MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁSA
„Informatikai eszközök – asztali- és hordozható számítógépek, monitorok, kapcsolódó
perifériák és szoftverek - beszerzése 2016.” tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113. § (1) bekezdése alapján
1. Ajánlatkérő adatai:
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
1014 Budapest, Országház u. 30.
Telefon: 1/224-6797
Fax: 1/224-6791
Fekete Attila
beszerzes@tk.mta.hu
Kapcsolattartó adatai:
JURATIO Zrt.
1031 Budapest, Monostori út 34.
dr. Jurisits Lizandra
Tel: 06/1-288-0707
Fax: 06/1-288-0708
e-mail: ljurisits@juratio.hu
2. A közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Informatikai eszközök – asztali- és hordozható számítógépek, monitorok, kapcsolódó perifériák
és szoftverek – beszerzése.
I. rész Hordozható számítógép:
I.1.
Eszköz megnevezése Hordozható számítógép
Belső azonosító
INFRA
Mennyiség
10 db
Lenovo 100-15IBD vagy Lenovo B50-80 vagy Dell Vostro 3559
típusú gép, mely ajánlatkérő által megadott, külön nem részletezett
Műszaki alap
minimum műszaki tartalom vagy műszakilag evvel egyenértékű
megadása
tartalmat jelez, avval a kikötéssel, hogy releváns esetben az újabb
kiadású modell elfogadható, megajánlható.
Képernyő
15.6" kijelző, HD LED (min. 1366x768 felbontás)
legalább 3 db USB port, (mind USB 3.0)
1 db VGA és 1db HDMI Port
Külső csatlakozók
Mikrofon és fejhallgató kombó Jack-dugó csatlakozással
kártyaolvasó (SD, SDHC, SDXC, MMC)
Operációs rendszer Magyar MS Windows 10 Home 64bit OEM licensz
6. generációs, alacsony fogyasztású Intel Core i5-6200U processzor
Processzor
vagy azzal egyenértékű AMD A10
Video kártya
Integrált grafikus processzor, min 2GB
Memória
4 GB DDR3 memória
HDD
minimum 500 GB HDD merevlemez vagy minimum 128GB SSD
Optikai meghajtó
DVDRW +802.11AC támogató WiFi
Hálózati csatlakozás
Gigabit Ethernet (integrált RJ45 csatlakozóval)
Akkumulátor
Legalább 4 cellás, 62WHr teljesítményű
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Tömeg
Billentyűzet
Garancia
Táska
Egér

maximum 2.4 kg
Magyar kiosztású billentyűzet
3 év helyszíni garancia
A notebookhoz illeszkedő táska
2 Gombos, optikai, USB-s egér

I.2.
Eszköz megnevezése Hordozható számítógép
Belső azonosító
INFRA
Mennyiség
10 db
Dell Latitude E5440 típusú gép, mely ajánlatkérő által megadott,
Műszaki alap
külön nem részletezett minimum műszaki tartalom vagy műszakilag
megadása
evvel egyenértékű tartalmat jelez, avval a kikötéssel, hogy releváns
esetben az újabb kiadású modell elfogadható, megajánlható.
Képernyő
13” –tól 14" közötti kijelző, HD LED (min. 1366x768 felbontás)
legalább 3 db USB port, (mind USB 3.0)
1 db VGA és 1db HDMI Port
Külső csatlakozók
Mikrofon és fejhallgató kombó Jack-dugó csatlakozással
kártyaolvasó (SD, SDHC, SDXC, MMC)
Operációs rendszer Magyar MS Windows 10 Home 64bit OEM licensz
6. generációs, alacsony fogyasztású Intel Core i5-6200U processzor
Processzor
vagy azzal egyenértékű AMD A10
Video kártya
Integrált grafikus processzor, min. 2GB
Memória
4 GB DDR3 memória
HDD
minimum 128GB SSD
802.11AC támogató WiFi
Hálózati csatlakozás
Gigabit Ethernet (integrált RJ45 csatlakozóval)
Akkumulátor
Legalább 4 cellás
Tömeg
maximum 2.4 kg
Billentyűzet
Magyar nyelvű billentyűzet
Garancia
3 év helyszíni garancia
Táska
A notebookhoz illeszkedő táska
Egér
2 Gombos, optikai, USB-s egér
I.3.
Eszköz megnevezése Hordozható számítógép
Belső azonosító
INFRA
Mennyiség
6 db
Lenovo B51-80 vagy Dell Inspiron 5559 típusú gép, mely ajánlatkérő
által megadott, külön nem részletezett minimum műszaki tartalom
Műszaki alap
vagy műszakilag evvel egyenértékű tartalmat jelez, avval a kikötéssel,
megadása
hogy releváns esetben az újabb kiadású modell elfogadható,
megajánlható.
Képernyő
15.6" kijelző, HD LED (min. 1366x768 felbontás)
legalább 3 db USB port, (mind USB 3.0)
1 db VGA és 1db HDMI Port
Külső csatlakozók
Mikrofon és fejhallgató kombó Jack-dugó csatlakozással
kártyaolvasó (SD, SDHC, SDXC, MMC)
Operációs rendszer Magyar MS Windows 10 Home 64bit OEM licensz
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Processzor
Video kártya
Memória
HDD
Optikai meghajtó
Hálózati csatlakozás
Akkumulátor
Tömeg
Billentyűzet
Garancia
Táska
Egér

6. generációs, alacsony fogyasztású Intel Core i7-6500U processzor
vagy azzal egyenértékű AMD
Integrált grafikus processzor, minimum 2GB
legalább 8 GB DDR3 memória
minimum 250 GB SSD merevlemez
DVDRW +802.11AC támogató WiFi
Gigabit Ethernet (integrált RJ45 csatlakozóval)
Legalább 4 cellás, 62WHr teljesítményű
maximum 2.5 kg
Magyar kiosztású billentyűzet
3 év helyszíni garancia
A notebookhoz illeszkedő táska
2 Gombos, optikai, USB-s egér

