3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás

Építési beruházás
Árubeszerzés
Szolgáltatásmegrendelés
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Hivatalos név:
BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA
Postai cím:
Teve u. 3-5.
Város/Község:

Postai
Ország:Magyarország
irányítószám: 1139
Telefon: +36-1/298-7500

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Fűr Sándor műszaki osztályvezető
E-mail:
furs@bparchiv.hu

Fax: :+36-1/298-7555

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bfl.archivportal.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb ( töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA
Központi szintű
Regionális/helyi szintű
Közjogi szervezet

Közszolgáltató
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Egyéb

I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG
I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK
Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Honvédelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg): levéltári tevékenység

Egészségügy

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és
elosztása
Villamos energia
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és
kitermelése

Vasúti szolgáltatások
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz
szolgáltatások
Kikötői tevékenységek
Repülőtéri tevékenységek
Egyéb (nevezze meg):

Víz
Postai szolgáltatások

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:
igen
nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Audiovizuális digitalizáló eszközök és tartozékaik beszerzése és beüzemelése, valamint biztonsági lemezszekrény
beszerzése a műszaki leírásban előírtak szerint az „Elektronikus levéltár” című és EKOP-1.2.8-08-2008-0001
kódszámú pályázat keretében
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik
leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás

Árubeszerzés

Kivitelezés

Adásvétel

Tervezés és kivitelezés

Lízing

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

Bérlet

Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:

••
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Részletvétel
Ezek kombinációja

Építési koncesszió

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye
Magyarország
Budapest Főváros Levéltára
1139 Budapest, Teve u. 3-5.
NUTS-kód

HU101

NUTS-kód

NUTS-kód
NUTS-kód

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó
információk
A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
A keretmegállapodás időtartama:
Időtartam év(ek)ben:

vagy hónap(ok) ban:

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéket (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül:

Pénznem:

VAGY:
és

között Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés. Audiovizuális digitalizáló eszközök és tartozékaik szállítása, beüzemelése és kezelési oktatás
tartása, valamint biztonsági szekrény szállítása a műszaki leírásban előírtak szerint
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő tárgy

További tárgy(ak)

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

32321200-1
(audiovizuális eszközök)
44421600-3
(biztonsági szekrény)
••.••.••.••-•
••.••.••.••-•
••.••.••.••-•

••.••.••.••
••.••.••.••

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet
szükség szerint több példányban is használható)
igen
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre

egy vagy több részre

valamennyi részre

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)

igen

nem

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
I. rész
Egy (1) db audiovizuális beviteli munkaállomás
Audiovizuális digitalizáló eszközök az alábbi specifikáció szerint:
1. Compact kazettás magnó (számlálóval), ami képes a legelterjedtebb analóg (normál-compact )
hangkazetták tartalmának lejátszására. A compact kazettás magnó három motorral és három fejjel
rendelkezzen.és szabványos analóg csatlakozással a külső digitalizáló berendezéshez (lsd. 4. pont).
2. külső audiolejátszó berendezés (számlálóval), ami képes a mikro hangkazetták tartalmának lejátszására és.
szabványos analóg csatlakozással rendelkezik a külső digitalizáló berendezéshez (lsd. 4. pont).
3. orsós, szalagos magnetofon, 9,53 és 19,05 cm/s szalagsebességgel, negyedsáv, mono/sztereo fejegységgel,
3 motor direkt hajtás 3 fej, előny az öntvény váz és a 3. sebesség (4.76 cm/s), valamint rendelkezzen
szabványos analóg csatlakozással a külső digitalizáló berendezéshez (lsd. 4. pont)
4. a fenti berendezések analóg audio jeleinek digitalizálására szolgáló külső eszköz., amely a

5.

6.

