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Tárgy: Javaslat a közbeszerzésekről 
szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
változása miatt az Önkormányzat 
2010. évi közbeszerzési tervének 
1.1.6. sorának módosítására, és 
két új háromajánlatos egyszerű 
közbeszerzési eljárás kiírása, 
valamint pályázati felhívások 
elfogadása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület 2010. október 21-ei testületi ülésén további pénzeszköz biztosításával 
módosította a 2010. évi Közbeszerzési Tervét és a Közbeszerzési Terv. 1.1.6 sora alapján 
kiírandó közbeszerzési pályázati felhívás II.2.1 táblázatát. A képviselő-testületi ülésen 
megfogalmazódott az az igény, hogy az újonnan megválasztott képviselő-testületi tagok és a 
képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjai mihamarabb megfelelő notebook-hoz 
jussanak. 

A korábbi évekhez hasonlóan az Oktatási Minisztérium az idén is hirdetett pályázatot az 
oktatást támogató eszközök beszerzésére. Az intézmények többsége a pályázatban benyújtott 
célok megvalósítására 2010-es évben is nyert pénzeszközöket. A helyi szabályozásunk szerint 
az ilyen eszközök is csak az egyéb forrásokkal egybeszámítottan lebonyolított eljárást 
alkalmazva használhatók fel. A 2009. évi OM pályázat informatikai jellegű pénzeszközeiből 
is közbeszerzéssel szereztünk be, emiatt további ugyanilyen eszközök is közbeszerzési eljárás 
kötelesek. 

Jelen előterjesztéssel a képviselő-testületi tagok és a képviselő-testület bizottságai nem 
képviselő tagjainak notebook-jai, a Polgármesteri Hivatal beszerzései, az intézményi -
költségvetésében rendelkezésre álló - pénzeszközéből, valamint a pályázatokon nyert 
pénzekből megvalósuló beszerzések lebonyolíthatók. 

A képviselő-testület által pályázat útján kiválasztott Szuhanyik Zoltán közbeszerzési 
tanácsadó a megfogalmazott igényeink és a közbeszerzési törvény 2010. október 16-ától 
hatályba lépett változásai alapján a mellékelt levélben tájékoztatott a lehetőségeinkről. (1. sz. 
melléklet) 

A Kbt. 40. § (2) bekezdés b) pontja alapján módosultak az egybeszámítási elvek. Ennek 
alapján a közbeszerzési tanácsadó a korábbi teljes körű egybeszámítás helyett, kilenc 
nevesített csoport képzését javasolta. 

A közbeszerzési tanácsadó által javasolt, a jogszabályoknak megfelelő beszerzési csoportok 
alkalmazása az önkormányzat számára elfogadható. Alkalmazhatóságának feltétele, hogy a 
2010. március 18-án elfogadott közbeszerzési tervben a megfelelő sorokat átvezessük. A 
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korábbi egybeszámítás alapján együttesen az Európai Uniós értékhatárt elérő beszerzések az 
önállóan számítás lehetősége miatt nemzeti értékhatár kategóriájába kerülnek. Emiatt a 1.1.1., 
I.I.2., 1.1.3. beszerzések átkerülnek a II. 1.11., II. 1.12., II. 1.13. sorokba. (3. sz. határozati 
javaslat) 

A mellékelt 2. számú táblázat rész összesen nettó oszlopa alapján megállapítható, hogy a 
2010. október 16-án hatályba lépett közbeszerzési törvénynek megfelelően a notebookokra a 
nettó 8-25 millió forintos értékhatár alkalmazható, továbbá az asztali számítógép, monitor 
beszerzési kategóriára a nyilvános közbeszerzési eljárás lefolytatása vonatkozik. A 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési fajtákra a helyi beszerzési rendeletünknek 
megfelelően a beszerzés módja oszlopban feltüntetett eljárásfajtát kell alkalmazni. 

A notebookok esetében a nettó 25 millió forintig a következő évben, vagy a tárgyévi keret 
terhére még mindösszesen 2,4 millió forint nettó értékig lehet az eddig megvalósultakon, 
valamint a konkrét tervezett beszerzéseken felül vásárolni. 

Az asztali számítógépek és a vele egybeszámítandó monitorok tekintetében az egybeszámított 
nettó összeg 34.546.302,-Ft, mely összegre már csak a nyilvános közbeszerzési eljárás 
alkalmazható. 

A notebook-ok beszerzésére javasolt háromajánlatos közbeszerzési eljárás időbeni ütemezése 
az alábbi lehet: 
2010. november 18. 
2010. november 19. 
2010. november 22. 
2010. december 7. 
2010. december 8. 
2010. december 13. 
2010. december 14-16. 

2010. december 17. 
2010. december 27. 

Az asztali számítógépek, 
lehet: 
2010. november 18. 
2010. november 19. 
2010. november 22. 
2010. november 26. 
2011. január 11. 
2011. január 18. 
2011. január 25. 
2011. január 31. 
2011. február 10. 
2011. február 17. 
2011. február 21. 
2011. március 3. 

Képviselő-testületi döntés 
a jegyzőkönyvi kivonat elkészítése 
pályázati felhívás 
pályázatok beadása 
hiánypótlási felhívás kibocsátás 
hiánypótlás beadásának határideje 
a képviselő-testületi döntés előtt az értékelő bizottságnak kell 
döntenie, eltekintve minden szabálytól. 
eredményhirdetés 
szerződéskötés, mely után a teljesítés két hét. 

és monitorok nyílt közbeszerzési eljárásának ütemezése az alábbi 

Képviselő-testületi döntés 
a jegyzőkönyvi kivonat elkészítése 
közbeszerzési pályázat feladása 
a pályázat megjelentetése 
pályázatok beadása 
hiánypótlásra felhívás kibocsátás 
hiánypótlás beadásának határideje 
értékelés 
Gazdasági Bizottság javaslata 
képviselő-testületi döntés 
eredményhirdetés 
szerződéskötés. 

A 2011. évi munkaterv ismeretének hiányában egy február 17-ei képviselő-testületi ülés 
időponttal számoltam, a konkrét időpontok alapján a szerződéskötés várható időpontja 
pontosabban meghatározható. 
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A képviselő-testület által pályázat útján kiválasztott Szuhanyik Zoltán közbeszerzési 
tanácsadó a két közbeszerzési eljárás pályázati felhívását összeállította, (3. sz. és 4. sz. 
mellékletek), a közbeszerzési pályázati felhívások elfogadására másnak nincs hatásköre, 
emiatt kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a két közbeszerzési pályázati felhívás 
elfogadására. 