II. rész: Asztali számítógép és monitor
II.1.
Eszköz megnevezése Asztali számítógép
Belső azonosító
INFRA
Mennyiség
6 db
Dell Optiplex 7040MT vagy Asus D320MT-I767000130 típusú gép,
mely ajánlatkérő által megadott, külön nem részletezett minimum
Műszaki alap
műszaki tartalom vagy műszakilag evvel egyenértékű tartalmat jelez,
megadása
avval a kikötéssel, hogy releváns esetben az újabb kiadású modell
elfogadható, megajánlható.
4 db USB port back, 2 darab front, (mind USB 3.0)
Külső csatlakozók
1 db VGA vagy 1 hdmi port
Mikrofon és fejhallgató front bemenet Jack-dugó csatlakozással
Operációs rendszer Magyar MS Windows 10 Home 64bit OEM licensz
6. generációs, alacsony fogyasztású Intel Core i7-6700 processzor vagy
Processzor
azzal egyenértékű AMD
Video kártya
Integrált
Memória
16 GB DDR3 memória vagy 8GB DDR4
HDD
legalább 256 GB SSD merevlemez és 1TB HDD
Hálózati csatlakozás
Gigabit Ethernet (integrált RJ45 csatlakozóval)
Billentyűzet
Magyar kiosztású billentyűzet
Garancia
3 év helyszíni garancia
Egér
2 Gombos, optikai, USB-s egér
II.2.
Eszköz megnevezése
Belső azonosító
Mennyiség
Műszaki alap

Asztali számítógép
INFRA
25 db
Dell Inspiron Small Desktop vagy Dell Optiplex 3046 Small Form
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megadása

Külső csatlakozók
Operációs rendszer
Processzor
Video kártya
Memória
HDD
Hálózati csatlakozás
Billentyűzet
Garancia
Egér

vagy Micro vagy Lenovo Thinkcentre E73 vagy P310 típusú gép, mely
ajánlatkérő által megadott, külön nem részletezett minimum műszaki
tartalom vagy műszakilag evvel egyenértékű tartalmat jelez, avval a
kikötéssel, hogy releváns esetben az újabb kiadású modell
elfogadható, megajánlható.
3 db USB port, (mind USB 3.0) ebből legalább egy PowerShare port
1 db VGA vagy 1 hdmi port
Mikrofon és fejhallgató kombó Jack-dugó csatlakozással
Magyar MS Windows 10 Home 64bit OEM licensz
6. generációs, alacsony fogyasztású Intel Core i5-6500 processzor vagy
azzal egyenértékű AMD
Integrált
8 GB DDR4 memória
128 GB SSD és 500GB HDD merevlemez
Gigabit Ethernet (integrált RJ45 csatlakozóval)
Magyar kiosztású billentyűzet
3 év helyszíni garancia
2 Gombos, optikai, USB-s egér

II.3.
Eszköz megnevezése
Belső azonosító
Mennyiség

Technológia
Képernyő mérete
Képarány
Fizikai felbontás
Megtekintési szög

Monitor
INFRA
31 db
Dell vagy Lenovo vagy Fujitsu kompatibilis, vagy Acer
V226HQLBBD 22" monitor, mely ajánlatkérő által megadott,
külön nem részletezett minimum műszaki tartalom vagy
műszakilag evvel egyenértékű tartalmat jelez, avval a kikötéssel,
hogy releváns esetben az újabb kiadású modell elfogadható,
megajánlható.
Full HD LED
22 inch
16:9
1920*1080
Legalább 170 0 / 1600

Kontrasztarány
Fényerő

100 000 000:1
250 cd/m2

Válaszidő
Energiafogyasztás
Tanúsítványok
Csatlakozók
Kialakítás
Áramellátás

Legalább 5 ms
Legfeljebb 22 W
Energy Star 6.0, EPEAT
VGA (D-sub), DVI, HDMI
Dönthető, állítható magasságú állvány
100–240 V~, 50–60 Hz

Műszaki alap megadása
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Kiegészítők
Garancia

VGA (D-sub) kábel
1 év garancia

III. rész: Hordozható számítógép
III.1.
Eszköz megnevezése Hordozható számítógép
Belső azonosító
COURAGE
Mennyiség
1 db
HP ProBook 450 G3 P4P50EA típusú gép, mely ajánlatkérő által
Műszaki alap
megadott, külön nem részletezett minimum műszaki tartalom vagy
megadása
műszakilag evvel egyenértékű tartalmat jelez, avval a kikötéssel, hogy
releváns esetben az újabb kiadású modell elfogadható, megajánlható.
Képernyő
15,6' Full HD LED matt TFT (1920 x 1080)
10/100/1000 Mbps LAN
Külső csatlakozók
HDMI
USB 2.0 (2 db), USB 3.0 (2 db)
Operációs rendszer Magyar MS Windows 10 Home 64bit OEM licensz
Processzor
Intel® Core™ i5-6200U (Dual-Core, 2.3 - 2.8 GHz)
Video kártya
Integrált grafikus processzor
Memória
8 GB DDR3 1600 MHz
HDD
256 GB M.2 SATA TLC SSD
Bluetooth v4.0 + HS
Hálózati csatlakozás
D-SubWireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac (WiFi)
Akkumulátor
4 cellás (44 WHr) lithium-ion
Tömeg
maximum 2.2 kg
Billentyűzet
Magyar kiosztású billentyűzet
Garancia
3 év helyszíni garancia
Táska
A notebookhoz illeszkedő táska
Egér
2 Gombos, optikai, USB-s egér
IV. rész: Hordozható számítógép, Asztali számítógép, Monitor
IV.1.
Eszköz megnevezése Hordozható számítógép
Belső azonosító
EFOP
Mennyiség
1 db
HP ProBook 450 G3 P4P50EA típusú gép, mely ajánlatkérő által
Műszaki alap
megadott, külön nem részletezett minimum műszaki tartalom vagy
megadása
műszakilag evvel egyenértékű tartalmat jelez, avval a kikötéssel, hogy
releváns esetben az újabb kiadású modell elfogadható, megajánlható.
Képernyő
15,6' Full HD LED matt TFT (1920 x 1080)
10/100/1000 Mbps LAN
Külső csatlakozók
HDMI
USB 2.0 (2 db), USB 3.0 (2 db)
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Operációs rendszer
Processzor
Video kártya
Memória
HDD
Hálózati csatlakozás
Akkumulátor
Tömeg
Billentyűzet
Garancia
Egér

Magyar MS Windows 10 Home 64bit OEM licensz
Intel® Core™ i5-6200U (Dual-Core, 2.3 - 2.8 GHz)
Integrált grafikus processzor
8 GB DDR3 1600 MHz
256 GB M.2 SATA TLC SSD
Bluetooth v4.0 + HS
D-SubWireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac (WiFi)
4 cellás (44 WHr) lithium-ion
maximum 2.2 kg
Magyar kiosztású billentyűzet
3 év helyszíni garancia
2 Gombos, optikai, USB-s egér