7.

munkaállomáshoz csatlakozik. A digitalizáló berendezésnek átkebelezés (átkapcsolható módon – nem
szükséges minden csatorna egyidejű digitalizálása) nélkül kell fogadnia a magnók jeleit.
a videó lejátszók tudják fogadni a VHS, VHS-C, S-VHS szabványú kazettákat, valamint legyenek
alkalmas miniDV kazetták tartalmának a betöltésére*. A videólejátszóknak csatlakozniuk kell a külső
videó digitalizáló berendezés analóg bemenetéhez, illetve a munkaállomás USB vagy Firewire portjához.
külső videodigitalizáló berendezés: nagytömegű digitalizálásra, archiválásra. Azonnal szerkeszthető
digitalizáláshoz átalakító (kompozit, S-video bemenet), ami a munkaállomáshoz csatlakozik USB esetleg
Firewire interfészen keresztül.
PCI-E (a video editáló szoftver támogatott) videokártya az alábbi munkaállomásba az előírt digitalizálási
és mozgókép-szerkesztési funkciókhoz, amely megfelelő hardveres támogatást nyújt a videó effeketek
gyorsításához.

Az 1., 2. és 3. pontban beszerzendő termékek esetében használati utasítás vagy azzal egyenértékű dokumentum
átadása is előírás, papír alapon, egy példányban.
*Több berendezéssel is megoldható a kívánt funkcionalitás megvalósítása.
A fent felsorolt eszközök közül a magnók (audio és video) használt - maximum húsz éves - berendezések is
lehetnek.
Szállítandó szoftverek:
 MS Office 2010 Professional vagy azzal egyenértékű szoftvercsomag,
 Adobe Premier CS6 vagy azzal egyenértékű video editáló szoftver
 ADOBE AUDITION CS6 vagy azzal egyenértékű alkalmazás
 Nero 11 platinum vagy azzal egyenértékű alkalmazás
 Xilisoft ultimate vagy azzal egyenértékű alkalmazás
Munkaállomáshoz kapcsolódó hardver specifikáció :














Intel Pentium Core 7, vagy Xeon processzor
Minimum 16GB DDR3-1333MHz RAM
monitor: minimum 24” minimum fullHD felbontás, elforgatható, DVI és Display port + kábellel, LED-es
háttérvilágítás
Minimum 2 TB HDD
Gb-es Ethernet csatoló
minimum 1GB grafikus memória DVI és Display port
Win 7 Professional 64bit HUN vagy azzal egyenértékű alkalmazás
minimum 8 USB port, ebből min 2db USB3
billentyűzet, egér
CD/DVD/Blu-Ray író/olvasó
stúdió fejhallgató mindennapi használatra (AKG K-142 vagy azzal egyenértékű eszköz )
kisméretű aktív stúdió monitor (Behringer B1030A vagy azzal egyenértékű eszköz)
átalakításhoz szükséges kábelek

A szállítandó szoftvereket installálni kell a szállítandó audiovizuális munkaállomásra (ez történhet szállító
telephelyén is), valamint el kell végezni az interfészek beüzemelését (megfelelő illesztőprogramok telepítésével),
majd a munkaállomást csatlakoztatni kell ajánlatkérő hálózatához, és 5 főt érintő oktatást kell tartani a szállított
műszaki eszközök szoftverek használatáról. Az szállítandó eszközök üzembe helyezésére ajánlatkérő telephelyén
kerül sor. Az oktatást a leszállított eszközökön, ajánlatkérő telephelyén, az eszközök kezelése elsajátításához
szükséges időtartamban kell megtartani. Az oktatás során minden leszállított eszköz próbaüzeme is
megvalósításra kerül, a próbaüzem során esetlegesen elmerülő hiányosságokat szállítónak ki kell javítani. A gyártó
által a termékekhez adott dokumentáció átadására is ekkor kerül sor.
A leszállított új eszközökre legalább 36, a használt eszközökre legalább 12 havi jótállást kell biztosítani a felhívás
és a dokumentáció szerint.
II. rész
Egy (1) db Speciális, egyidejűleg legalább 1000 db CD/DVD előírásoknak megfelelő fizikai tárolását biztosító
lemezszekrény

 Központi zár (több kulccsal), cserélhető cilinderrel
 Legyen vastag és vékony CD/DVD tok számára egyaránt elegendő hely a fiókokban
 100%-ig kihúzható, minimum 50 kg-ig terhelhető fiókok, a terhelés fiókonként értendő
 Könnyen kihúzható, görgős, teleszkópos fióksínek
 Fékezéssel záródó fiókok
A leszállított eszközre legalább 12 havi helyszíni jótállást kell biztosítani a felhívás és a dokumentáció szerint. Az
eszközt a megrendelő telephelyére kell leszállítani, ahol az üzembe helyezésére is sor kerül, amely alatt a
megrendelő azt érti, hogy a fékezett fiókok működése kipróbálást nyer.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 2.000.000.- Pénznem: HUF
és