A 2010. évi közbeszerzési tervben szerepelő 34 millió forint helyett - tekintettel a 
keretszerződéses jellegre -javaslom 41.4 millió forint szerepeltetését. Ebben az esetben a 
táblázatban szereplő tárgyévi és 2011. évi nettó összegekkel kiírható a két közbeszerzési 
pályázat. 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

1. Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
740/2010. (111.18.) sz. határozatával elfogadott 2010. évi közbeszerzési tervének II. 
Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések II. 1. Árubeszerzés tábláját 
kiegészíti a II.1.10. sorral az alábbiak szerint: 

11.1.10 Notebook beszerzése 25.000.000 
Önk. Költségvetés 

ésOKM 
támogatás 

2 Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
740/2010. (111.18.) sz. határozatával elfogadott 2010. évi közbeszerzési tervének I. 
Közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések 1.1. tábla 1.1.1., 1.1.2. és 
1.1.3. sorait törli, az 1.1.6. pontját pedig az alábbiak szerint módosítja, egyben 
visszavonja az 1148/2010. (V.20.). sz. önkormányzati határozatát: 

I. Közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések 

1.1. Árubeszerzés (ha értéke eléri vagy meghaladja a 193.000,- eurót, azaz az 
50.737.770,- forint összeget a Kbt. 30. § b) pontja alapján 

Tervezett beszerzés 
megnevezése 

Tervezett 
beszerzés 

előzetesen becsült 
nettó költsége 

(HUF) 

Megjegyzés 

1.1.6 Informatikai eszközök 
beszerzése 2010-2011 49 600 000 

Keretszerződés megkötésére 
vonatkozó, fedezete a 

tárgyévi önk. költségvetésben 
34 600 000 Ft biztosított, 201 l-re 

15MFt 
Egyben felkéri a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges 
intézkedések megtételére, valamint arra, hogy a 2011. évre vonatkozó 15 M Ft biztosítása a 
tárgyi költségvetésbe kerüljön betervezésre. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
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Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Sövegjáró Ferenc osztályvezető 

3 Budapest Főváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
740/2010. (111.18.) sz. határozatával elfogadott 2010. évi közbeszerzési tervének II. 
Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések II. 1. Árubeszerzés tábláját 
kiegészíti a II.l.ll., a II.l.12., valamint a II.1.13. sorokkal az alábbiak szerint: 

II. Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések 

II.l. Árubeszerzés (ha értéke eléri vagy meghaladja a nettó 8.000.000,- forint összeget) 

Tervezett beszerzés 
megnevezése 

Tervezett beszerzés 
előzetesen becsült nettó 

költsége (HUF) 
Megjegyzés 

11.1.11 Integrált főkönyvi nyilvántartó 
rendszer 10 000 000 Önk. Költségvetés 

11.1.12 Honlap fejlesztéshez 
informatikai eszközök 10 300 000 Önk. Költségvetés 

11.1.13 Vagyoni értékű jogok 
vásárlása 11200 000 Önk. Költségvetés 

4 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete saját és 
intézményei részére notebookok beszerzésére keretszerződéses háromajánlatos 
meghívásos közbeszerzési eljárás pályázati felhívását jóváhagyja, egyben felkéri a 
polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

5 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete saját és 
intézményei részére informatikai eszközök beszerzésére keretszerződéses Európai 
Uniós közbeszerzési eljárás pályázati felhívását jóváhagyja, egyben felkéri a 
polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

Budapest, 2010. november 11. 

Sövegjártó Ferenc 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszte 
j e g y z ő 

íhlstvá 



Tisztelt Sövegjártó Úr! 1. számú melléklet! 

Előzmények: 

1. A X. ker. Kőbánya önkormányzata különféle informatikai eszközöket 
szeretne beszerezni, jelenleg a képviselőtestület a csatolt Ajánlati felhívást 
(AF) hagyta jóvá. (ebben EU értékhatár feletti értékű, 3 évre szóló 
beszerzésről van szó) 
2. a közbeszerezésekről szóló 2003. évi CXXIX. Tv. (Kbt.) 2010. október 
15-i módosítása érintette az egybeszámítási szabályokat is. 

Megállapítások: 

1. A múltkori megbeszélésünkön megvizsgáltuk, hogy van-e lehetőség a 
notebookok és az intézmények által elnyert pályázatokban szereplő 
számítástechnikai eszközök - a jelenleg jóváhagyott csatolt AF -tói 
eltérő beszerzési formával - gyorsabb beszerzésére. 

A Kbt. egybeszámítási szabályai közül az asztali számítógép/notebook 
beszerzések sajátosságai (rendszertelenül vásárol az önkormányzat) miatt 
az alábbiakat kell figyelembe vennünk: 

36. § (1) Az árubeszerzés becsült értéke olyan szerződés esetében, 
amelynek tárgya dolog használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó 
jognak a megszerzése: 

a) határozott időre, egy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés 
esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás; az egy évnél 
hosszabb időre kötött szerződés esetén pedig a szerződés időtartama alatti 
ellenszolgáltatás, beleértve a becsült maradványértéket is; 

h) határozatlan időre kötött szerződés esetén, vagy ha a szerződés 
időtartama kétséges, a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa. 

40. § 
(2) A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési 
beruházások, vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek 

a) beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor [a 39. § (1) 
bekezdése szerinti eset kivételével], és 

b) amelyek beszerzési tárgya és rendeltetése azonos, vagy 
felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg. 

A Kbt. 40. § alkalmazása szempontjából - a beszerzés becsült értékének 
meghatározása érdekében - következő beszerzéseket egybe kell számítani: 



1. notebook és azok a beszerzések aminek a felhasználása a 
notebookkal közvetlenül összefügg (pl. alap szoftverek, tartozékok 
(pl. dokkoló) stb.) 
2. interaktív tábla (projektor + tábla + azok a beszerzések 
aminek a felhasználása a tábla működéséhez kell 
3. nyomtatók (a nagygépek esetében a vásárolt tartozékokkal 
együtt pl. adagoló) 
5. asztali számítógép konfiguráció (gép + monitor + billentyűzet 
+ egér + alap szoftverek stb.) 
6. szerverek (alap szoftverekkel) 
7. egyéb számítástechnikai eszköz csoportok, amelyek 
felhasználása egymással közvetlenül összefügg, pl. hálózati 
eszközök 

Nem kell egybeszámítani - figyelemmel a Kbt. azon előírását amely 
szerint 40. § (1) Tilos e törvény megkerülése céljával alkalmazni a 35-39. 
§-ban meghatározott becslési módszert, valamint ilyen célból a 
közbeszerzést a (2) bekezdésbe ütköző módon részekre bontani 
az alábbi beszerzéseket: 

8. alkatrészeket pl. a meghibásodások miatti beszerzések 
9. egyéb kiegészítőket pl. táska, képernyővédő, pendrive, 
egéralátét stb. 

