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Magyarország-Budapest: Távközlési berendezések és kellékek
2017/S 161-332048
Ajánlati/részvételi felhívás
Árubeszerzés
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1)
Név és címek
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
AK06203
Csalogány utca 9–11.
Budapest
1027
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szvaratkó Nikolett
Telefon: +36 17955572
E-mail: szvaratko.nikolett@kifu.gov.hu
Fax: +36 17950036
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kifu.gov.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kifu.gov.hu
I.2)

Közös közbeszerzés

I.3)

Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: http://ratkynet.com/kozbeszerzes
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Ady Endre utca 19. A.
Budapest
1024
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Vörös Katalin, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00441)
Telefon: +36 16312294
E-mail: kozbeszerzes@ratkynet.hu
Fax: +36 13502394
NUTS-kód: HU11
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ratkynet.com
A felhasználói oldal címe: http://www.ratkynet.com
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
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Rátky és Társa Ügyvédi Iroda
Ady Endre utca 19. A.
Budapest
1024
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Vörös Katalin, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00441)
Telefon: +36 16312294
E-mail: kozbeszerzes@ratkynet.hu
Fax: +36 3502394
NUTS-kód: HU11
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ratkynet.com
A felhasználói oldal címe: http://www.ratkynet.com
I.4)

Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: központi költségvetési szerv (ügynökség)

I.5)

Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: informatika

II. szakasz: Tárgy
II.1)
A beszerzés mennyisége
II.1.1)

Elnevezés:
Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése – eszközök szállítása és telepítése.

II.1.2)

Fő CPV-kód
32500000

II.1.3)

A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4)

Rövid meghatározás:
Szolgáltatással vegyes adásvételi szerződés, amelynek tárgya a „Közösségi internet hozzáférési pontok
fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, „GINOP-3.3.1-16-2016-00001” azonosító számú
projekt megvalósítása keretében 1 500 db (+30 %) végponti eszközcsomag és az egyes eszközcsomagokhoz
az alábbi, főbb szolgáltatások beszerzése: rendszerintegráció, rendszertervezés, telepítés és konfigurálás.

II.1.5)

Becsült teljes érték vagy nagyságrend

II.1.6)

Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2)

Meghatározás

II.2.1)

Elnevezés:

II.2.2)

További CPV-kód(ok)
32510000
32413000
30232000
48210000

II.2.3)

A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1
NUTS-kód: HU2
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NUTS-kód: HU3
A teljesítés fő helyszíne:
Magyarország közigazgatási területe.
II.2.4)

A közbeszerzés ismertetése:
Szolgáltatással vegyes adásvételi szerződés, amelynek tárgya a „Közösségi internet hozzáférési pontok
fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű, „GINOP-3.3.1-16-2016-00001” azonosító számú
projekt megvalósítása keretében 1500 db +30 % végponti eszközcsomag és az egyes eszközcsomagokhoz
az alábbi, főbb szolgáltatások beszerzése: rendszerintegráció, a megrendelésekben megadott helyszíneknek
megfelelően rendszertervezés, telepítés és konfigurálás, próbaüzem, dokumentálás. Egy eszközcsomag
az alábbi hardver és szoftverelemeket tartalmazza: 3 db notebook és a szükséges telepítendő szoftverek,
2 db tablet, 2 db okostelefon, 1 db projektor, 1 db multifunkcionális eszköz, 1 db router, 1 db beltéri Wifi
Access Point és 1 db kültéri Wifi Access Point, valamint az ezek tápellátást biztosító konfigurációs elemek. A
részletes műszaki és egyéb feltételeket, így a telepítendő szoftverek listáját a Közbeszerzési Dokumentumok
tartalmazzák. Ajánlatkérő az egyes eszközcsomagokat a szerződésben meghatározott ütemezés szerint rendeli
meg, figyelemmel az opciós lehetőségre is. Egy megrendelés több helyszínre, ennek megfelelően együtt
több eszközcsomagra is kiterjedhet. Helyszínenként 1-1 darab eszközcsomagot kell telepíteni. Ajánlatkérő
egyidejűleg legfeljebb 6 db megrendelést jogosult kiadni.
Mennyiség: 1 500 db +30 %.
A beszerzési tárgyak jellege és egymással való szoros összefüggése miatt a részajánlattétel nem lehetséges.
Az aktív és passzív hálózati eszközök és azok telepítése, konfigurálása egymástól elválaszthatatlanok.
A beszerzés területi alapú részekre bontása a gazdasági ésszerűséggel lenne ellentétes, az az általános
telepítési mennyiségtől független feladatok többszöri elvégzésének igénye miatt fajlagosan kevésbé
költséghatékony megoldást jelentene.
A II.2.5.) Értékelési szempontok folytatása:
Minőségi kritérium.
1. Ajánlattevő – amennyiben jótállás keretében a hiba elhárítása a router, access point vagy power injector
eszközöknél helyszíni megjelenést igényel – képes-e valamennyi, a 1059/2003/EK rendelet I. mellékletében
meghatározott magyarországi régióban legkésőbb a következő munkanapon párhuzamosan megjelenni és a
hibaelhárítást megkezdeni. (Igen/Nem) Súlyszám: 10.