VAGY:

között

Pénznem:

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció):

igen

nem

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban:

(a szerződés megkötésétől számítva)

vagy napban:

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható:

igen

nem

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert):

vagy:

és

között

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében
a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban:

vagy napban:

(a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE

A (tervezett) időtartam hónapban:

vagy napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:
Kezdés

••••/ ••/••

(év/hó/nap)

Befejezés

••••/•• /••

(év/hó/nap)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
A késedelmi kötbér alapja és mértéke: a határidőre le nem szállított áru nettó (ÁFA nélküli) szerződéses ár 1 %-a
minden késedelemmel érintett naptári napra. A hibás teljesítési kötbér alapja és mértéke: megegyezik a késedelmi
kötbér alapjával és mértékével minden naptári napra a hiba bejelentésétől annak helyreállításáig. A meghiúsulási

kötbér alapja és mértéke: a szerződés meghiúsult részéhez tartozó nettó (ÁFA nélküli) szerződéses ár 5 %-a.
Ezen felül a szerződésben rögzített jótállás, mely az I. rész tekintetében 36 hónap, a II. rész tekintetében 12 hónap.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
(adott esetben)
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A vételár kiegyenlítésére a Kbt. 130.§.-ban foglalt szabályok szerint szállítói
kifizetéssel kerül sor, a szerződésszerű teljesítés elismerését követően, a számla kiállításától számított 30 napon
belül. Résszámlázásra lehetőséget az ajánlatkérő nem biztosít.
Számlázással kapcsolatos követelmények
Tekintettel arra, hogy az Európai Unió alapjából történő támogatás folyósítása két prioritásból történik, ezért a
teljesítés során a Vállalkozó minden költségtételt (számlát) 86,61 -13,39% arányban megoszt, tehát ennek
megfelelően két számlát nyújt be, a főösszeget az említett arányban megosztva, majd szabályszerűen kiállított a
Megrendelő nevére es címére, a Megrendelő központi iktatójába küldi.
A számlákon fel kell tüntetni:
 a „számla” elnevezést.
 a tevékenység leírását és annak TEAOR számát.
 a Megbízóval kötött szerződés számot, bankszámla számot, a bank nevét, adószámot.
 Fizetési határidőként: 30 nap
 A projekt azonosítószámát és a megosztási arányt:
o 1. számla esetében:
EKOP-1.2.8-08-2008-0001
EKOP 1. Prioritás; aránya: 86,61%
o 2. számla esetében:
EKOP-1.2.8-08-2008-0001
EKOP 3. Prioritás; aránya: 13,39%
A számla mellé csatolni kell a NAV által kiállított együttes „nullás” adóigazolást is.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott
esetben)
Nem követelmény, és nem teszi lehetővé az ajánlatkérő. Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös
ajánlattevők kötelesek becsatolni megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza:
a) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését;
b) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését;
c) tartalmazza a vezető konzorciumi tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül
jogosult valamennyi konzorciumi tagot képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban az
ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető
jognyilatkozatok tekintetében;
d)tartalmazza külön-külön a közös ajánlattevők azon bankszámlaszámait, ahova az elismert teljesítést vagy - annak
a felhívásban történt engedélyezéskor - az előleg igénylést követően a kifizetés megtörténhet;
e) tartalmazza valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges munkák
megvalósításáért;
f) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy
végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

nem

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) k. pontjában bekezdésében foglalt
kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében foglalt kizáró ok
fennáll.


