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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás
Árubeszerzés x
Szolgáltatás
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: Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Budapest Főváros Levéltára "A" 405 iroda
Telefon: + 36 1 298 7500
E-mail: furs@bparchiv.hu
Fax: + 36 1 298 7510
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bparchiv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
xRegionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): Levéltári tevékenység
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
„Elektronikus Levéltár Kialakítása” program megvalósítása keretében Elektronikus Archiváló
Laboreszközök beszerzése BFL EAL számára
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési
beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a
közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b)
xÁrubeszerzés
xAdásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
1139 Budapest, Teve u. 3-5.
NUTS-kód HU101
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és
pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire
lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Laboreszközök beszerzése BFL EAL számára
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30216110-0
További tárgyak:
II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
mellékletből szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre x
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Budapest Főváros Levéltára „Elektronikus Levéltár Kialakítása” program megvalósítása
keretében Elektronikus Archiváló Laboratóriumi eszközeinek beszerzése az alábbi
részletezésben:
1. rész
Egy (1) db Könyvszkenner , és működtetéséhez szükséges hardver, valamint kezelői szoftver
az ajánlattételi dokumentációban található specifikáció(1) szerint
Egy (1) db Könyvszkenner és működtetéséhez szükséges hardver, valamint kezelői szoftver az
ajánlattételi dokumentációban található specifikáció(2) szerint
Egy (1) db Mikrofilmszkenner és működtetéséhez szükséges hardver, valamint kezelői
szoftver a specifikáció szerint
2. rész
Egy (1) db audiovizuális beviteli munkaállomás és működtetéséhez szükséges hardver,
valamint szoftvercsomag
Egy (1) db Speciális, egyidejűleg legalább 1000 db CD/DVD előírásoknak megfelelő fizikai
tárolását biztosító lemezszekrény.
Becsült érték ÁFA nélkül 43000000 Pénznem: HUF
További feladatok még: installálás, beüzemelés, oktatás (max. 10 fő részére), minimum 36
havi helyszíni jótállás.
A részletes műszaki specifikációt az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):

VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű
szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap)
III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, garancia.
A napi késedelmi kötbér mértéke a nettó szerződéses vállalási ár 0,15 %-a/nap. A szállító
érdekkörében felmerült hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbér mértéke az adott részre
vonatkozóan a nettó szerződéses ellenérték 0,3 %-a a hiba kijavításának időszakára, naponta.
A meghiúsulási kötbér mértéke a bruttó szerződéses vállalási ár 30 %-a. Meghiúsulási kötbér
jár a 30 napot meghaladó késedelem/hibás teljesítés esetére is. A garancia az 1-4. részek
vonatkozásában 36 hónap helyszíni jótállás, az 5. rész vonatkozásában a Ptk. szerinti
szavatosság.
A szerződéskötést biztosító mellékkötelezettségek részletes ismertetését a dokumentáció
tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A nyertes ajánlattevő csak egy számla benyújtására jogosult, a benyújtás feltétele a
teljesítésnek a megrendelő által történt igazolása. A számla a hiány- és hibamentes átvételt
követően kiadott teljesítés igazolás alapján állítható ki. A munka ellenértéke az Európai
Unióból származó forrásra tekintettel (Az „Elektronikus levéltár” című EKOP-1.2.8-08-20080001 című pályázat keretében az elektronikus levéltár szoftver és hardver elemeinek szállítása,
valamint kapcsolódó szolgáltatások teljesítése) a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 59. §-ában
szabályozottaknak megfelelően kerül kifizetésre. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő
figyelmét, hogy az ellenszolgáltatás teljesítésekor a feleknek a Kbt. 305. § -ai és az Art 36/A §
-ai alapján kell eljárni.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott
esetben)
A gazdasági társaság létrehozását ajánlatkérő nem követeli meg.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha
igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő 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:
1. Kizáró okok:
1.1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki
esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdése, valamint a 61. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró
okok valamelyike vele szemben fennáll.