II.2.5)

Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az 1. értékelési részszempontot a karakterkorlátozás miatt ld. II.2.4. pontban /
Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. Ajánlattevő legfeljebb hány helyszín (eszközcsomag) teljesítését vállalja egy
megrendelés keretében (minimum 100, maximum 150 helyszín) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 75

II.2.6)

Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7)

A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 15
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.9)

Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó
információ

II.2.10)

Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
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II.2.11)

Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.4) pontja szerinti 1 500 db eszközcsomag mennyiségtől +30 %-os mértékben
opcionális mennyiséget köt ki, amelyekre szintén irányadóak a felhívás II.2.4) pontjában foglaltak. Az opcionális
mennyiséggel érintett eszközcsomagok beszerzésére is csak a felhívás II.2.7) pontja szerinti időtartamon belül
kerülhet sor. Ajánlatkérő az opcionális mennyiséggel érintett eszközcsomagok esetén beszerezheti a kiegészítő
eszközöket is.

II.2.12)

Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13)

Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-3.3.1-16-2016-00001. Közösségi internet hozzáférési pontok
fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése.

II.2.14)

További információk
A teljesítési határidő a szerződés aláírásától számított 15 hónap, de legfeljebb a GINOP-3.3.1 projekt fizikai
véghatárideje.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1)
Részvételi feltételek
III.1.1)

Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike
fennáll.
Öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett
kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére a részvételre jelentkező, alvállalkozó
vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból,
amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata
esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági
szereplő a részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok
fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4)
bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős
határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő
mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai
közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt (közös részvételre jelentkező),
alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont.)
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § – 16. § rendelkezései szerint kell
igazolnia.
A részvételre jelentkezőnek a részvételre jelentkezés benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet
II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen
igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt.
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69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások
benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően
kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)-(5) bekezdései is
megfelelően alkalmazandóak.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert
alvállalkozók megnevezését.
Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság
előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, részvételre jelentkezéséhez
csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást.
A nyilatkozatoknak a felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie.
III.1.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében
a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a részvételi jelentkezése benyújtásakor
a II. fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §
alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
2. § (1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények
előzetes igazolására az EEKD IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány
IV. részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem
tünteti fel a formanyomtatványban.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia,
hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:
P1. be kell nyújtania a jelen felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes,
általános forgalmi adó nélkül számított árbevételére vonatkozó nyilatkozatot, attól függően, hogy a részvételre
jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pont és (3) bek.).
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdés alapján, ha a részvételre jelentkező a P1 szerinti irattal azért nem
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása
nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett
bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja
pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése
során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az
árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban
előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által
elfogadott módjáról.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 19. § (7) bek-re.
Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni.
A jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(8) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet
kapacitásra, és igazolhatják azt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) bekezdésére.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha:
P/1. a felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes – általános
forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el összesen a 1 088 000 000 HUF összeget.
Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembe vételével, a gazdasági és pénzügyi
alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők közül a P1 pont vonatkozásában együttesen is
megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek a részvételre jelentkezők bármely más szervezet (vagy személy)
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésében meghatározottak szerint.
A Kbt. 65. § (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait a részvételre jelentkező a gazdasági
és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt a részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért
kár megtérítéséért.
III.1.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
A 321/2015. (X. 30.) K.r. 1. § (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésében
a Kbt. Második része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban részvételre jelentkezése benyújtásakor a II.
Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján
az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdés c) pontja, valamint (5) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására az EEKD IV. rész „α” pontját kell kitölteni. Ajánlatkérő tehát nem kéri a formanyomtatvány IV.
részében szereplő részletes információk megadását, így a részletes alkalmassági követelményeket nem tünteti
fel a formanyomtatványban.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) K.r. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy
megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M1.1-M1.3: be kell mutatnia a részvételi felhívás feladásától (VI.5. pont) visszafelé számított 3 év (36 hónap)
legjelentősebb szállításait. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a szállítás
ideje (kezdő és befejezési időpontja, év/hó, nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szállítás tárgya,
mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, 21. § (1) bek. a) pontja, (1a) bek. és a 22. § (1) és (2) bek.).
Amennyiben a referenciaigazolás/nyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya,
akkor a referenciaigazolásban/nyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/
mennyiségi adatot.
Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság
igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a
megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.
Ajánlatkérő felhívja a részvételre jelentkezők figyelmét, hogy közös (adott esetben konzorciumi) teljesítés
esetén csak az alkalmasságát igazolni kívánó gazdasági szereplő által teljesített szolgáltatásokat és annak
ellenértékét veszi figyelembe a bemutatott referencia kapcsán, kivéve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. §
(5) bekezdése szerinti esetet.
M2.1-M2.2: meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembereket az alkalmassági
követelményre való hivatkozással, csatolni a szakemberek szakmai önéletrajzának a szakember által saját
kezűleg aláírt példányát, amelyből az előírt szakmai gyakorlattal való rendelkezés megállapítható, és a
szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata
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megítélése szempontjából lényeges adatokat, különösen az általa ellátott feladat, munkakör, tevékenység
ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap). Ahol előírás, a szakember minősítését, illetve
végzettségét igazoló okirat másolatát is be kell nyújtani. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. b)
pont).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bek-re.
Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bek-ben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet
kapacitásra, és igazolhatják azt. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 36
hónapban befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, az előírásoknak és szerződésnek megfelelően
teljesített, az alábbi követelményeknek megfelelő referenciákkal:
M1.1: Legfeljebb 2 db, legfeljebb két különböző végfelhasználó részére teljesített, összesen legalább 1 350 db
személyi számítógép (desktop és/vagy notebook) szállításáról szóló referenciával
M1.2: Egy darab, legalább 450 helyszínre kiszállított, legalább 900 db tablet szállításáról szóló referenciával
M1.3: minimum összesen 300 telepítési helyszínt érintő vezeték nélküli összeköttetéshez szükséges eszközök
szállítása és telepítése tárgyú referenciával/referenciákkal. A referencia/referenciák több szerződésből is
teljesíthetők, de legalább az egyik bemutatott szerződésben (referenciában) a teljesített helyszínek mennyisége
el kell, hogy érje a 130 telepítési helyszínt.
A referencia akkor tekinthető az Eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül
megvalósítottnak, ha a szerződésszerű teljesítés, azaz a sikeres átadás-átvétel időpontja, erre az időszakra
esik. A bemutatandó referenciák teljesítése kapcsán felhívjuk a részvételre jelentkezők figyelmét a 321/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem
alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1b) bekezdését.
M2. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a következő szakemberekkel:
M2.1: legalább 1 fő, a részvételi felhívás feladásának időpontjában érvényes IPMA A vagy IPMA B vagy ezzel
egyenértékű minősítéssel és legalább 36 hónap informatikai projektekben szerzett gyakorlattal rendelkező
projektvezetővel, aki a részvételi felhívás feladásának időpontjáig projektvezetőként részt vett egy vagy
több olyan informatikai eszköz szállítási projektben, amelyben a szállítás összesen legalább 450 helyszínre
történt, és amelyek közül legalább az egyik projektben teljesített helyszínek mennyisége elérte a 250 telepítési
helyszínt..
M2.2: legalább 2 fő, legalább 24 hónap, informatikai berendezések szállítására és telepítésére vonatkozó
informatikai projektekben IP/hálózati rendszermérnökként (hálózati infrastruktúra tervezésével,
üzemeltetésének előkészítésével kapcsolatos feladatokat ellátó, továbbá az üzemeltetési időszakban
végrehajtott hibaelhárítás támogatói tevékenységet ellátó szakemberként) szerzett tapasztalattal rendelkező
szakemberrel
Az egyes pozíciókra bemutatott szakemberek között nem megengedett az átfedés, egy szakember csak egy
pozícióra mutatható be.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés figyelembe vételével, a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek részvételre
jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5)

Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2)

A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2)

A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenérték megfiz. a GINOP-3.3.1-16-2016-00001,Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése,
szolgáltatási portfóliójuk bővítése projektből, szállítói finanszírozással kerül sor. Az intenzitás 100 %. Nyertes
ajtevő részszámlázásra jogosult, amely benyújtható minden megrendelés szerzszerű telj. követően. Nyertes
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ajtevő a 272/2014.(XI. 5.)Korm.r. előírásai szerint igényelhet előleget, legfeljebb a szerz. elszámolható összege
50 %-a szerinti mértékben. Az előleg mindegyik részszlából, az igénybe vett előleg arányának megfelelően
kerül levonásra, amíg az előleg teljes összege elszámolásra nem kerül. Az ellenérték a számla kézhezvételétől
számított 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, a Ptk. 6:130. § (1),(2) bek. szerint.
A kifiz-re a Ptk., a Kbt. 135.§(2),(4)-(6) bek. és a 2003. évi XCII. tv.36/A.§-a is irányadóak. Az ajtétel, a szerzköt.
és a kifiz. pénzneme a HUF. A fiz. részletes szabályait a szerztervezet tartalmazza.
III.2.3)

A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1)
Meghatározás
IV.1.1)

Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás

IV.1.3)

Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4)

A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.5)

Információ a tárgyalásról

IV.1.6)

Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8)

A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2)

Adminisztratív információk

IV.2.1)

Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2)

Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/09/2017
Helyi idő: 10:00

IV.2.3)

Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma
Dátum: 03/10/2017

IV.2.4)

Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7)

Az ajánlatok felbontásának feltételei

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1)
A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)

Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3)