Kizáró okok kapcsán megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) valamint kc) alpontja tekintetében az ajánlattevő, CSATOLJA
nyilatkozatát arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet
szabályozott tőzsdén jegyeznek;
 ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pénzmosásról szóló törvény) 3. §
r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását
tartalmazó nyilatkozatot CSATOLJON.
/tényleges tulajdonos: az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre
a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi
követelmények vonatkoznak/
 amennyiben a fenti PmTv.3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő CSATOLJA
erre vonatkozó nyilatkozatát;
 a Kbt. 56. § (2) bekezdésére vonatkozóan az ajánlattevő CSATOLJA nyilatkozatát arról, hogy van-e olyan
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az ajánlattevőben, közvetetten vagy
közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik;
 amennyiben van ilyen szervezet, az ajánlattevő köteles azt nyilatkozatban megnevezni, továbbá
CSATOLANDÓ nyilatkozatában azt is kijelenteni, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 56. § (2)
bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.
Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:
 A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-a - ajánlattevő
választása szerinti - a) vagy b) pontjában foglalt nyilatkozatot kell AJÁNLATTEVŐNEK CSATOLNIA
arról, hogy az általa megjelölt alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nem áll az ajánlatkérő által előírt kizáró okok, a Kbt. 56.§ (1) k.); kc.) bekezdés hatálya alatt.
Továbbá:
A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 7. §. értelmében egy esetleges folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlathoz ajánlattevőnek CSATOLNI KELL saját magára vonatkozóan a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást..
A kizáró okok tekintetében becsatolt dokumentumoknak – nem számítva ide a cégbírósági változásbejegyzési
kérelmet - a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) a)
alapján csatoljon valamennyi számlavezető pénzügyi
intézménytől
származó,
valamennyi
pénzforgalmi
számlájával kapcsolatos az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított 12 hónapra vonatkozó i
nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
 számlaszámok megnevezése,
 számlanyitás(ok)időpontja,
 a számla technikai jellegű számla-e vagy sem
 számláján/számláin a nyilatkozat kiadását megelőző 12
hónapban volt-e 10 napot meghaladó sorban állás.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

Csatoljon továbbá nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az

P1. ha bármely pénzügyi intézménynél vezetett a
pénzforgalmi számláján az eljárást megindító
felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban
10 napot meghaladó sorban állás mutatkozott,

ajánlatában becsatolt, igazolást adott pénzintézeteken kívül
más pénzintézetnél nem vezet számlát.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, az I. és a II. rész
tekintetében

M.1.) A 310/2011. (XII.23) Korm. sz. rendelet 15.§.(1) d.
pontja szerint a beszerzendő áru leírásával, fényképének
bemutatásával, amelynek hitelességét az ajánlatkérő
felhívására igazolni kell;

M.2) annak a szakembernek a megnevezésével,
képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetésével, akit be
kíván vonni a teljesítésbe
ehhez csatolja
-

a szakember bemutatását tartalmazó nyilatkozatot,

-

a szakember végzettségét igazoló dokumentum
egyszerű másolatát;

-

saját kezű aláírással ellátott olyan tartalmú
önéletrajzát, amelyből egyértelműen megállapítható,
hogy a diploma megszerzése óta az alkalmassági
feltételben meghatározott 3 éves gyakorlattal
rendelkezik, egyszerű másolatban,

M.1) ha jelentkezéséhez nem mellékeli a
beszerzendő hardver eszközök fotóját, a beszerzendő
árú leírását,

Alkalmatlan továbbá az ajánlattevő, az I . rész
tekintetében
M.2) ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan
egyetemi és/vagy főiskolai felsőfokú informatikai
végzettségű
szakemberrel,
aki
a
diploma
megszerzése óta legalább 3 év gyakorlattal
rendelkezik a beszerzendő eszközök installálása és a
műszaki eszközök használata tekintetében elvárt
oktatás teljesítése megvalósításához,

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott

igen

nem

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott

igen

nem

III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve

igen

nem

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és
képzettségét
igen
nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők

Közszolgáltató ajánlatkérők

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok
szerinti eljárás az alábbiak szerint:

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok
szerinti eljárás az alábbiak szerint:

Nyílt

Nyílt

Meghívásos

Meghívásos

Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos,
alkalmazásának indokolása:

Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos
Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és
tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum

és (adott esetben) maximális létszáma

••

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos
eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
igen
nem

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlata következő részszempontok alapján
Részszempont

Súlyszám

Részszempont

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Súlyszám

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni

igen

nem

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

•••• • /•• ••

(KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: ••••/••/•• (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ••••• /•• •• (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: ••••/••/•• (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ••••• /•• •• (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: ••••/••/•• (év/hó/nap)

igen

nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012.10. 26 (év/hó/nap )