A Kbt. módosítása lehetőséget ad arra, hogy amennyiben a 
beszerzés becsült értéke 8-25 MFt között van, akkor egyszerűbb, 
és gyorsabb eljárást lehet lefolytatni. 

Javaslataim a gyorsabb beszerzés érdekében: 
1. meg kell vizsgálni, hogy a fenti kategóriák beszerzései az eddigi 

2010. évben és tervezett mostani beszerzésben összesen 
mekkora összeget (nettó) tesznek ki. Ez alapján esetleg rövidíteni 
kell a beszerzés tervezett időtartamán, pl. 3 éves szerződés helyett 
1 éves 

2. Előzőek alapján meg kell határozni becsült értéket, és az ennek 
megfelelő közbeszerzési eljárást. 

Várom a becsült érték összegeit, hogy a megfelelő eljárást 
kiválaszthassuk. 

Üdvözlettel: 
Szuhanyik Zoltán 
hiiutalas közbeszerzési tanácsadó 
FAX: (36 1) 78 46 450 
Mobü: (36 30) 60 68 294 
szuhanyikz@ interware.hu 

http://interware.hu


Tisztelt Sövegjártó úr! 

A levezetésével egyetértek, vagyis önálló kategóriát jelentenek a 
becsült érték megállapítása során: 

1. notebook 
2. interaktív tábla 
3. projektor 
4. nyomtatók 
5. asztali számítógépek 
6. szerverek 
7. alkatrészek 
8. egyéb kiegészítők 
9. tartozékok (tartozék alatt nem a funkcióbővítő elemeket - pl. 
az irodai nyomtató finisher részét - értem, mert azt az adott „alap" 
termék értékével egybe kell számítani, „felhasználásuk egymással 
közvetlenül összefügg", hanem pl. a notebook táskát, vagy az 
„eger"-et. ) 

A kérdésekre a válasz: 

Ha egymást követő költségvetési évben (vagy 12 hónapban) -
visszatérően - köt szerződést a fenti kategóriák közül valamelyikre 
az Ajánlatkérő pl. notebookra, és az első évben a beszerzés 
(kifizetett ellenszolgáltatás) értéke 12 MFt, a másodikban a várható 
(becsült) érték 4 MFt, akkor az Ajánlatkérő - a Kbt. 37.§ (1) bek. 
a.) pont alapján - mindkét évben közbeszerzési eljárás 
lefolytatására köteles. 

Ez az eljárás a jelenlegi szabályok szerint a Kbt. harmadik rész VI 
fejezet szerinti „3 ajánlatkérés" eljárás. (25 MFt-ig) 

A Kbt. vonatkozó szabályozása: 

36. § (1) Az árubeszerzés becsült értéke olyan szerződés esetében, 
amelynek tárgya dolog használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó 
jognak a megszerzése: 

a) határozott időre, egy évre vagy annál rövidebb időre kötött szerződés 
esetén a szerződés időtartama alatti ellenszolgáltatás; az egy évnél 
hosszabb időre kötött szerződés esetén pedig a szerződés időtartama alatti 
ellenszolgáltatás, beleértve a becsült maradványértéket is; 

b) határozatlan időre kötött szerződés esetén, vagy ha a szerződés 
időtartama kétséges, a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa. 



37. § (1) Az árubeszerzés vagy a szolgáltatás becsült értéke a 
rendszeresen, illetőleg az időszakonként visszatérően kötött szerződés 
esetében: 

a) az előző költségvetési év vagy tizenkét hónap során kötött azonos 
vagy hasonló tárgyú szerződés, illetőleg szerződések szerinti 
ellenszolgáltatás, módosítva a következő tizenkét hónap alatt várható 
mennyiségi és értékbeli változással, vagy 

b) az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a 
tizenkét hónapnál hosszabb időre kötött szerződés, illetőleg szerződések 
időtartama alatti ellenszolgáltatás. 

40. § (1) Tilos e törvény megkerülése céljával alkalmazni a 35-39. §-ban 
meghatározott becslési módszert, valamint ilyen célból a közbeszerzést a 
(2) bekezdésbe ütköző módon részekre bontani. 

(2) A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy 
építési beruházások, vagy szolgáltatások értékét egybe kell szánni.mi, 
amelyek 

a) beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor [a 39. § (1) 
bekezdése szerinti eset kivételével], és 

b) amelyek beszerzési tárgya és rendeltetése azonos, vagy 
felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg. 

rszzii 
(5).. . 
(6) A (2) bekezdéstől eltérően a becsült érték kiszámítása során más 

közbeszerzés becsült értékével nem kell egybeszámítani az olyan 
közbeszerzést, amelynek általános forgalmi adó nélkül számított becsült 
értéke szolgáltatás és árubeszerzés esetében 21 031 200 forintnál, az 
építési beruházások esetében pedig 262 890 000 forintnál kevesebb, 
feltéve, hogy ezen egybe nem számított közbeszerzés értéke nem haladja 
meg annak az értéknek a húsz százalékát, amit a (2) bekezdés alkalmazása 
esetén állapított volna meg az ajánlatkérő ezen közbeszerzés és a vele a 
(2) bekezdés szerint egybeszámítandó közbeszerzések együttes becsült 
értékeként. 

Szuhanyik Zoltán 
hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
FAX: (36 1) 78 46 450 
Mobil: (36 30) 60 68 294 
szuhanyikz@ interware.hu 

http://interware.hu


Az informatikai eszközök beszerzésében képezett beszerzési csoportok 2. sz. melléklet 
2009. és 2010. évi tényleges és tervezett beszerzései nettó értékben 