IV.2.
Eszköz megnevezése Hordozható számítógép
Belső azonosító
EFOP
Mennyiség
2 db
Dell Inspiron 5759-I7G171LE Silver típusú gép, mely ajánlatkérő által
Műszaki alap
megadott, külön nem részletezett minimum műszaki tartalom vagy
megadása
műszakilag evvel egyenértékű tartalmat jelez, avval a kikötéssel, hogy
releváns esetben az újabb kiadású modell elfogadható, megajánlható.
Képernyő
17,3" FHD LED matt (1920x1080)
10/100/1000 Mbps LAN
Külső csatlakozók
HDMI
USB 3.0 (1 db) USB 2.0 (2 db)
Operációs rendszer Magyar MS Windows 10 Home 64bit OEM licensz
Processzor
minimum Intel® Core™ i5-6200U (Dual-Core, 2.3 - 2.8 GHz)
Video kártya
4096 MB AMD Radeon R5 M335
Memória
8 GB DDR3 1600 MHz
HDD
128 GB SSD és 1000 GB HDD
Bluetooth v4.0 + HS, D-Sub
Hálózati csatlakozás
Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac (WiFi)
Akkumulátor
4 cellás
Tömeg
nincs megadva
Billentyűzet
Magyar kiosztású billentyűzet
Garancia
3 év helyszíni garancia
Egér
2 Gombos, optikai, USB-s egér
IV.3.
Eszköz megnevezése
Belső azonosító
Mennyiség
Műszaki alap

Asztali számítógép
EFOP
5 db
Dell Inspiron Small Desktop vagy Dell Optiplex 3046 Small Form
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megadása

Külső csatlakozók
Operációs rendszer
Processzor
Video kártya
Memória
HDD
Hálózati csatlakozás
Billentyűzet
Garancia
Egér

vagy Micro vagy Lenovo Thinkcentre E73 vagy P310 típusú gép, mely
ajánlatkérő által megadott, külön nem részletezett minimum műszaki
tartalom vagy műszakilag evvel egyenértékű tartalmat jelez, avval a
kikötéssel, hogy releváns esetben az újabb kiadású modell
elfogadható, megajánlható.
3 db USB port, (mind USB 3.0) ebből legalább egy PowerShare port
1 db VGA vagy 1 hdmi port
Mikrofon és fejhallgató kombó Jack-dugó csatlakozással
Magyar MS Windows 10 Home 64bit OEM licensz
6. generációs, alacsony fogyasztású Intel Core i5-6500 processzor vagy
azzal egyenértékű
Integrált
8 GB DDR4 memória
128 GB SSD és 500GB HDD merevlemez
Gigabit Ethernet (integrált RJ45 csatlakozóval)
Magyar kiosztású billentyűzet
3 év helyszíni garancia
2 Gombos, optikai, USB-s egér

IV.4.
Eszköz megnevezése
Belső azonosító
Mennyiség

Technológia
Képernyő mérete
Képarány
Fizikai felbontás
Megtekintési szög

Monitor
EFOP
4 db
Dell vagy Lenovo vagy Fujitsu kompatibilis, vagy Acer
V226HQLBBD 22" monitor, mely ajánlatkérő által megadott,
külön nem részletezett minimum műszaki tartalom vagy
műszakilag evvel egyenértékű tartalmat jelez, avval a kikötéssel,
hogy releváns esetben az újabb kiadású modell elfogadható,
megajánlható.
Full HD LED
22 inch
16:9
1920*1080
Legalább 170 0 / 1600

Kontrasztarány
Fényerő

100 000 000:1
250 cd/m2

Válaszidő
Energiafogyasztás
Tanúsítványok
Csatlakozók
Kialakítás
Áramellátás

Legalább 5 ms
Legfeljebb 22 W
Energy Star 6.0, EPEAT
VGA (D-sub), DVI, HDMI
Dönthető, állítható magasságú állvány
100–240 V~, 50–60 Hz

Műszaki alap megadása
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Kiegészítők
Garancia

VGA (D-sub) kábel
1 év garancia

V. rész: Asztali számítógép
V.1.
Eszköz megnevezése Asztali számítógép
Belső azonosító
116209
Mennyiség
1 db
Dell Inspiron Small Desktop vagy Dell Optiplex 3046 Small Form
vagy Micro vagy Lenovo Thinkcentre E73 vagy P310 típusú gép, mely
Műszaki alap
ajánlatkérő által megadott, külön nem részletezett minimum műszaki
megadása
tartalom vagy műszakilag evvel egyenértékű tartalmat jelez, avval a
kikötéssel, hogy releváns esetben az újabb kiadású modell
elfogadható, megajánlható.
3 db USB port, (mind USB 3.0) ebből legalább egy PowerShare port
Külső csatlakozók
1 db VGA vagy 1 hdmi port
Mikrofon és fejhallgató kombó Jack-dugó csatlakozással
Operációs rendszer Magyar MS Windows 10 Home 64bit OEM licensz
6. generációs, alacsony fogyasztású Intel Core i5-6500 processzor vagy
Processzor
azzal egyenértékű
Video kártya
Integrált
Memória
8 GB DDR3 memória
HDD
500GB HDD merevlemez
Hálózati csatlakozás
Gigabit Ethernet (integrált RJ45 csatlakozóval)
Billentyűzet
Magyar kiosztású billentyűzet
Garancia
3 év helyszíni garancia
Egér
2 Gombos, optikai, USB-s egér
VI. rész: Hordozható számítógép
VI.1.
Eszköz megnevezése Hordozható számítógép
Belső azonosító
116102
Mennyiség
2 db
Asus Zenbook UX310UQ-GL015T típusú gép, mely ajánlatkérő által
Műszaki alap
megadott, külön nem részletezett minimum műszaki tartalom vagy
megadása
műszakilag evvel egyenértékű tartalmat jelez, avval a kikötéssel, hogy
releváns esetben az újabb kiadású modell elfogadható, megajánlható.
Képernyő
13,3' Full HD LED IPS matt (1920x1200)
Külső csatlakozók
HDMI
USB 2.0 (2 db), USB 3.0 (1 db)
Operációs rendszer Magyar MS Windows 10 Home 64bit OEM licensz
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Processzor
Video kártya
Memória
HDD
Hálózati csatlakozás
Akkumulátor
Tömeg
Billentyűzet
Garancia
Táska
Egér

