÁFA
Teljes körű jótállás (min. 3 év, max. 5 év)

=

.….…..………..….… Ft
.…..…….……..……. év

Hibaelhárítás megkezdésének időpontja (min. 4, max. 16 óra)

…………………….óra

Dátum:
...............................................
aláírás

13/20

Fejlődés szélessávon

2. számú melléklet
Tárgy:

„TIOP-1.1.1-07/1-2008-0343 projekt keretében informatikai, számítástechnikai eszközök beszerzésére”
indított egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattétele

NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt.) 60.§.(1)
bekezdés tekintetében
Ajánlattevő:
neve:

címe:

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 60. § (1) bekezdés tekintetében tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom, hogy az általam
képviselt vállalkozás:
a)

nem áll végelszámolás alatt, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
nem tettek közzé, ellen felszámolási eljárást jogerősen nem rendeltek el, illetőleg személyes joga
szerinti hasonló eljárás nincsen folyamatban és személyes joga szerint sincsen hasonló
helyzetben;

b)

tevékenységét nem függesztette fel, illetve nem függesztették fel;

c)

gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt nem követett el, illetőleg a tevékenységét a jogi személlyel
szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. Tv. 5. §-a (2)
bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletben nem korlátozta, illetőleg a
vállalkozás tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen nem korlátozta;

d)

közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen nincs eltiltva;

e)

egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének eleget tett;

f)

korábbi –három évnél nem régebben lezárult- közbeszerzési eljárásban hamis adatot nem
szolgáltatott és ezért az eljárásból nem zárták ki, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen
nem állapították meg;

g)

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15.§-a (5) bekezdésének a) pontjában
meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási,
illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről
szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést nem követett el.

h)

a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban,
az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt,
vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt nem követett el, feltéve, hogy a
bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.

i)

korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével
kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy
részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét teljesítette, vagy fizetési
késedelme nem haladta meg a fizetési határidőt követő 15 napot – annak ellenére, hogy az
ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett –, és ezt jogerős és
végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat nem állapította meg, kivéve, ha a
határozat keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést
megelőző két évnél.

Dátum:
aláírás
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3. számú melléklet
Tárgy:

„TIOP-1.1.1-07/1-2008-0343 projekt keretében informatikai, számítástechnikai eszközök beszerzésére”
indított egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattétele

NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt.) 61.§.(1)
bekezdés a)-c) pontjainak tekintetében

Ajánlattevő:
neve:

címe:

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 61. § (1) bekezdés a) – c) pontjainak tekintetében tárgyi ajánlattétel során
nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozás:

a)

61. § (1) bekezdés a) pont:
gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban –öt évnél nem régebben meghozottjogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést nem követett el;

b)

61. § (1) bekezdés b) pont:
a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti (2) – öt évnél
nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható verseny-felügyeleti határozatban vagy a
verseny-felügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható
határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést nem követett el; illetőleg a
vállalkozással szemben ilyen jogszabálysértést más versenyhatóság vagy bíróság –öt évnél
régebben- jogerősen nem állapított meg és egyúttal bírságot sem szabott ki;

c)

61. § (1) bekezdés c) pont:
korábbi –öt évnél nem régebben lezárult- közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses
kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat nem
állapította meg.

Dátum:

aláírás
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4. számú melléklet
Tárgy:

„TIOP-1.1.1-07/1-2008-0343 projekt keretében informatikai, számítástechnikai eszközök beszerzésére”
indított egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattétele

NYILATKOZAT
a pénzügyi és gazdasági alkalmasságról
(árbevétel alakulása)

Ajánlattevő:
neve:

címe:

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője tárgyi közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozás informatikai, számítástechnikai eszközök
forgalmazásából származó árbevétele az alábbiak szerint alakult.

2007. évben:

…………………. Ft

2008. évben:

…………………. Ft

2009. évben:

…………………..Ft

Dátum:
aláírás
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5. számú melléklet
Tárgy:

„TIOP-1.1.1-07/1-2008-0343 projekt keretében informatikai, számítástechnikai eszközök beszerzésére”
indított egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattétele

NYILATKOZAT

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt.) 63. § (3) bekezdésének tekintetében

Ajánlattevő:
neve:

címe:

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 63. § (3) bekezdésének tekintetében tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom, hogy az
általam képviselt vállalkozás a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, aki,
illetőleg amely a Kbt. 60. § , illetőleg a Kbt. 61. § szerint a kizáró okok hatálya alá esik.

Dátum:

aláírás
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6. számú melléklet
„TIOP-1.1.1-07/1-2008-0343 projekt keretében informatikai, számítástechnikai eszközök beszerzésére”
indított egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattétele

Tárgy:

NYILATKOZAT

a vállalkozás KKVtv. szerinti besorolásáról

Ajánlattevő:
neve:

címe:

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom,
hogy az általam képviselt vállalkozás
„a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról” szóló 2004. évi XXXIV. törvény (KKVtv.)
szerint
mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak* minősül,

nem tartozik a KKTv hatálya alá*

*

megfelelő rész aláhúzandó

Dátum:

aláírás
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7. számú melléklet
Tárgy:

„TIOP-1.1.1-07/1-2008-0343 projekt keretében informatikai, számítástechnikai eszközök beszerzésére”
indított egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattétele

NYILATKOZAT

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt.) 70. § (2) bekezdésének tekintetében

Ajánlattevő:
neve:

címe:

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata által a „TIOP-1.1.1-07/1-2008-0343 projekt keretében
számítástechnikai eszközök beszerzésére” indított egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlati
felhívásának, valamint ajánlatkérési dokumentációjának részletes áttanulmányozását követően
alulírott, mint Ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 70. § (2) bekezdése
tekintetében nyilatkozom, hogy Ajánlattevő ajánlatát az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott
követelményeknek megfelelően készítette el és nyújtotta be, az előírt feltételeket fenntartások vagy
korlátozások nélkül elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el, a felolvasó lapon megadott
összegű ellenszolgáltatásért kész- és képes a szerződés határidőre történő teljesítésére.

Dátum:

Aláírás
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8. számú melléklet
Tárgy:

„TIOP-1.1.1-07/1-2008-0343 projekt keretében informatikai, számítástechnikai eszközök beszerzésére”
indított egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattétele

NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (Kbt.) 71.§.(1)
bekezdés a)-d) pontjainak tekintetében
Ajánlattevő:
neve:

címe:

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 71. § (1) bekezdés a) – d) pontjainak tekintetében tárgyi ajánlattétel során
nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozás:

a)

71. § (1) bekezdés a) pont:
a közbeszerzés alábbi részeinek teljesítéséhez kíván a közbeszerzés értékének tíz százalékát
nem meghaladó mértékben alvállalkozót igénybe venni:
Munkarész megnevezése:
-

b)

71. § (1) bekezdés b) pont:
a szerződés teljesítése során a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben a
közbeszerzés következő részeinek teljesítéséhez az alábbi alvállalkozók működnek közre:
10 % feletti alvállalkozó megnevezése
-

Munkarész

%-os arány

-

c) 71. § (1) bekezdés c) pont:
a szerződés teljesítéséhez az alábbi erőforrást nyújtó szervezetre támaszkodik:
Pénzügyi és gazdasági alkalmasság körében az ajánlati felhívás ..… pontjában foglaltak
igazolása érdekében:
Műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság körében az ajánlati felhívás … pontjában foglaltak
igazolása érdekében:
d) 71. § (1) bekezdés d) pont:
a Kbt. 69. § (8) bekezdése alkalmazása esetén -a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó
neve:
címe:

Dátum:

Aláírás
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