2009 tény 2010 eddigi 
teljesített 

2010 tervezet 
intézmény 

2010 OKM 2010 terv 
hivatal 

rész összesen 
nettó 

Notebook 3 988 701 Ft 3 358 058 Ft 616 000 Ft 4 620 000 Ft 10 000 000 Ft 22 582 759 Ft 
Interaktív tábla 273 900 Ft - Ft 300 000 Ft 573 900 Ft 
projektor 2 905 108 Ft 599 200 Ft 192 000 Ft 880 000 Ft 4 576 308 Ft 
Nyomtatók 1 588 042 Ft 3 175 386 Ft 431 920 Ft 886 400 Ft 6 081 748 Ft 
Asztali számítógép,monitor 18 178 078 Ft 7 607 200 Ft 4 078 624 Ft 4 682 400 Ft 34 546 302 Ft 
Szerver - Ft 202 714 Ft - Ft - Ft 202 714 Ft 
Alkatrészek 1 921 848 Ft 904 701 Ft 228 464 Ft 590 400 Ft 3 645 413 Ft 
Egyéb kiegészírtők 783 879 Ft 442 574 Ft 41 616 Ft 723 200 Ft 1 991 269 Ft 
Tartozékok 1 114 022 Ft 767 851 Ft 154 925 Ft 36 000 Ft 2 072 798 Ft 

rész összesen 
bruttó 

2011 tervezet együttes 
beszerzési 

összeg (nettó) 

Beszerzés módja 

Notebook 28 228 449 Ft 2 400 000 Ft 25 000 000 Ft háromajánlatos közbeszerzési eljárás 
Interaktív tábla 717 375 Ft intézményi háromajánlatos beszerzés 
projektor 5 720 385 Ft nyílt pályázati eljárás 
Nyomtatók 7 602 185 Ft nyílt pályázati eljárás 
Asztali számítógép,monitor 43 182 878 Ft 15 000 000 Ft 49 546 302 Ft nyilvános közbeszerzési eljárás 
Szerver 253 393 Ft intézményi háromajánlatos beszerzés 
Alkatrészek 4 556 766 Ft meghívásos pályázati eljárás 
Egyéb kiegészírtők 2 489 086 Ft háromajánlatos intézményi beszerzés 
Tartozékok 2 590 998 Ft meghívásos pályázati eljárás 



3. p-.wdliklcf 

Ajánlattételi felhívás 

Tárgy: ajánlattételi felhívás 

Címzettek neve, címe, elérhetősége(i) 

Cég neve: Székhely: FAX: Telefon: 
R+R periféria Kft. 1071 Budapest 

(Városliget), Peterdy 
u.35. 

322-5997 321-3588, 322-3034 

KVENTA 
Számítástechnika Kft. 

2040 Budaörs Vasút u. 
15. 

269-5262 

Nádor Rendszerház 
Kft. 

1141. Budapest, Ov 
utca 3. 

470-5011 470-5000 

FEFO Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. 

1135 Budapest, Jász u. 
33-35. 

412-3590 

KESCHKft. 1102 Budapest, Körösi 
Csorna Sándor út 2-4. 

260-4904 260-4904 

Tisztelt Címzettek! 

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik 
rész VI. fejezete 251. § (2) bekezdése alapján ajánlat kéréssel fordulok Önökhöz 
„Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját és intézményei 
részére informatikai eszközök (notebookok) beszerzése" tárgyban. 

1.) Az ajánlatkérő neve és címe, elérhetőségei: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Postai cím: 
1102 Budapest Szent László tér 29. 
Kapcsolattartási pont(ok): 
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály 
1102 Budapest, Szent László tér 16. III. emelet 309. 
Címzett: Kovácsné Tóth Ágnes 
Telefon:(36 1) 4338-262 
Fax: (36 1) 2611-842 
E-mail: kozbeszerzes(8>kobanya.hu 

2.) Előzmények: 

Jelen beszerzés célja a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját és 
intézményei részére informatikai eszközök (notebookok, netbookok) beszerzése. 
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3.) A beszerzés tárgya és mennyisége, műszaki leírás, minőségi- es 
teljesítménykövetelmények: 

a.) A beszerzés tárgya: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját és intézményei 
részére informatikai eszközök (notebookok, netbookok) beszerzése. 

b.) A beszerzés mennyisége és műszaki leírás: 

A beszerzés becsült mennyiségét és műszaki előírásait a műszaki leírás részletezi. 

4.) A szerződés meghatározása: 

Vállalkozási keretszerződés „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját 
és intézményei részére informatikai eszközök (notebookok, netbookok) beszerzése." 
tárgyában. 

5.) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje: 

24 hónap 

6.) A teljesítés helye: 
Budapest, az Ajánlatkérő és a Dokumentációban megjelölt intézményei székhelye 

7.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
Késedelmi, hibás teljesítési, és meghiúsulási kötbér a szerződésben foglaltak szerint. 

8.) Ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozás: 

A jóváhagyott, benyújtott, a számviteli szabályoknak megfelelően kiállított 
(rész)számlá(ka)t megrendelő a (részteljesítést követő 15 napon belül átutalással egyenlíti 
ki, a részteljesítések figyelembevételével, a Kbt. 305. § alapján, a szerződésben foglaltak 
szerint. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

9.) Az ajánlatok elbírálásának szempontja: 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat, az alábbiakban megadott részszempontok és 
súlyszámok alapján: 

1. Ajánlati ár (nettó Ft) 50 
2. Jótállási idő (hónap) 10 

Bírálati pontszámok 1-10. Értékelés módszere: 1.-2. részszempont esetén arányosítással, 
a Dokumentációban részletezettek szerint. 
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10.) Kizáró okok, és megkövetelt igazolási mód: 

a.) Kizáró okok: 
a) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy erőforrást nyújtó szervezete a Kbt. 60. § (1) 
bekezdésben vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok 
valamelyikének hatálya alatt áll; 
b) ha ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet esetében a Kbt. 61 § 
(1) bek. a)-c) pontok, vagy a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike 
fennáll. 

b.) Igazolási mód: 
Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó 
szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § 
(1) és a Kbt 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá [Kbt. 249. § (3) bekezdés]. 

11.) Az alkalmassági követelmények és a 69. § (2) bekezdésében foglaltak: 

a.) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

P.l. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha az ajánlattételi határidőt megelőző 
három évben kibocsátott jogerős fizetési meghagyás vagy a nemzeti jogrendszerében 
követelés érvényesítésére vonatkozó bármilyen jogi eljárás alapján ki nem egyenlített 
tartozása áll fenn, vagy végrehajtási eljárás hatálya alatt áll, vagy folyamatban lévő 
végrehajtási eljárásban ki nem egyenlített tartozása áll fenn; 

M. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha 

Ml . nem rendelkezik az előző három évben (2007-2009. év) összesen legalább 3 db, 
összesen nettó 15 millió Ft értékű a közbeszerzés tárgya szerinti - notebook/netbook 
értékesítése - tevékenység szállítási referenciával, amelyet szerződésszerűen teljesített, és 
amelyből legalább egynek az értéke meghaladta a nettó 1 millió Ft-ot, vagy amelyben az 
értékesített eszközök száma több mint 10 db. 