Intel® Core™ i7-6500U (Dual-Core, 2.5 - 3.1 GHz)
NVIDIA® GeForce® 940MX 2 GB
8 GB DDR4 2133 MHz
1 db 128 GB SSD + 1 db 1 TB 5400 RPM HDD
Bluetooth v4.0
Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac (WiFi)
3 cella
maximum 1,5 kg
Magyar kiosztású billentyűzet
3 év helyszíni garancia
A notebookhoz illeszkedő táska
2 Gombos, optikai, USB-s egér

VII. rész: Hordozható számítógép
VII.1.
Eszköz megnevezése Hordozható számítógép
Belső azonosító
120400
Mennyiség
2 db
Lenovo 100-15IBD vagy Lenovo B50-80 vagy Dell Vostro 3559
típusú gép, mely ajánlatkérő által megadott, külön nem részletezett
Műszaki alap
minimum műszaki tartalom vagy műszakilag evvel egyenértékű
megadása
tartalmat jelez, avval a kikötéssel, hogy releváns esetben az újabb
kiadású modell elfogadható, megajánlható.
Képernyő
15.6" kijelző, HD LED (min. 1366x768 felbontás)
legalább 3 db USB port, (mind USB 3.0)
1 db VGA és 1db HDMI Port
Külső csatlakozók
Mikrofon és fejhallgató kombó Jack-dugó csatlakozással
kártyaolvasó (SD, SDHC, SDXC, MMC)
Operációs rendszer Magyar MS Windows 10 Home 64bit OEM licensz
6. generációs, alacsony fogyasztású Intel Core i5-6200U processzor
Processzor
vagy azzal egyenértékű AMD A10
Video kártya
Integrált grafikus processzor, min 2GB
Memória
4 GB DDR3 memória
HDD
minimum 500 GB HDD merevlemez
Optikai meghajtó
DVDRW +802.11AC támogató WiFi
Hálózati csatlakozás
Gigabit Ethernet (integrált RJ45 csatlakozóval)
Akkumulátor
Legalább 4 cellás, 62WHr teljesítményű
Tömeg
maximum 2.4 kg
Billentyűzet
Magyar kiosztású billentyűzet
Garancia
3 év helyszíni garancia
Táska
A notebookhoz illeszkedő táska
Egér
2 Gombos, optikai, USB-s egér
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VIII. rész: Hordozható számítógép
VIII.1.
Eszköz megnevezése Hordozható számítógép
Belső azonosító
120469
Mennyiség
1 db
Dell Latitude E5440-I5G3ELF Black LX (E5440-44) típusú gép, mely
ajánlatkérő által megadott, külön nem részletezett minimum műszaki
Műszaki alap
tartalom vagy műszakilag evvel egyenértékű tartalmat jelez, avval a
megadása
kikötéssel, hogy releváns esetben az újabb kiadású modell
elfogadható, megajánlható.
Képernyő
14ʺ HD+ LED matt (1600x900)
10/100/1000 Mbps LAN
Külső csatlakozók
HDMI
USB 2.0 (1 db), USB 3.0 (2 db)
Operációs rendszer Magyar MS Windows 10 Home 64bit OEM licensz
Processzor
Core i5 4310U (2000)
Video kártya
2048 MB NVIDIA GF GT720M
Memória
4096 (DDR3) MB
HDD
500 GB HDD
Bluetooth v4.0
Hálózati csatlakozás
Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac (WiFi)
Akkumulátor
9 cella
Tömeg
maximum 2,4 kg
Billentyűzet
Magyar kiosztású billentyűzet
Garancia
3 év helyszíni garancia
Táska
A notebookhoz illeszkedő táska
Egér
2 Gombos, optikai, USB-s egér
VIII.2.
Eszköz megnevezése Hordozható számítógép
Belső azonosító
120469
Mennyiség
1 db
Dell Latitude E6440 Silver típusú gép, mely ajánlatkérő által
Műszaki alap
megadott, külön nem részletezett minimum műszaki tartalom vagy
megadása
műszakilag evvel egyenértékű tartalmat jelez, avval a kikötéssel, hogy
releváns esetben az újabb kiadású modell elfogadható, megajánlható.
Képernyő
14" HD LED matt
10/100/1000 Mbps LAN
Külső csatlakozók
HDMI
4 db USB 3.0
Operációs rendszer Magyar MS Windows 10 Home 64bit OEM licensz
Processzor
Core i5 4200M (2500) MHz
Video kártya
2048 MB AMD Radeon HD 8690M
Memória
4096 (DDR3) MB
HDD
128 GB SSD GB
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Hálózati csatlakozás
Akkumulátor
Tömeg
Billentyűzet
Garancia
Táska
Egér

Bluetooth v4.0
Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac (WiFi)
6 cella
maximum 2,4 kg
Magyar kiosztású billentyűzet
3 év helyszíni garancia
A notebookhoz illeszkedő táska
2 Gombos, optikai, USB-s egér

IX. rész: Hordozható számítógép, Monitor
IX.1.
Eszköz megnevezése Hordozható számítógép
Belső azonosító
PD-FBJ
Mennyiség
1 db
Lenovo Y700-15ISK 80NV00N0HV Black típusú gép, mely
ajánlatkérő által megadott, külön nem részletezett minimum műszaki
Műszaki alap
tartalom vagy műszakilag evvel egyenértékű tartalmat jelez, avval a
megadása
kikötéssel, hogy releváns esetben az újabb kiadású modell
elfogadható, megajánlható.
Képernyő
15,6" IPS FHD LED fényes
10/100/1000 Mbps LAN
Külső csatlakozók
HDMI
2 db USB 3.0 és 1 db USB 2.0
Operációs rendszer Magyar MS Windows 10 Home 64bit OEM licensz
Processzor
Core i7 6700HQ (2600) MHz
Video kártya
4096 MB NVIDIA GF GTX960M
Memória
16 GB
HDD
128 GB SSD GB + 1 TB HDD
Bluetooth v4.0
Hálózati csatlakozás
Wireless LAN 802.11 a/b/g/n/ac (WiFi)
Akkumulátor
4 cella
Tömeg
maximum 2,4 kg
Billentyűzet
Magyar kiosztású billentyűzet
Garancia
3 év helyszíni garancia
Táska
A notebookhoz illeszkedő táska
Egér
2 Gombos, optikai, USB-s egér
Extra Billentyűzet
normál magyar külső USB-s billentyűzet numerikus mezővel.
IX.2.
Eszköz megnevezése
Belső azonosító
Mennyiség