További információk:
1) Részv. jel-nek nyilatkoznia kell a Kbt.66.§(4), (6)bek-ben, és a 65.§(7)bek-ben foglaltakra.
2) Ajánlatkérő (AK) az eljárás során a Kbt.71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. AK a Kbt.71.§ (6)
bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.
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3) A jelentkezésben be kell nyújtani a 2006. évi V. tv. 9.§(1), (2)bek. szerinti, a jelentkezést aláíró személy
aláírási címpéldányának/aláírás-mintájának egyszerű másolatát, illetve meghatalmazott esetében a
meghatalmazást.
4) AK 321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4) bekezdésre hivatkozva közli, hogy a III.1.2) és III.1.3) pontban az
alkalmassági követelményeket a 28. § (3) bekezdés alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest
szigorúbban állapítja meg.
5) Telj. és hibás telj. biztosíték: a szerz. szerinti, áfa nélkül számított ellenszolg. 5 %-a. A bizt. a
Kbt.134.§(6)bek. a)pontja alapján teljesíthető. Előleg visszafiz. biztosíték: ajkérő a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
r. 118/A. § (2a) bek. szerint ír elő előleg-visszafizetési biztosítékot. A biztosíték teljesíthető a Kbt. 134. § (6)
bekezdés b) pontja szerint az a) pontban meghat. biztosítéki formák mellett a Korm. r. 83. § (1) bek. szerinti
formában. A nyertes ajtevő a Korm. r. 118/A. § (2a) bek-ben foglaltak szerint választhat az előleg visszafizetési
biztosíték nyújtása vagy aközött, hogy nem nyújt biztosítékot, de köteles tud. venni a Korm. r. 1. melléklet 134.4.
pontját.
Késedelmi kötbér: a szerz-ben meghat. ellenértékrész 1 %-a naptári naponként, de legfeljebb 20 %-a.
Meghiúsulási kötbér: az eseti megrendelés nettó értékének, illetve a szerződés teljes időtartamára járó nettó
szerződéses ellenértékének 30 %-a.
A terjedelmi korlátokra tek. a részletes szabályokat a közbesz. dokumentumok és a szerz. tartalmazza.
6) Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentumot legalább egy részvételre jelentkező vagy a
jelentkezésben megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse, és a kitöltött, aláírt regisztrációs adatlap
visszaküldésével a letöltést igazolja a részvételi határidő lejártáig. A regisztrációs adatlapot elektronikus úton –
figyelemmel a Kbt. 41. § (4) bekezdésére- a kozbeszerzes@ratkynet.hu címre kell megküldeni.
7) Ajkérő a projekttársaság létrehozását nem írja elő és nem is teszi lehetővé.
8) Az ÁR szempont tartalma:
3. Egy eszközcsomagra vonatkozó nettó ajánlati átalányár (Ft) Súlyszám: 75.
Az ÁR jellegű értékelési részszempont (3) esetében AK a fordított arányosítás módszerével végzi az értékelést.
Az 1. értékelési részszempont esetében ajkérő a pontkiosztás módszerével végzi az értékelést., a 2.
részszempont esetében az arányosítás módszerével.
Az értékelés során adható pontszámok min.1- max.10.
9) A Kbt. 77. § (1) bek alapján az ajánlati elem legkedvezőbb szintje: 2. részszempont: 150 helyszín. AK
a Kbt. 77. § (1) bek-e alapján előírja, amennyiben az ajtevő a 2. részszempont esetében 100 helyszínnél
kedvezőtlenebb megajánlást tesz, úgy az ajánlata érvénytelennek minősül. A megajánlást úgy kell megtenni,
hogy az egy megrendelésben vállalt helyszínek száma maradék nélkül osztható legyen az összes (1500)
helyszín számával, ennek megfelelően a megajánlás 100, 125 vagy 150 db helyszínre vonatkozhat.
10) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. §(2) bek. e) pontját az eljárás során.
11) AK az ajánlattételi szakaszban nem ír elő ajánlati biztosítékot.
12) Részvételi jelentkezések felbontása: Dátum: (22.9.2017.) Helyi idő: (10:00) Hely: Rátky és Társa Ügyvédi
Iroda, H-1024 Budapest, Ady Endre u. 19. A.
13) A tárgyalások során az AK pontosítani kívánja különösen, de nem kizárólagosan a teljesítést és annak
menetét, a szerződési feltételeket, a műszaki paramétereket, és mindezekkel összefüggésben az ajánlati ár
esetleges csökkentésének lehetőségeit. Az értékelési szempontokhoz kapcsolódó feltételek nem képezik a
tárgyalás tárgyát.
14) A nyertes ajtevőnek a szerződés megkötésének időpontjára rendelkeznie kell érvényes ISO 9001
rendszerrel.
Folytatás a VI.4.3. pontban.
VI.4)

Jogorvoslati eljárás
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VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.4.2)

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-a szerint.
A VI.3. pont folytatása:
15) A nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötéséig rendelkeznie kell a megfelelő szolgáltatás elvégzése
érdekében szükséges, érvényes, ISO IEC 27001 információbiztonsági rendszerre vonatkozó,- vagy ezzel
egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival, továbbá
magyar nyelvű, webes felületű hibabejelentést támogató helpdesk rendszerrel, amely elérhetősége webes
felületen és telefonon: 7*24 óra. Amennyiben a nyertes ajánlattevő ezt nem teljesíti, az a szerződéskötéstől
való visszalépésnek minősül. E szerződéskötési feltételek vállalására és elfogadására az ajánlattevőknek az
ajánlatban nyilatkozniuk kell.
A tárgyalásos eljárás folytatásának indokai a következők:
Kbt. 85. § (2) bek. c) pont: a szerződés jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával
kapcsolatos sajátos körülmények és az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem
választható ki a legkedvezőbb ajánlat, mivel a projektben ellátandó tevékenységek összetettsége és a
helyszínekhez kapcsolódó feladatok jellege az egyes ajánlattevők esetében eltérő is lehet.

VI.4.4)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u.5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

VI.5)

E hirdetmény feladásának dátuma:
23/08/2017
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