M.2. nem rendelkezik legalább 1 db - a termékek kiszállítására alkalmas - szállító 
járművel. 

Az ajánlattevő(k)nek és a 10 % feletti alvállalkozójának a fenti P.l. Gazdasági és 
pénzügyi alkalmassági feltétel(eke)t külön-külön, míg a M.l. Műszaki, illetve szakmai 
alkalmassági feltétel(eke)t együtt kell teljesítenie. 

b.) Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
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P.l. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó eredeti vagy másolati 
nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattételi határidőt megelőző három éven belül kibocsátott 
jogerős fizetési meghagyás, vagy a nemzeti jogrendszerében követelés érvényesítésére 
vonatkozó bármilyen jogi eljárás alapján ki nem egyenlített tartozása nem áll fenn és nem 
áll végrehajtási eljárás alatt, vagy végrehajtási eljárás alatt áll, azonban ki nem egyenktett 
tartozását rendezte; 

M. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra vonatkozóan: 

M.l. az előző három év (2007-2009. évek) közbeszerzés tárgya szerinti szállításainak 
bemutatását - azok adatainak Kbt. 67.§ (1) bek. a.) pont szerinti megadásával - a 
teljesítésre vonatkozó referencia igazolások / nyilatkozatok eredeti, vagy másolati 
példányának csatolásával a Kbt. 68.§ (1) bek. szerint. 

M.2. az áru kiszállításra rendelkezésre álló jármű(vek)ről szóló nyilatkozatot, a főbb 
műszaki-technikai paraméterek, (legalább a rendszám, a típus, és a raktér, vagy csomagtér 
mérete) megjelölésével. (Kbt. 67.§ (1) bek. b.) pont) 

Az alkalmasság igazolására vonatkozó egyéb előírások: 
Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti alvállalkozót vesz igénybe az 
alkalmasság igazolásához, az alvállalkozó alkalmasságát az adott alkalmassági feltétel 
tekintetében az ajánlattevőre előírttal azonos módon igazolni köteles. 

Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más 
szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat a Kbt. 65.§ (3) bekezdésben 
foglaltak szerint. Ebben az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy közte és 
az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás 
fennáll-e, az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 65. § (4) bekezdésében foglaltak 
szerint kell az alkalmasságot igazolnia, illetve a rendelkezésre állásról nyilatkoznia. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4. § 3/E pontjában 
foglaltakra. 

12.) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-
e kötve? 

13.) A dokumentáció és egyéb iratok: 
Az Ajánlatkérő a Dokumentációt a jelen felhívás mellékleteként adja ki az Ajánlattevők 
részére, az ajánlattétel megkönnyítéséhez. 

a.) A dokumentáció beszerzésének határideje: — 
b.) A dokumentáció ellenértéke: — 
c.) A fizetés feltételei és módja: — 
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d.) A dokumentáció és további iratok a következő címen szerezhetők be: A 
dokumentáció elektronikusan a kozbeszerzes@ kobanya.hu e-mail címen 
igényelhető. 

14.) Ajánlattételi határidő: 
2010. december 7-én 1000 óra 

15.) Ajánlat benyújtásának címe: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály 
1102 Budapest, Szent László tér 16. III. emelet 309. 

16.) Ajánlat felbontásának helye, ideje, feltételei: 
Helye: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály 
1102 Budapest, Szent László tér 16. III. emelet 309. 
Ideje: 2010. december 7-én 1000 óra 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 80. § (2) bek. szerint. 

17.) Ajánlattétel nyelve: 
magyar 

18.) Az eljárás során tárgyalásra nem kerül sor. 
a.) Ha az eljárás tárgyalásos, a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által 

előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja: 

19.) Ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidőt követő 60. napig. 

20.) Részekre történő [50. § (3) bekezdés] ajánlattétel lehetősége: 
Nem 

21.) A többváltozatú (alternatív) ajánlat (51. §) lehetősége, vagy kizárása: 
Többváltozatú ajánlat nem tehető. 

22.) Az ajánlatkérő alkalmazza-e a 253. § (1) bekezdését: 
Nem. 

23.) Egyéb információk: 
a.) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § szerint biztosítja. 

b.) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a 
- a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, 
- a Kbt. 63. § (3) bekezdésében foglaltakról, valamint 
- a Kbt. 71. § (1) bekezdés a-d.) pontok szerint. A Kbt. 71. § (1) bekezdés a-d.) 

pontok vonatkozásában a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell! 
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c.) Ajánlatkérő nem ad lehetőséget ajánlattevőknek projekttársaság alapítására, 

d.) Szerződéskötés tervezett időpontja: 2011. január 4-én 

e.) Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban 
határozta meg, 

f.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a 10 % feletti alvállalkozója és az 
erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozatát arról, hogy valamennyi pénzforgalmi 
számlájáról a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt pénzügyi intézmények 
nyilatkozatait becsatolta, az ajánlatban szereplő okirattal igazolt számlavezető 
pénzügyi intézményeken kívül más pénzügyi intézménynél, illetőleg az ott 
megjelölteken kívül más számlát nem vezet. 

g.) Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, a 10 % feletti alvállalkozó, és az 
erőforrást nyújtó szervezet nevében aláíró és szignáló személy aláírási 
címpéldányának eredeti, vagy másolati példányát. Amennyiben a cégjegyzésre 
jogosult és a kötelezettségvállaló, ill. szignáló személye különböző, a 
kötelezettségvállaló, a szignáló aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazás eredeti, vagy másolati példányát csatolni kell. 

h.) Ajánlatkérő a pénzügyi intézményi nyilatkozatok, illetve az aláírási jogosultságok 
ellenőrzése céljából az ajánlattevőnek, 10 % feletti alvállalkozójának illetve az 
erőforrást nyújtó szervezetének adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon 
ellenőrzi. Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevőnek, 10 % feletti 
alvállalkozójának illetve az erőforrást nyújtó szervezetének adatai nem találhatóak 
meg, akkor az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, a 10 % feletti 
alvállalkozó, és az erőforrást nyújtó szervezet ajánlattételi határidőt megelőző 60 
napnál nem régebbi cégkivonatának eredeti, vagy másolati példányát a képviseletre 
jogosult személyek megállapítása ellenőrzése érdekében. Amennyiben cégügyben el 
nem bírált módosítás van folyamatban, a változás tartalmát igazoló dokumentum 
másolatát az ajánlathoz csatolni kell. 

i.) Az ajánlatot 2 (kettő) példányban (1 eredeti és 2 másolat), lezárt csomagolásban 
kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 

j.) A csomagolásra rá kell írni „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat saját és intézményei részére informatikai eszközök 
(notebookok, netbookok) beszerzése." - Ajánlat. Határidő előtt nem 
bontható fel!". 

k.) Az ajánlat formai követelményeit a Kbt. 70/A. § tartalmazza. 