Monitor
PD-FBJ
1 db
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Technológia
Képernyő mérete
Képarány
Fizikai felbontás
Megtekintési szög

Dell vagy Lenovo vagy Fujitsu kompatibilis, vagy Acer
V226HQLBBD 22" monitor, mely ajánlatkérő által megadott,
külön nem részletezett minimum műszaki tartalom vagy
műszakilag evvel egyenértékű tartalmat jelez, avval a kikötéssel,
hogy releváns esetben az újabb kiadású modell elfogadható,
megajánlható.
Full HD LED
22 inch
16:9
1920*1080
Legalább 170 0 / 1600

Kontrasztarány
Fényerő

100 000 000:1
250 cd/m2

Válaszidő
Energiafogyasztás
Tanúsítványok
Csatlakozók
Kialakítás
Áramellátás
Kiegészítők
Garancia

Legalább 5 ms
Legfeljebb 22 W
Energy Star 6.0, EPEAT
VGA (D-sub), DVI, HDMI
Dönthető, állítható magasságú állvány
100–240 V~, 50–60 Hz
VGA (D-sub) kábel
1 év garancia

Műszaki alap megadása

X. rész: Hordozható számítógép
X.1.
Eszköz megnevezése Hordozható számítógép
Belső azonosító
115736
Mennyiség
1 db
MACBOOK AIR típusú gép, mely ajánlatkérő által megadott, külön
Műszaki alap
nem részletezett minimum műszaki tartalom vagy műszakilag evvel
megadása
egyenértékű tartalmat jelez, avval a kikötéssel, hogy releváns esetben
az újabb kiadású modell elfogadható, megajánlható.
13,3 hüvelykes képátlójú, LED-es háttér-világítású, fényes felületű,
széles formátumú, több millió szín megjelenítését támogató kijelző
Képernyő

Csatlakozók
Operációs rendszer
Processzor

Támogatott felbontások: 1440 x 900 (natív), 1280 x 800, 1152 x 720
és 1024 x 640 képpont 16:10 oldalaránnyal; 1024 x 768 és 800 x 600
képpont 4:3 oldalaránnyal
Két USB 3 port (akár 5 Gb/s)
Thunderbolt 2 port (akár 20 Gb/s)
MagSafe 2 tápcsatlakozó
SDXC-kártyahely
3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó
MAC OS
1,6 GHz-es, kétmagos Intel Core i5 processzor (Turbo Boost
technológiával akár 2,7 GHz) 3 MB megosztott L3 gyorsítótárral
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Video kártya
Memória
HDD
Hálózati csatlakozás
Akkumulátor
Tömeg

Intel HD Graphics 6000 - Kétkijelzős megjelenítés és videotükrözés:
párhuzamosan támogatja a teljes natív felbontású megjelenítést a
beépített kijelzőn és az akár 3840 x 2160 képpontos felbontású
megjelenítést egy külső képernyőn, mindkettőt több millió színnel.
8 GB 1600 MHz-es, alaplapra szerelt LPDDR3 memória
256 GB-os, PCIe-alapú flash tároló
802.11ac Wi‑Fi-hálózatkezelés; kompatibilis az IEEE 802.11a/b/g/n
szabvánnyal
Bluetooth 4.0 vezeték nélküli technológia
Beépített, 54 wattóra teljesítményű lítium-polimer akkumulátor
maximum 1,5 kg
Teljes méretű, háttér-világítású billentyűzet fényérzékelővel, 78 (USAbeli szabvány) vagy 79 billentyűvel (ISO szabvány), 12
funkcióbillentyűt és 4 nyílbillentyűt (fordított „T” elrendezésben) is
beleértve

Billentyűzet

Garancia
Táska
Egér

Pontos kurzorirányítást lehetővé tevő Multi-Touch érintőpad;
tehetetlenségi (inerciális) görgetés, csippentő, forgató és csúsztató
ujjmozdulatok, három- és négyujjas csúsztatás, koppintás, dupla
koppintás és húzás támogatása
MacBook Air számítógépedhez az Apple 90 napos ingyenes telefonos
műszaki támogatást és egyéves korlátozott jótállást is biztosít.
-

XI. rész: Hordozható számítógép
XI.1.
Eszköz megnevezése Hordozható számítógép
Belső azonosító
PD-SZM
Mennyiség
1 db
MacBook Pro (15 hüvelykes Retina kijelzős, 2016. októberi modell
oktatási kedvezménnyel) típusú gép, mely ajánlatkérő által megadott,
Műszaki alap
külön nem részletezett minimum műszaki tartalom vagy műszakilag
megadása
evvel egyenértékű tartalmat jelez, avval a kikötéssel, hogy releváns
esetben az újabb kiadású modell elfogadható, megajánlható.
Retina kijelző: 15,4 hüvelykes képátlójú, LED-es háttér-világítású
kijelző IPS technológiával; 2880 x 1800 képpontos felbontás (220
Képernyő
ppi), több millió szín megjelenítésének támogatása Natív felbontás:
2880 x 1800 képpont (Retina); méretezett felbontások: 1920 x 1200,
1680 x 1050, 1280 x 800 és 1024 x 640 képpont
Négy Thunderbolt 3 port
Csatlakozók
Operációs rendszer MAC OS
2,7 GHz-es, négymagos Intel Core i7, Turbo Boost technológiával
Processzor
akár 3,6 GHz
Video kártya
Radeon Pro 455 grafikus processzor 2 GB memóriával
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Memória
HDD
Hálózati csatlakozás
Akkumulátor
Tömeg
Billentyűzet
Garancia
Táska
Egér
Extra billentyűzet
Extra adapter
Egyéb

16 GB 2133 MHz-es memória
1 TB-os, PCIe-alapú SSD
Bluetooth 4.0 wireless technology
802.11ac Wi-Fi wireless networking; IEEE 802.11a/b/g/n
compatible
Beépített, 99,5 wattóra teljesítményű lítium-polimer akkumulátor
maximum 2,2 kg
Háttér-világítású billentyűzet (USA-beli) és használati útmutató
(angol) és Force Touch érintőpad
A Mac számítógépekhez az Apple 90 napos ingyenes telefonos
műszaki támogatást és egyéves korlátozott jótállást is biztosít.
Incase 15 hüvelykes keményhéjas tok Retina kijelzős MacBook Pro
géphez – fekete
Magic Mouse 2
Magic Keyboard – amerikai angol
Thunderbolt–Gigabites Ethernet adapter
Tartozékcsomag