Időpont: 10.00

A dokumentációért fizetni kell

igen

(Igen válasz esetén,csak számokkal) Ár: 30.000.-

nem

Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja: A fizetés feltételei és módja: a dokumentáció ellenértéke a Budapest Főváros Levéltára
házipénztárában (Budapest, Teve u. 3–5., A épület, IV. emelet 409., gazdasági igazgatósága), illetve az OTP
11784009-15490737 számú bankszámlára fizethető be.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2012.10. 26. (év/hó/nap

Időpont: 10.00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum:

• • • • /• • /• •

(év/hó/nap)

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

Az EU bármely hivatalos nyelve
Az EU következő hivatalos nyelve(i):
Egyéb:
Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
••••/ ••/••-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban:

vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum:

2012.10.26. (év/hó/nap)

Időpont: 10.00

Hely : Budapest Főváros Levéltára (1139 Budapest, Teve u. 3-5.) V. emeleti tárgyaló
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek

igen

nem

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62.§ (2) bekezdése szerinti személyek.

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A SZERZŐDÉS EURÓPAI UNIÓS ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS

igen

nem

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
A közbeszerzés EU alapokból finanszírozott, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP)
keretében,„Elektronikus levéltár” című és EKOP-1.2.8-08-2008-0001 azonosító számú pályázat keretében valósul
meg.

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás
időpontja :(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való
részvétel feltétele? (adott esetben)
igen

nem

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
további információk: (adott esetben)
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti
pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen

nem

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a
minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbbak:
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:

igen

nem

V.4) Egyéb információk:
 Az ajánlatokat személyes benyújtás esetén munkanapokon 9:00 órától 15:00 óráig, a bontás napján 9:00
órától 10:00 óráig a Budapest Főváros levéltára (1139 Bp. Teve u.3-5. Műszaki osztály, IV. emelet 406-os
ajtó alatti szobában kell benyújtani.
 Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek
megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
 Az ajánlatokat papír alapon három példányban, egy eredeti és kettő másolati példányban, továbbá egy
elektronikus példányban (CD-n, vagy DVD-n) - amelyet az eredeti ajánlatról annak aláírását követően





szkenneléssel PDF formátumban készített ajánlattevő, valamint tartalmazza az ajánlatot szerkeszthető
formátumban is,- zárt borítékban, vagy csomagban, dobozban kell benyújtani.
A csomagolásnak biztosítani kell a következőket:
- az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak,
- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag, doboz sértetlen, annak lezárást követően abból
semmit sem vettek ki és/vagy abba semmit sem tettek be,
- a csomagolás, doboz külső felületén megjelölhetőek legyenek az ajánlatkérő által előírtak.
Az egyes példányok közötti eltérés esetén az eredeti jelzéssel ellátott példányban foglaltakat kell figyelembe
venni. Az ajánlat készítésével és benyújtásával kapcsolatos költségeket az ajánlattevő viseli. A postán feladott
ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az
ajánlati határidőig sor kerül. Az ajánlat illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből,
késedelmes megérkezéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
 Az ajánlatkérő kéri, hogy az ajánlat első lapja a felolvasólap legyen, amely tartalmazza:
 az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét)
 valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont alapján ajánlatkérő
értékel. Az ajánlattételi felhívásban tételesen felsorolt a pénzügyi, gazdasági és a műszaki, szakmai
alkalmasság igazolására kért igazolásokat, nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat.
 Az ajánlatban benyújtandó az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásához igénybe
vett gazdasági szereplő tekintetében a képviseleti jogosultsággal rendelkező személy aláírási címpéldánya
vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája egyszerű másolatban. A címpéldány/aláírás minta lehet
másolat is, a kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve. Amennyiben az ajánlatot a képviseltre jogosult
személy meghatalmazása alapján más személy látja el kézjegyével, úgy a meghatalmazásról legalább teljes
bizonyító erejű magánokirat szükséges.
 Ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia a Kbt. 40. § (1) bekezdésének a)-b) pontja, valamint a Kbt. 60. §
(3) bekezdése szerint.
 Az ajánlatot csakis az eljárást megindító felhívásban foglaltak alapján lehet benyújtani.
 A hiánypótlás a Kbt. 67. §-ának megfelelően biztosított.
 A dokumentáció az azt megvásárló gazdasági szereplők részére megküldésre kerül a Kbt.50.§.(3)
bekezdésében foglaltak szerint.
 A kiegészítő tájékoztatás megadása faxon és/vagy elektronikus úton történik.
 Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő az ajánlatban csatoljon nyilatkozatot arról, hogy az ajánlatunkhoz
becsatolt nyilatkozatot adó pénzügyi intézmény(ek)en kívül más pénzügyi intézménynél nem vezet számlát.
 Az Ajánlathoz csatolni kell a megjelölt szakemberek nyilatkozatát arról, hogy a projekt megvalósításának
ideje alatt rendelkezésre fognak állni, figyelemmel egyéb feladataikra is.
 Az ajánlathoz csatolni kell a Kbt, 80.§.-a szerinti nyilatkozatot.
Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: 2012.11.20.
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2012.12.03.
A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásai az irányadóak.
V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: ••••/••/•• (év/hó/nap)