1.) A közvetlenül benyújtott csomag átvételéről az Ajánlatkérő átvételi elismervényt 
ad. 
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m.)Az ajánlatok elbírálásáról külön összegzés készül, melyet az ajánlatkérő Kbt. 
előírásai szerint megküld az összes ajánlattevőnek. Amennyiben az ajánlatkérő - a 
Kbt. 91. § (2) bekezdésében foglaltak alapján - a második legkedvezőbbnek 
minősített ajánlattevőt is megjelöli az összegezésben, akkor az eljárás nyertesének 
visszalépése esetén vele köt szerződést. 

n.) További információk a következő címen szerezhetők be: 
Kovácsné Tóth Ágnes ,Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1102 Budapest, Szent László tér 16. 
III. emelet 309. Telefon: ((36 1) 4338-262, Fax: (36 1) 2611-842 

24.) Az ajánlattétel feladásának/megküldésének napja: 
2010. november ..f 

, 2010. november 

Ajánlatkérő nevében 
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4_ ív. widl^W-e-f 

Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. §) 
(3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: 

b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi; 
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezésére (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a 
hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának 
esetét is]; 

22. § (1) bek. i) pont 
d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza; 

második rész IV. fejezet 
e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 40. §-ának (3) 
bekezdésére vagy 179. §-ának 
(4) bekezdésére]; 

2010. évre nettó 16.761.024 Ft 
2011. évre nettó 15.000.000 Ft 

Összesen nettó 31.761.024 Ft 

J)haa kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Európai Unió Hivatalos Lapjában, 
amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is; 

Kötelező 
g) a kérelem és a hirdetmény Szerkesztőbizottsághoz történő megküldésének napját. 

2010/../.. 
23. § (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: 
Képviselet: Szuhanyik Zoltán, tel: 270-9284, fax: 270-9285, e-mail: 
szuhanyikz@interware.hu 
Hivatalos közbeszerzési tanácsadói nyt. száma: 41/2004 
Az ajánlatkérő azonosító száma: AK01295 
Az ajánlatkérő adószáma: 15510000-2-42 
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EURÓPAI UNIÓ 
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line 
formanyomtatványok: http://simap.eu.int 

AJÁNLATI FELHÍVÁS 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

1.1) NÉV , CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

Postai cím: 
Szent László tér 29. 

Város/Község 
Budapest 

Postai irányítószám: 
1102 

Ország: 
Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály 
1102 Budapest, Szent László tér 16. III. emelet 309. 
Címzett: 
Kovácsné Tóth Ágnes 

Telefon: 
(36 1) 4338-262 

E-mail: 
kozbeszerzes(2>kobanva.hu 

Fax: 
(36 1)2611-842 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): 
www.kobanya.hu 
A felhasználói oldal címe (URL): 

További információk a következő címen szerezhetők be: 
[X] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 
[] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az AJ mellékletet 

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

[X ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 
[] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az ALI mellékletet  

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 
[X] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 
[] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az ALII mellékletet 

mailto:mp-ojs@opoce.cec.eu.int
http://simap.eu.int
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1.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI 

[ ] Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy [X ] Általános közszolgáltatások 
szövetségi hatóság, valamint regionális és [ ] Védelem 
helyi szerveik [ ] Közrend és biztonság 

[ ] Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal [ ] Környezetvédelem 
[X] Regionális vagy helyi hatóság [ ] Gazdasági és pénzügyek 
[ ] Regionális vagy helyi iroda/hivatal [ ] Egészségügy 
[ ] Közjogi szervezet [ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
[ ] Európai intézmény/hatóság vagy [ ] Szociális védelem 

nemzetközi szervezet [ ] Szabadidő, kultúra és vallás 
[ ] Egyéb (nevezze meg): [ ] Oktatás 

[] Egyéb {nevezze meg): 
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? 
igen [ ] nem |xl 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

ILI) MEGHATÁROZÁS 

II.l.l ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját és intézményei részére 
informatikai eszközök (számítógép konfigurációk) beszerzése. 

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 
( Csak egy kategóriát válasszon - árubeszerzés vagy szolgáltatás — amelyik leginkább 
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés (ei) tárgyának) 

a) Építési beruházás [ 

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

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

[] 
[] 
[] 

b) Árubeszerzés [X] 

Adásvétel [ X] 

Lízing [ ] 

Bérlet [ ] 
Részletvétel [ ] 

Ezek [ ] 
kombinációj a/Egyéb 

c) Szolgáltatás 
megrendelés [] 

Szolgáltatási kategória 

(az 1-27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a 
2004/18/EK irányelv II. 
mellékletében) 

A teljesítés helye 

NUTS-kód 
A teljesítés helye Budapest 

NUTS-kód HU101 

A teljesítés helye 

NUTS-kód 

II. 1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 
Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ] 

3 



Keretmegállapodás megkötése [ ] 

ILI.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ] 

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek 
létszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma 

Keretmegállapodás egy 
ajánlattevővel [ ] 

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: 
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet: 

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke (csak számokkal): 
Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem: 

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

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 
Vállalkozási keretszerződés „Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat saját és 
intézményei részére informatikai eszközök (számítógép konfigurációk) beszerzése." 
tárgyában 

ILI.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szószedet 

Főtárgy 30200000-1 Számítógépek és tartozékaik 

Kiegészítő 60000000-8 Szállítási szolgáltatás 
tárgy(ak) 

Kiegészítő szószedet 
(adott esetben) 

ILI.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? 
igen [X] nem [ ] 

II.1.8) 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 [ ] 

ILI.9) 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 (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) 
Ajánlatkérő részére informatikai eszközök beszerzése keretszerződés keretében, a 
dokumentációban részletezettek szerint. A becsült értékektől 50% eltérés lehetséges. 