Valamennyi rész tekintetében:
Az előírt jótállás, garancia vállalása kötelező.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a műszaki leírásban
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra
való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az egyenértékű megoldás megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.
Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely
megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely
független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki
dokumentáció.
Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes
körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia,
amely az állításait alátámasztja. A dokumentumot olyan tartalommal, illetve jelöléssel kell
becsatolni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen, hogy az mely rész, mely sorszámú
tételére vonatkozik. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy amennyiben az
egyenértékűséget ajánlatukban megfelelő módon nem bizonyítják, úgy ajánlatkérő hiánypótlás
keretében ezen hiányosság pótlására az ajánlattevőket fel fogja hívni.
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
30213300-8 Asztali számítógépek
30213100-6 Hordozható számítógépek
33195100-4 Monitorok
30237460-1 Számítógépes billentyűzetek
30237410-6 Számítógépes egér
48900000-7 Különféle szoftvercsomagok és számítógépes rendszerek
3. A szerződés meghatározása/tárgya
Adásvételi szerződés
Informatikai eszközök – asztali- és hordozható számítógépek, monitorok, kapcsolódó perifériák
és szoftverek – beszerzése 2016.
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4. A teljesítés határideje:
Valamennyi rész esetében: 2017. január 31.
5. Teljesítés helye:
1014 Budapest, Országház utca 30.
NUTS-kód: HU101
6. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI
Valamennyi rész tekintetében:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint
(HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az ellenérték a Vevő
által ellenjegyzett teljesítésigazolás alapján tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított számla
ellenében, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül kerül átutalásra nyertes ajánlattevő
bankszámlájára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
6:130. § (1) és (2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § (1) bekezdésének figyelembe vételével. Az
ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés
megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli
értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni (Kbt. 135. § (1)
bekezdés). Ajánlatkérő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.)
36./A. § rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
7. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:
Valamennyi rész tekintetében:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja szerint értékeli.
Értékelési szempont:
1. Ajánlati ár (nettó HUF)

Súlyszám:
90

2. Késedelmi kötbér % mérték /nap ( legalább 0,5 %/nap, 10
legfeljebb 3 %/nap, egy tizedesjegy pontosággal megadva)
1.

Az ajánlati ár esetében ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A
legkedvezőbb megajánlás (legalacsonyabb ajánlati ár) kapja a maximálisan adható 100
pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül
megállapításra. Az így kapott pontszámok az első bírálati szempont súlyszámával
felszorzásra kerülnek. Amennyiben a részpontszám értékelésekor törtszám keletkezik, úgy
a számítás képlete eredményeként létrejött szám 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.
A

Számítás képlete: P   legalacsonyabb   Pmax  Pmin   Pmin
 A

vizsgált


P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa:100
Pmin: a pontskála alsó határa: 1
Alegalacsonyabb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

2.

A késedelmi kötbér esetében ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza.
A legkedvezőbb megajánlás (legmagasabb mértékű kötbér) kapja a maximálisan adható
100 pontot, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb ajánlathoz képest arányosítva kerül
megállapításra. A késedelmi kötbér mértéke nem lehet kevesebb, mint 0,5%/nap.
0,5%/napnál kevesebb kötbér megajánlása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Ajánlatkérő a 3%/nap mértéket tekinti a legkedvezőbbnek, melynél magasabb esetleges
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megajánlásokat ajánlatkérő a ponthatár felső határával azonos számú (100 pont) pontszám
megadásával bírálja el.
Az így kapott pontszámok a második bírálati szempont súlyszámával felszorzásra
kerülnek. Amennyiben a részpontszámok értékelésekor törtszám keletkezik, úgy a
számítás képlete eredményeként létrejött szám 2 tizedes jegyig történik a kerekítés.
A

Számítás képlete: P   vizsgált   Pmax  Pmin   Pmin
A

 legjobb 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa: 100
Pmin: a pontskála alsó határa: 1
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Az adott részszempontra adható pontszám felszorzásra kerül a részszemponthoz tartozó
súlyszámmal, majd az így kapott összeg megmutatja az adott értékelési részszempontra kapott
összpontszámot.
Az egyes részszempontokra adott értékelési összpontszámok ajánlatonként összeadásra kerülnek.
Az így keletkezett értékek kerülnek összehasonlításra, az eljárás nyertese a legmagasabb értéket
kapott ajánlattevő.
8. ALKALMASSÁGI KRITÉRIUMOK:
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és
a megkövetelt igazolási mód:
Valamennyirész esetében:
P.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1)
bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevőnek
cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell csatolnia az
felhívás közvetlen megküldését megelőző 3 lezárt
üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya
(informatikai eszközök szállítása) szerinti általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak,
attól függően, hogy mikor jött létre, illetőleg mikor
kezdte meg a tevékenységét.
Ha az ajánlattevő a P.1., pont 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
ajánlattevő 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.
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha a
felhívás megküldését megelőző 3 lezárt
üzleti évben nem rendelkezik legalább
1. rész esetében 4.500.000.forint
2. rész esetében 6.300.000 forint
3. rész esetében 200.000 forint
4. rész esetében 1.300.000 forint
5. rész esetében 100.000 forint
6. rész esetében 500.000 forint
7. rész esetében 200.000 forint
8. rész esetében 400.000 forint
9. rész esetében 350.000 forint
10. rész esetében 300.000 forint
11. rész esetében 900.000 forint
a közbeszerzés tárgya szerinti (informatikai
eszközök szállítása)– általános forgalmi adó
nélkül számított – árbevétellel.
Több részre történő ajánlattétel esetén a
minimumkövetelmények összeadódnak.