B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A RÉSZ SZÁMA: 1. ELNEVEZÉS: Szállítási szerződés
1) RÖVID MEGHATÁROZÁS:
Audiovizuális digitalizáló eszközök és tartozékaik szállítása
2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
Fő szójegyzék
32321200-1

Fő tárgy

További tárgy(ak)

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
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-
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.-

-

-

.
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.
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3) MENNYISÉG
Egy (1) db audiovizuális beviteli munkaállomás
Audiovizuális digitalizáló eszközök az alábbi specifikáció szerint:
8. Compact kazettás magnó (számlálóval), ami képes a legelterjedtebb analóg (normál-compact )
hangkazetták tartalmának lejátszására. A compact kazettás magnó három motorral és három fejjel
rendelkezzen.és szabványos analóg csatlakozással a külső digitalizáló berendezéshez (lsd. 4. pont).
9. külső audiolejátszó berendezés (számlálóval), ami képes a mikro hangkazetták tartalmának lejátszására
és. szabványos analóg csatlakozással rendelkezik a külső digitalizáló berendezéshez (lsd. 4. pont).
10. orsós, szalagos magnetofon, 9,53 és 19,05 cm/s szalagsebességgel, negyedsáv, mono/sztereo
fejegységgel, 3 motor direkt hajtás 3 fej, előny az öntvény váz és a 3. sebesség (4.76 cm/s), valamint
rendelkezzen szabványos analóg csatlakozással a külső digitalizáló berendezéshez (lsd. 4. pont)
11. a fenti berendezések analóg audio jeleinek digitalizálására szolgáló külső eszköz., amely a
munkaállomáshoz csatlakozik. A digitalizáló berendezésnek átkebelezés (átkapcsolható módon – nem
szükséges minden csatorna egyidejű digitalizálása) nélkül kell fogadnia a magnók jeleit.
12. a videó lejátszók tudják fogadni a VHS, VHS-C, S-VHS szabványú kazettákat, valamint legyenek
alkalmas miniDV kazetták tartalmának a betöltésére*. A videólejátszóknak csatlakozniuk kell a külső
videó digitalizáló berendezés analóg bemenetéhez, illetve a munkaállomás USB vagy Firewire
portjához.
13. külső videodigitalizáló berendezés: nagytömegű digitalizálásra, archiválásra. Azonnal szerkeszthető
digitalizáláshoz átalakító (kompozit, S-video bemenet), ami a munkaállomáshoz csatlakozik USB esetleg
Firewire interfészen keresztül.
14. PCI-E (a video editáló szoftver támogatott) videokártya az alábbi munkaállomásba az előírt digitalizálási
és mozgókép-szerkesztési funkciókhoz, amely megfelelő hardveres támogatást nyújt a videó effeketek
gyorsításához.
Az 1., 2. és 3. pontban beszerzendő termékek esetében használati utasítás vagy azzal egyenértékű dokumentum
átadása is előírás, papír alapon, egy példányban.
*Több berendezéssel is megoldható a kívánt funkcionalitás megvalósítása.
A fent felsorolt eszközök közül a magnók (audio és video) használt - maximum húsz éves - berendezések is

lehetnek.
Szállítandó szoftverek:
 MS Office 2010 Professional vagy azzal egyenértékű szoftvercsomag,
 Adobe Premier CS6 vagy azzal egyenértékű video editáló szoftver
 ADOBE AUDITION CS6 vagy azzal egyenértékű alkalmazás
 Nero 11 platinum vagy azzal egyenértékű alkalmazás
 Xilisoft ultimate vagy azzal egyenértékű alkalmazás
Munkaállomáshoz kapcsolódó hardver specifikáció :