Megnevezés Keretösszeg (nettó Ft) Megnevezés 

2010. év 2011. év Összesen 

Számítógép 
konfigurációk 16.761.024 15.000.000 31.761.024 

Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: HUF 
VAGY: és között Pénznem: 

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: 
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)  
Az esetleges meghosszabbítások száma {ha van ilyen): vagy: és között 
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésre 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: 24 hónap vagy napokban: (a szerződés megkötésétől 
számítva) 
VAGY: kezdés (év/hó/nap) 
befejezés ../../.. (év/hó/nap) 

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK 

I I I . l ) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

III.l.l) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 
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Késedelmi, hibás teljesítési, és meghiúsulási kötbér a szerződésben foglaltak szerint. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésekre 
A jóváhagyott, benyújtott, a számviteli szabályoknak megfelelően kiállított 
(rész)számlá(ka)t megrendelő a (rész)teljesítést követő 15 napon belül átutalással egyenlíti 
ki, a részteljesítések figyelembevételével, a Kbt. 305. § alapján, a szerződésben foglaltak 
szerint. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

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

illetve 

Nem követelmény 

III. 1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? 

igen [ ] nem [x] (adott esetben) 
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása 

III .2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

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

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Kizáró okok: 
a) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy erőforrást nyújtó szervezete a Kbt. 60. § (1) be
kezdésben vagy a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában, meghatározott kizáró okok 
valamelyikének hatálya alatt áll; 

b) ha ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet esetében a Kbt. 61 § (1) 
bek. a)-c) pontok, vagy a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. 

Igazolási mód: 

Az ajánlattevő(k)nek, a 10 %-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. § (2)-
(9) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik kizáró okok hatálya alá. 
Az ajánlattevő a Kbt. 63. § (3) bekezdése vonatkozásában nyilatkozni köteles. 
Ajánlatkérő a Kbt 60. § (1) bek. a) és g) pontját magyarországi letelepedésű ajánlattevők, 
10% feletti alvállalkozók és erőforrás-szervezetek esetében a Kbt. 63. § (6) bekezdése 
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alapján maga ellenőrzi. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő 
és a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozóra vonatkozóan: 

1. az ajánlattételi határidő lejártát 
megelőzően 30 napnál nem régebben 
valamennyi számlavezető pénzügyi 
intézménye által kiállított eredeti vagy 
másolati igazolás az alábbi tartalommal: 
- számlaszám(ok) megjelölése 

számláján/számláin az igazolás 
kiállítását megelőző 12 hónapban volt-e 
30 napot meghaladó sorban állás; 
(Kbt. 66. §(l)bek. a) pont) 

2. attól függően, hogy az ajánlattevő 
illetve 10% feletti alvállalkozója mikor 
jött létre, illetve mikor kezdte meg 
működését, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állnak; az elmúlt 3 naptári 
évre vonatkozóan a teljes, valamint a 
jelen közbeszerzés tárgyából 
(informatikai eszközök értékesítése) 
származó nettó árbevételről szóló 
nyilatkozatot eredeti vagy másolati 
példányban. (Kbt. 66. § (1) bek. c) pont); 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 
(adott esetben): 
Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha: 

1. bármely pénzügyi intézménynél vezetett 
számláján az igazolás kiállítását megelőző 12 
hónapban 30 napot meghaladó sorban állás 
volt; 

2. az elmúlt három naptári év (2007 - 2009. 
évek) bármelyikében a teljes nettó árbevétele 
nem érte el az elmúlt 3 naptári évben összesen 
a nettó 40 millió Ft-ot, a közbeszerzés 
tárgyából (számítógép konfigurációk 
értékesítése) származó nettó árbevétele pedig 
az elmúlt 3 naptári évben összesen a nettó 15 
millió Ft értéket; 

Az ajánlattevőnek és 10% feletti 
alvállalkozójának az 1. feltételnek külön-külön, 
a 2. feltételnek együttesen kell megfelelniük. 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 

Az alkalmasság megítéléséhez Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) 
szükséges adatok és a megkövetelt (adott esetben): 
igazolási mód: Alkalmatlan az ajánlattevő és a közbeszerzés 
Az ajánlathoz csatolni kell az értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
ajánlattevő és a közbeszerzés 
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értékének tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozóra vonatkozóan: 

1) az előző három év (2007-2009. 
évek) közbeszerzés tárgya szerinti 
szállításainak bemutatását - azok 
adatainak Kbt. 67.§ (1) bek. a.) pont 
szerinti megadásával - a teljesítésre 
vonatkozó referencia igazolások / 
nyilatkozatok eredeti, vagy másolati 
példányának csatolásával a Kbt. 68.§ 
(1) bek. szerint. 

2) az áru kiszállításra rendelkezésre 
álló jármű(vek)ről szóló nyilatkozatot, 
a főbb műszaki-technikai paraméterek, 
(legalább a rendszám, a típus, és a 
raktér, vagy csomagtér mérete) 
megjelölésével. (Kbt. 67.§ (1) bek. b.) 
pont) 

igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha: 
1. nem rendelkezik az előző három évben (2007-
2009. év) összesen legalább 3 db, összesen nettó 
15 millió Ft értékű a közbeszerzés tárgya szerinti -
számítógép konfigurációk értékesítése 
tevékenység szállítási referenciával, amelyet 
szerződésszerűen teljesített, és amelyből legalább 
egynek az értéke meghaladta a nettó 1 millió Ft-
ot, vagy amelyben az értékesített eszközök 
(komplett számítógép konfiguráció) száma több 
mint 10 db. 

2) nem rendelkezik legalább 1 db - a termékek 
kiszállítására alkalmas - szállítójárművel. 
A fenti műszaki, szakmai alkalmassági feltételeket 
az ajánlattevőnek és 10% feletti alvállalkozójának 
együttesen kell megfelelnie. 

III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) igen [ ] nem [x] 

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott [ ] 
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik [ ] 

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ 
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK 

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

Igen [ ] nem [X] 

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 

III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen 
közreműködő személyek nevét és képzettségét? Igen [ ] nem [ ] 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 



I V . l ) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV. 1.1) Az eljárás fej táj a 

Nyílt [x] 

Meghívásos [ ] 

Gyorsított [ ] A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: 
meghívásos 

Tárgyalásos [ ] Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, 
megjelölése? Igen [ ] nem [ ] 
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét 
és címét a VI. 3., További információk rovatban kell megadni 

Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: 
[] 

Versenypárbeszéd [ ] 

IV. 1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy 
keretszáma 
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén) 
Létszám 
VAGY: minimum és, adott esetben, maximum 
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 

IV. 1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd 
során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? Igen [ ] nem [ ] 

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK 

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



A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ] 
VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [X] 
[x] az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy - ha 
súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség - csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) 
[ ] a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve 
az ismertetőben meghatározott szempontok 

1. Ajánlati ár (nettó Ft) 50 
2. Jótállási idő (hónap) 10 

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

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

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

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 HL-ben: /S - (év/hó/nap) 
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ] 
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap) 
Hirdetmény száma a HL-ben: /S - (év/hó/nap) 

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők 
(versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei 

A dokumentáció beszerzésének határideje 
Dátum: 201 l/J., (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra  
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Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ] 
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 20.000 Pénznem: HUF 
A fizetés feltételei és módja: 
A dokumentáció árát (bruttó 20.000,-Ft) az Ajánlatkérő 11784009-15510000 
bankszámlájára kell átutalni, a közbeszerzési eljárás tárgyának jelzésével. 