A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatban ajánlattevő csupán arról
köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni
kívánt
alkalmassági
követelmények
teljesülnek, az alkalmassági követelmények
teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem
köteles megadni.
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények
teljesítésére
vonatkozó
részletes
adatokat
tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt
saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények
tekintetében az eljárást megindító felhívásban
előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok
szerint, az Ajánlatkérő a Kbt. 69. §szerinti
felhívására köteles benyújtani.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt
alkalmassági
követelményeknek
a
közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon
követelményeknek,
amelyek
értelemszerűen
kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági
szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége
értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt
a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt vagy követelményeket,
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A
(8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni
kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását
tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre
állnak
majd
a
szerződés
teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (8) szerint az a szervezet, amelynek
adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419.
§-ában foglaltak szerint kezesként felel az
ajánlatkérőt
az
ajánlattevő
teljesítésének
elmaradásával
vagy
hibás
teljesítésével
összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ha az elbírálás során az Ajánlatkérőnek kétsége
merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával
kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének
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megfelelően előírhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdése szerinti igazolás
benyújtását.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése
szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és
a megkövetelt igazolási mód:
M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek
ismertetnie kell a felhívás közvetlen megküldésétől
visszafelé számított megelőző három év (36
hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya
(informatikai
eszközök
szállítása)
szerinti
teljesítéseit legalább a következő adatokkal: a
teljesítés ideje (kezdő és befejező ÉV/HÓ/NAP),
a szerződést kötő másik fél neve és címe, a
referenciát nyújtó személy neve és elérhetősége, a
teljesítés tárgya (minden olyan adatot, amely
alapján
az
alkalmassági
minimumkövetelményeknek
való
megfelelés
megállapítható) és az ellenszolgáltatás összege
(nettó HUF), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően
történt-e.
Amennyiben
az
alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös
ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban
szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen
arányban (százalékban) vett részt. Az M/1.
alkalmassági követelménynek való megfelelést a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § -a szerint
kell benyújtani.
Az M/1. pont szerinti alkalmassági követelmény a
Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint igazolandó. A
Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban
ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy
az
általa
igazolni
kívánt
alkalmassági
követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények
teljesítésére
vonatkozó
részletes
adatokat
tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt
saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények
tekintetében az eljárást megindító felhívásban
előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok
szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti
felhívására köteles benyújtani.
A minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés szerint kell
alkalmasságukat igazolniuk.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös
ajánlattevő), ha nem mutat be az eljárást
megindító felhívás közvetlen megküldésétől
visszafelé számított megelőző három évből
(36 hónapból) az előírásoknak és a
szerződésnek megfelelően teljesített,
1. rész esetében 3.400.000 forint
2. rész esetében 4.700.000 forint
3. rész esetében 150.000 forint
4. rész esetében 1.000.000 forint
5. rész esetében 70.000 forint
6. rész esetében 300.000 forint
7. rész esetében 150.000 forint
8. rész esetében 300.000 forint
9. rész esetében 250.000 forint
10. rész esetében 200.000 forint
11. rész esetében 600.000 forint
a közbeszerzés tárgya szerinti (informatikai
eszközök szállítása) referenciát.
Több részre történő ajánlattétel esetén a
minimumkövetelmények összeadódnak.

alkalmassági
követelményeknek
a
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

közös

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt
alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet vagy személy kapacitására
támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt
a szervezetet és az eljárást megindító felhívás
vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket),
amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen
szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses
vagy
előszerződésben
vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez
szükséges erősforrások rendelkezésre állnak majd a
szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján az M/1.
pontban előírt releváns szakmai tapasztalatot
igazoló referenciákra vonatkozó követelmény
teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor
veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az
adott szervezet valósítja meg a szállítást, amelyhez
e kapacitásokra szükség van.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése
szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
9. AZ AJÁNLATTEVŐ SZEMÉLYES HELYZETÉRE VONATKOZÓ ADATOK (KIZÁRÓ OKOK)
Valamennyi rész esetében:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában
olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének g-k) és m) pontjaiban
felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül, akivel szemben a hivatkozott kizáró okok valamelyike a
közbeszerzési eljárás során merül fel.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti egyszerű
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá,
valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdésének k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015 (X.30.)
Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint kell dokumentumot
benyújtania.
Az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában - a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján a 321/2015
(X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint-, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz
igénybe a fenti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontjai
szerinti kizáró okok hatálya alá.
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Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban Ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi
közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be,
feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az
Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Irányadó a Kbt. 64. §-a.
Ajánlatkérő ezúton hívja fel az ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárást megindító felhívás
közvetlen megküldését követően keletkezett igazolások és nyilatkozatok benyújtását fogadja el.
10. HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE:
Ajánlatkérő hiánypótlást a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdése szerinti körben, teljes körűen biztosítja.
11. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ:
2016. november 23. 12:00 óra
12. AJÁNLATOK BENYÚJTÁSÁNAK HELYE:
Juratio Zrt.,
1031 Budapest, Monostori út 34.
13. AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE:
Magyar. Az ajánlat csak magyar nyelven nyújtható be.
14. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE, JELENLÉTRE JOGOSULTAK:
2016. november 23. 12:00 óra
Juratio Zrt.,
1031 Budapest, Monostori út 34.
Jelenlétre jogosultak a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése szerint.
15. AZ ELJÁRÁS TÍPUSA:
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztatás közzétételével induló nyílt
közbeszerzési eljárás.
Ajánlatkérő 2016. október 21-én a Közbeszerzési Hatóságon keresztül, annak honlapján az
eljárásról szóló összefoglaló tájékoztatást tett közzé.
16. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA: ajánlatok felbontásától számított 30 naptári nap.
17. A SZERZŐDÉSKÖTÉS IDŐPONTJA: Az összegezés megküldésének napját, valamint a Kbt. 131.
§ (6) és (8) bekezdése szerinti szerződéskötési moratórium lejártát követően.
A szerződéskötés helye: Ajánlatkérő székhelye.
18. AJÁNLATKÉRŐ RÉSZAJÁNLATTÉTELI LEHETŐSÉGET BIZTOSÍT 2. PONT SZERINT.
19. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:
Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot jelen eljárásban nem ír elő.
20. AJÁNLATKÉRŐ
LEHETŐVÉ.