Intel Pentium Core 7, vagy Xeon processzor
Minimum 16GB DDR3-1333MHz RAM
monitor: minimum 24” minimum fullHD felbontás, elforgatható, DVI és Display port + kábellel, LEDes háttérvilágítás
Minimum 2 TB HDD
Gb-es Ethernet csatoló
minimum 1GB grafikus memória DVI és Display port
Win 7 Professional 64bit HUN vagy azzal egyenértékű alkalmazás
minimum 8 USB port, ebből min 2db USB3
billentyűzet, egér
CD/DVD/Blu-Ray író/olvasó
stúdió fejhallgató mindennapi használatra (AKG K-142 vagy azzal egyenértékű eszköz )
kisméretű aktív stúdió monitor (Behringer B1030A vagy azzal egyenértékű eszköz)
átalakításhoz szükséges kábelek

A szállítandó szoftvereket installálni kell a szállítandó audiovizuális munkaállomásra (ez történhet szállító
telephelyén is), valamint el kell végezni az interfészek beüzemelését (megfelelő illesztőprogramok telepítésével),
majd a munkaállomást csatlakoztatni kell ajánlatkérő hálózatához, és 5 főt érintő oktatást kell tartani a szállított
műszaki eszközök szoftverek használatáról. Az szállítandó eszközök üzembe helyezésére ajánlatkérő telephelyén
kerül sor. Az oktatást a leszállított eszközökön, ajánlatkérő telephelyén, az eszközök kezelése elsajátításához
szükséges időtartamban kell megtartani. Az oktatás során minden leszállított eszköz próbaüzeme is
megvalósításra kerül, a próbaüzem során esetlegesen elmerülő hiányosságokat szállítónak ki kell javítani. A
gyártó által a termékekhez adott dokumentáció átadására is ekkor kerül sor.
A leszállított új eszközökre legalább 36, a használt eszközökre legalább 12 havi jótállást kell biztosítani a felhívás
és a dokumentáció szerint.
(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül: 1.700.000.- Pénznem: HUF
és

VAGY:

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY
FELTÜNTETÉSE (adott esetben)
Az időtartam hónapban:

között

Pénznem:

KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK

vagy napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY:
Kezdés

••••/ ••/••

(év/hó/nap)

Befejezés

••••/•• /••

(év/hó/nap)

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL

B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Rész száma 2., Elnevezés: Szállítási szerződés - lemezszekrény
1) Rövid meghatározás
CD/DVD szakszerű tárolására alkalmas lemezszekrény szállítása

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő tárgy

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

44421600-3

••••-• ••••-•

••.••.••.••-•
••.••.••.••-•
••.••.••.••-•
••.••.••.••-•

További tárgy(ak)

••••-•
••••-•
••••-•
••••-•

••••-•
••••-•
••••-•
••••-•

3) Mennyiség
Egy (1) db Speciális, egyidejűleg legalább 1000 db CD/DVD előírásoknak megfelelő fizikai tárolását biztosító
lemezszekrény
 Központi zár (több kulccsal), cserélhető cilinderrel
 Legyen vastag és vékony CD/DVD tok számára egyaránt elegendő hely a fiókokban
 100%-ig kihúzható, minimum 50 kg-ig terhelhető fiókok, a terhelés fiókonként értendő
 Könnyen kihúzható, görgős, teleszkópos fióksínek
 Fékezéssel záródó fiókok
A leszállított eszközre legalább 12 havi helyszíni jótállást kell biztosítani a felhívás és a dokumentáció szerint. Az
eszközt a megrendelő telephelyére kell leszállítani, ahol az üzembe helyezésére is sor kerül, amely alatt a
megrendelő azt érti, hogy a fékezett fiókok működése kipróbálást nyer.
(adott esetben, csak számokkal)
(ha ismert, csak számokkal): Becsült költség áfa nélkül 300.000.- Pénznem: HUF
VAGY:
és

között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
(adott esetben)
Az időtartam hónapban:
VAGY
Kezdés
Befejezés

••/••/••••
••/••/••••

vagy napban: 45 (a szerződés megkötésétől számítva)
(nap/hónap/év)
(nap/hónap/év)

5) További információk a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------