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő 
Dátum: 2011/../.. (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra 

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha 
ismert) 
(m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) 
Dátum: (év/hó/nap)  

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

HU 

Egyéb:  

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) 
-ig (év/hó/nap) 
Fy4G7hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei 
Dátum: 2011/../.. (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra 
Hely (adott esetben): Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály (1102 Budapest, Szent 
László tér 16. III. emelet 306.) 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen [x] nem [ ] 
A Kbt. 80. § (2) bek. szerint 

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x] 
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 
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VI.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 használható hivatkozási alapot: 

VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 
1. AIII.3.2 és a III.3.3. alkalmassági feltételek igazolása körében: 

- Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti alvállalkozót vesz 
igénybe az alkalmasság igazolásához, az alvállalkozó alkalmasságát az adott 
alkalmassági feltétel tekintetében az ajánlattevőre előírttal azonos módon igazolni 
köteles. 

- Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében 
más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat a Kbt. 65.§ (3) bekezdésben 
foglaltak szerint. Ebben az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy közte 
és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi 
befolyás fennáll-e, és a Kbt. 65.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint kell az 
alkalmasságot igazolni, illetve a rendelkezésre állásról nyilatkoznia az erőforrást 
nyújtó szervezetnek. 

- Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 4. § 3/E pontjában 
foglaltakra. 

2. Az ajánlat benyújtásának feltétele az ajánlati felhívás dokumentációjának megvásárlása, 
amely a benyújtandó ajánlat formai és tartalmi követelményeit tartalmazza. A 
dokumentációt a Budapest Főváros X. Kerületi Önkormányzat Városüzemeltetési és 
Vagyongazdálkodási Főosztály, 1105 Budapest, Szent László tér 16. III. 309. sz. szobában, 
hivatali időben (8.00-16.00 óráig, pénteken: 8.00-13.00 óráig), illetve az ajánlattétel napján 
az ajánlati határidő lejártáig lehet átvenni, az ellenérték befizetésének egyidejű 
igazolásával. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A Kbt. 54. § 
(8) bekezdés megfelelően alkalmazandó. 
3. Az ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek 
mértéke: 1. rész: 500 000 HUF. 2. rész: 500 000 HUF, 3. rész: 500.000 Ft 4 rész: 500 000,-
Ft. Az ajánlati biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - átutalással az 
Ajánlatkérő 11784009-15510000 számú számlájára, azzal azonos összegű bankgarancia 
biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 
tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje 
azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni 
a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat - terhelési értesítő -
másolati példányát, illetve a bankgarancia nyilatkozat, vagy a kötelezvény eredeti 
példányát az ajánlathoz csatolni kell. A bankgarancia, kötelezvény kedvezményezettjeként 
az Ajánlatkérőt kell megnevezni, tárgyként a közbeszerzés tárgyára hivatkozni szükséges. 
A biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az ajánlati 
kötöttség lejártáig érvényesnek kell lennie. 
4. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83.§ (2) bekezdésben meghatározott körben 
biztosítja.  
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5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése, a 71. § (1) bekezdés és a 
63.§ (3) bekezdése szerint. A Kbt. 71. § (1) bekezdés vonatkozásában a nemleges 
nyilatkozat is csatolandó. 
6. Eredményhirdetés tervezett időpontja (nap/hó/év): ../../2011 Időpont: 10:00 óra. 
7. Szerződéskötés tervezett időpontja (nap/hó/év): ../../2011 Időpont: 10:00 óra. 
8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, valamint 10 % feletti alvállalkozója 
nyilatkozatát arról, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról a pénzügyi alkalmasság 
igazolására előírt pénzügyi intézmények nyilatkozata(i)t becsatolta, az ajánlatban szereplő 
okirattal igazolt számlavezető pénzügyi intézményeken kívül más pénzügyi intézménynél 
számlát nem vezet, illetőleg az ott megjelölteken kívül más számlát nem vezet. 
9. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó, valamint 
az erőforrást nyújtó szervezet) nevében aláíró és szignáló személy aláírási címpéldányának 
- amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló, ill. az ajánlatot szignáló 
személye különböző, a kötelezettségvállaló, illetőleg a szignáló aláírását is tartalmazó 
legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás - eredeti vagy 
másolati példányát. 
10. Közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és közös ajánlattevőknek 
egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást kell kötni a 
dokumentációban foglaltak szerint. 
11. Ajánlatkérő a pénzügyi intézményi nyilatkozatok, illetve az aláírási jogosultságok 
ellenőrzése céljából az ajánlattevőnek, 10 % feletti alvállalkozójának, illetve az erőforrást 
nyújtó szervezetének adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Amennyiben az 
említett weboldalon az említett szervezetek adatai nem találhatóak meg, akkor az 
ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonato(ka)t eredetiben vagy 
egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni szükséges. 
Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, a változás tartalmát 
igazoló dokumentum másolatát az ajánlathoz csatolni kell. 
12. Bírálati pontszámok: 1-10. Értékelés módszere: 1.-2. részszempont esetén 
arányosítással, a Dokumentációban részletezettek szerint. 
13. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság 
feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta 
meg. 
14. Magyarországi letelepedésű ajánlattevők/10% feletti alvállalkozók/erőforrás
szervezetek esetében az ajánlathoz nyilatkozatot kell csatolni arról, hogy az adott szervezet 
szerepel-e a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

VI.4) JOGORVOSLATI ELJÁRÁS 

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 

Hivatalos név: 
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: 
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Margit krt. 85. 

Város/Község 
Budapest 

Postai irányítószám: 
1024 

Ország: 
Magyarország 

E-mail: Telefon: 
(36-1) 336-7777 

Interneteim (URL): Fax: 
(36-1) 336-7778 

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/Község Postai irányítószám: Ország: 

E-mail: Telefon: 

Interneteim (URL): Fax: 

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY 
szükség esetén a VI.4.3. rovatot) 
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 
Kbt. 323. 8 szerint 

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő 
szervtől szerezhető be 

Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: 
Margit krt. 85. 

Város/Község 
Budapest 

Postai irányítószám: 
1024 

Ország: 
Magyarország 

E-mail: Telefon: 
(36-1) 336-7777 

Interneteim (URL): Fax: 
(36-1) 336-7778 

VI.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: (év/hó/nap) 
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