A PROJEKTTÁRSASÁG LÉTREHOZÁSÁT NEM KÖVETELI MEG ÉS NEM TESZI

21. TÖBBVÁLTOZATÚ, ALTERNATÍV AJÁNLAT NEM TEHETŐ.
22. AJÁNLATKÉRŐ NEM ALKALMAZZA A KBT. 114. § (11) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAKAT.
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23. EGYÉB INFORMÁCIÓK:
1.) Szerződést megerősítő biztosítékok:
Ajánlatkérő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján hibás teljesítési, késedelmi és meghiúsulási
kötbért ír elő, a szerződést biztosító mellékkötelezettségek abban az esetben érvényesíthetőek, ha
a nyertes ajánlattevő, olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Valamennyi rész vonatkozásában:
A késedelmi kötbér: a késedelem beálltától kezdődően késedelmes naptári naponként a
szerződés nettó ellenértékének [ajánlattevő megajánlása szerint] %-a. Amennyiben a késedelem
meghaladja a 10 naptári napot, az súlyos szerződésszegésnek minősül, amely alapján a Ajánlatkérő
jogosult a szerződéstől elállni, amely esetben a Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére
köteles.
Hibás teljesítési kötbér: mértéke naptári naponként a szerződés nettó ellenértékének 0,5 %-a.
Amennyiben a hibás teljesítési kötbér mértéke eléri a szerződés nettó ellenértékének 5%-t, az
súlyos szerződésszegésnek minősül, mely alapján Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni, amely
esetben a Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés nettó ellenértékének 30%-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
2.) Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás
eredményéről készült összegezés közvetlen megküldésével értesíti, legkésőbb az ajánlatok
felbontásától számított 30 napon belül.
3.) Ajánlatkérő a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton, korlátlanul és teljes
körűen,
közvetlenül
és
térítésmentesen
biztosítja/elérhetővé
teszi
a
http://www.juratio.hu/közbeszerzési eljárások menü pont alatt.
A kiegészítő közbeszerzési dokumentumok elektronikusan elérhető a fenti címen, illetőleg igény
esetén papíralapon személyesen átvehető a JURATIO Zrt. irodájában (1031 Budapest, Monostori
út 34.) hétfőtől-csütörtökig 9.00-16.00 óráig, pénteken 9:00-14:00 óráig. A kiegészítő közbeszerzési
dokumentumok papíralapon az ajánlattétel napján az ajánlattételi határidő lejártáig áll rendelkezésre.
A kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az
ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie vagy papíralapon át kell
vennie az ajánlattételi határidő lejártáig.
4.) A Kbt. 114. § (6) bekezdésére tekintettel az eljárást megindító felhívásban, illetőleg a kiegészítő
közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást
kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta
előtt ésszerű időben válaszolja meg. A kiegészítő információkérést az alábbi elérhetőségre küldött
elektronikus levélben vagy telefaxban kell megtenni: JURATIO Zrt., dr. Jurisits Lizandra Fax:
06/1-288-0708; e-mail: ljurisits@juratio.hu
5.) Az ajánlatot 1 papír alapú példányban szükséges benyújtani. Az ajánlatot zárt és sértetlen
borítékban/dobozban, kell benyújtani. Az ajánlatot 2 példányban jelszó nélkül olvasható, de
nem módosítható .PDF vagy azzal egyenértékű formátumban elektronikus adathordozón
is be kell nyújtani. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy az elektronikus példány az ajánlat papír alapú példányával mindenben
megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva. A borítékon/dobozon az „Informatikai eszközök –
asztali- és hordozható számítógépek, monitorok, kapcsolódó perifériák és szoftverek - beszerzése 2016.”
megjelöléseket kell feltüntetni. A postai úton benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő
beérkezéséért, illetve az ajánlat elvesztéséért, valamint a jelen felhívásban meghatározottak szerint
az ajánlat nem megfelelő helyszínre történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal felelősséget,
ennek kockázata az ajánlattevőt terheli.
6.) Az ajánlat – tartalomjegyzéket követő – első oldalaként a Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bekezdés
és Kbt. 68. § (4) bekezdés), szerepeljen, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét,
címét (székhelyét), telefon- és faxszámát és azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az
értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. A Felolvasólap mintáját a kiegészítő
közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
7.) Az ajánlathoz csatolni kell továbbá:
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- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire vonatkozóan;
- ajánlattevő nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint;
- a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatot
- az alkalmasság megállapítására szolgáló Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot;
- Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontra vonatkozóan, a Kbt. 114. § (2)
bekezdésének értelmében a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8.§ i) pont ib) alpontban és a 10. § g) pont gb) alpontban
foglaltak szerint
- Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a
közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor
már ismert alvállalkozókat (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell). A nyertes ajánlattevő
legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az Ajánlatkérőnek valamennyi olyan
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt
- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása
érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő aláírási
címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintáját.
- ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevők)
esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban az erre vonatkozó nemleges tartalmú
nyilatkozatot az ajánlatban csatolni kell;
- amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az
ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait,
figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdésére.
A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik –
egyszerű másolatban is benyújthatóak. Az Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy
hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének
alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott
egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell
tartalmaznia.
8.) Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult
személy által aláírt meghatalmazást szintén csatolni kell.
9.) Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése
esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített
szervezettel (személlyel), ha őt a Kbt. 79. § (1) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte.
Ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az
eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti
igazolások benyújtására.
10.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az ajánlattevőt terheli.
11.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar
nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell az
ajánlattevő általi felelős magyar fordítást is.
12.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Közös
ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, amelynek
kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettséget
vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan,
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továbbá azt, hogy a benyújtott együttműködési megállapodás a közös ajánlattevők által a közös
ajánlattevők működésére vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza.
13.) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, annak végrehajtási rendeletei, továbbá a
vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
14.) Az ajánlathoz csatolandó: a megajánlott termékek műszaki paramétereinek részletes
megadása, amely alapján Ajánlatkérő számára megállapítható, hogy a megajánlott
termékek megfelelnek a műszaki leírásban előírt paramétereknek.
15.) A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbbak a minősítés feltételei. A szigorúbb minősítési feltételek a
pénzügyi-gazdasági és a műszaki-szakmai alkalmassági kritériumokat (P/1. és M/1. pontok) érintik.
16.) Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 113. § (2) bekezdése alapján az eljárásban
kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az Ajánlatkérő az eljárást
megindító felhívást megküldte.
Azok a gazdasági szereplők, amelyeknek az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást – anélkül,
hogy az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték volna – megküldte, egymással közösen nem tehetnek
ajánlatot. A gazdasági szereplő, amelynek az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte,
jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az Ajánlatkérő nem küldött
eljárást megindító felhívást.
17.) Az ajánlatok előzetes bírálata és értékelése:
A Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján az Ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat
érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni. Az Ajánlatkérő a
bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok előzetes ellenőrzésére köteles a
nyilatkozatot elfogadni, valamint minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni,
szükség szerint a Kbt. 71-72. § szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. A megfelelőnek talált
ajánlatokat az Ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.
18.) A legkedvezőbbnek tekinthető ajánlat bírálata:
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően
az Ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető
ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági
követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.
24. Az eljárást megindító felhívás megküldésének időpontja: 2016. november 10.
Ajánlatkérő képviseletében:
…………………………
dr. Jurisits Lizandra
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
00384
JURATIO Zrt.
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