1.2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61. §
(1) bekezdés a)-c) pontjaiban felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll.
2. Igazolás módja:
2.1. Az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek
a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján az előírt kizáró okok tekintetében az ajánlatban írásban,
cégszerűen aláírt nyilatkozat formájában nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a kizáró okok
hatálya alá.
2.2. A közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 63.§ (3)
bekezdése].
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
(mindkét rész tekintetében):
A pénzügyi és a gazdasági alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat az
ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden tagnak) és a teljesítésben a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(i)nak külön-külön
kell csatolnia:
• A P/1. ponthoz: a Kbt. 66. § (1) bek. a) pontja alapján valamennyi pénzintézettől származó,
az ajánlat benyújtását megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozat (egyszerű másolati
példány) az alábbi tartalommal:
- a vezetett bankszámla száma,
- a számlavezetés kezdete,
- az ajánlattevő számláján a nyilatkozat kiadását megelőző egy éven belül sorban állás
jelentkezett-e, lejárt hiteltartozása van-e.
A P/2. ponthoz: a Kbt. 66. § (1) bekezdés b) pontja alapján az elmúlt két lezárt üzleti évre
(2009., 2010.) vonatkozó - a számviteli jogszabályok szerinti - beszámolójának egyszerű
másolata.
A 65 § (3) bekezdése szerinti erőforrást nyújtó szervezetnek igazolnia kell – az ajánlattevő
által igazolni nem tudott (vagy nem akart) – alkalmassági minimumkövetelménynek (részben
vagy egészben) történő megfelelését, mégpedig az ajánlati felhívásban az ajánlattevővel
kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon, továbbá az erőforrást nyújtó szervezet
köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak
majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Mindkét rész tekintetében:
P/1.:Az ajánlattevő (közös ajánlat
esetén a tagok) vagy a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozók számlavezető
pénzintézettől származó, az ajánlat
benyújtását megelőző 60 napnál nem
régebbi nyilatkozat alapján bármely
számláján a nyilatkozat kiadását
megelőző egy éven belül 60 napot meghaladó sorban állás
nem jelentkezett, és a számlavezető
pénzintézetnél nincs lejárt hiteltartozása.

P/2.: Az elmúlt két lezárt üzleti évre vonatkozó (2009., 2010.)
beszámolója szerint ajánlattevő (közös
ajánlattétel esetén a tagok) vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó működése nem volt veszteséges (mérleg szerinti eredménye
nem volt negatív).
A pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményeknek ajánlattevőnek (közös ajánlattétel
esetén a tagoknak) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának külön-külön
kell megfelelniük.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozónak az ajánlathoz csatolni kell:
1. az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap legjelentősebb jelen közbeszerzés tárgyának
megfelelő szállításainak ismertetését az alkalmasság minimum követelményeinek megfelelően
részletezett tartalommal (legalább a teljesítés ideje /év, hónap/, a szerződést kötő másik fél, a
szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére
utaló más adat megjelölése) a Kbt. 67. § (1) bek. a) pontja alapján a Kbt. 68. § (1) bek. szerinti
igazolás egyszerű másolati példányának csatolásával.
A referenciák körében az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni,
hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen
megállapítható legyen.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A szerződés teljesítésére műszaki illetve szakmai szempontból alkalmas az ajánlattevő és a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozó, ha:
Rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban legalább
1. rész vonatkozásában:
3 darab könyvszkenner, vagy
1 darab nagyteljesítményű (600 kép/perc A4, 200dpi, bitonal), nem dual output üzemmódban.)
mikrofilmszkenner
2. rész vonatkozásában:
1 darab audiovizuális archiváló beviteli munkaállomás szállítására vonatkozó referenciával
Audiovizuális munkaállomásnak minősül az olyan nagy teljesítményű munkaállomás, mely
rendelkezik különféle audio- és videolejátszó eszközökkel, és csatlakoztatásukhoz szükséges
speciális interfészekkel, és műszaki paraméterei révén olyan számítási, tárolási és megjelenítő
teljesítménnyel rendelkezik, amelyik lehetővé teszi az audio és video eszközökről történő
adatbetöltést, az adatok szerkesztését, konvertálását és tárolását. A becsatolt referenciának
tartalmaznia kell a fentiekre vonatkozó információkat is.
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell
megadni)
Szempont Súlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
....../BFL/2011
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012/02/16 (év/hó/nap )
Időpont: 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 40000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Ajánlattevő a dokumentáció fentiek szerinti ellenértékét a BFL házipénztárában (Budapest,
Teve utca 3-5. „A” épület 409. szoba) fizetheti be, illetve az OTP-nél vezetett 1178400915490737 számú számlájára történő átutalással egyenlítheti ki. Az átutalás közlemény
rovatában a „Budapest Főváros Levéltára „Elektronikus Levéltár Kialakítása” program
megvalósítása keretében Elektronikus Archiváló Laboreszközök beszerzése BFL EAL
számára” megnevezést fel kell tüntetni.
A befizetés az alábbi módokon igazolható:
1. átutalásnál: az átutalás megtörténtét igazoló terhelési értesítő pénzintézet által hitelesített
(pénzintézeti bélyegző lenyomat + aláírás) eredeti példányával,
2. E-bank használata esetén: a tranzakcióról készült nyomtatott visszaigazolással.
Az ajánlati dokumentáció ellenértékének visszakövetelésére – a Kbt. 54. § (6) bekezdésében
foglalt eseteket kivéve – nincs lehetőség.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő

Dátum: 2012/02/16 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2012/02/16 (év/hó/nap)
Időpont: 10:00
Helyszín : Budapest Főváros Levéltára 1139 Budapest, Teve u 3-5 A-526
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdése szerint.
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely
egyéb hivatkozási alapot:
„Elektronikus levéltár” című EKOP-1.2.8-08-2008-0001 című pályázat
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés
megküldésének tervezett időpontja:
Az ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart. Az ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló
összegezést az ajánlatok felbontásától számított 30 napon belül küldi meg az ajánlattevőknek.
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
A szerződéskötés tervezett időpontja az írásbeli összegezés megküldését követő naptól
számított tízedik nap, amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, úgy a következő
munkanap.
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az
első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele?
(adott esetben)
igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott
esetben)
Az ajánlatkérési dokumentáció az I. 1) pontban megjelölt címen, az ott szereplő elérhetőségek
valamelyikén történt előzetes egyeztetést követően, a IV.3.3) pontban foglalt határidőn belül,
munkanapokon 9,00 és 12,00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9,00 és
10,00 óra között vehető át. A dokumentáció másra nem ruházható át, nem tehető közzé.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és
felső határa:
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a
módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti

ponthatárok közötti pontszámot:
V.6)
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
szigorúbb(ak)-e? nem
V.7) Egyéb információk:
1. Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Kiegészítő
tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-ában és a 250. § (3) bekezdés b)
pontjában foglaltak az irányadók. A kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 4. § 11/A pontjában
nevesített formában kérhető.
Az ajánlatban az előzőekben előírtakon túlmenően a következő dokumentumokat kell csatolni:
1.1. Oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzék;
1.2. Cégszerűen aláírt felolvasólap (Kbt. 80. § (3) bekezdés szerint);
1.3. Cégszerűen aláírt nyilatkozat a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-d) alapján;
1.4. Benyújtandó a ajánlattevő és a 10 %-on felüli alvállalkozó, illetőleg - ha ilyet az
ajánlattevő az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - a Kbt. 4.§ 3/D. pontja szerinti
erőforrást nyújtó szervezet, valamint az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt
alvállalkozók cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási
címpéldányának (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának) egyszerű másolati
példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot). Amennyiben az
ajánlattevő az ajánlatában szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az
általuk aláírt meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati példányát is csatolni kell az
ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás-mintáját is, vagy
az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazott aláírási címpéldányának (vagy ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-mintájának) egyszerű másolati példányát;
1.5. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az ajánlattevők nyilatkozatát, melyben kijelölésre
kerül a konzorcium azon tagja, aki a konzorciumot a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan
képviseli, és aki az ajánlattevő nevében hatályos jognyilatkozatot tehet.
Csatolni kell továbbá a közös ajánlattevők együttműködési megállapodását, melynek
tartalmaznia kell:
- a szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztását,
- azt a tényt, hogy a közös ajánlatot benyújtók, nyertességük esetén a szerződésben vállalt
valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak,
- annak meghatározását, hogy melyik ajánlattevő lesz a számlák benyújtására jogosult.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatkérő a nyertes - közös - ajánlattevővel kötendő
szerződésben rögzíti az egyetemleges felelősségvállalás tényét is. Mindezeknek a
szerződésben való rögzítése nem jelenti az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet módosítását. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 70. § (4)-(7)
bekezdéseire;
1.6. Nyilatkozat bizalmas adatkezelésről, az eljárás során az ajánlattevő tudomására jutott
információk megtartásáról;
1.7. Benyújtandó az ajánlattevő, a 10 % feletti alvállalkozó, illetőleg - ha ilyet az ajánlattevő
az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - a Kbt. 4. § 3/D. pontja szerinti (erőforrást nyújtó)
szervezet, valamint az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt alvállalkozók
vonatkozásában:
- Az ajánlattételi határidőt megelőző 40 napnál nem régebbi - aktuális cégállapotot bemutató -,
az illetékes bíróság, vagy hatáskörrel rendelkező intézmény/hatóság/szervezet által kibocsátott
- kivonat vagy igazolás (magyarországi bejegyzésű társaság esetén az illetékes cégbíróság,
vagy az Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus

Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata által kiadott, vagy az utóbbi szervezet adatbázisából
közjegyző által letöltött és hitelesített cégkivonat) egyszerű másolati példányának szkennelt
változata elektronikus adathordozón. Nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében - a
működési formának megfelelően - a nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara, egyéni
vállalkozók esetén a jegyzői nyilvántartás kivonatának másolata nyújtandó be.
- Az ajánlattevő/alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata arról, hogy változásbejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó
bíróság/hatóság nyilvántartásában,
- Amennyiben az ajánlattevő/alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet (cég)adataiban, illetőleg
az ajánlattevő/alvállalkozó/erőforrást nyújtó szervezet nyilatkozata alapján változásbejegyzés
(vagy adatváltozás) van folyamatban, abban az esetben cég esetében csatolni kell a
változásbejegyzésre vonatkozó kérelmét, valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított
elektronikus tanúsítványt elektronikus adathordozón. Nem cég keretében folytatott
tevékenységek esetében a nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző által átvett
(érkeztetett) változásbejegyzési/adatváltoztatási kérelem egyszerű másolati példányát is.
1.8. Amennyiben az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása
érdekében más szervezet erőforrására támaszkodik, az igazolások tekintetében a Kbt. 65. §
(3)-(4), valamint a 4. § 3/D pontjait is figyelembe kell venni. Erőforrást nyújtó szervezet
bevonása esetében csatolni kell a Kbt. 65. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát. Az
ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 65. § (4) bekezdése alapján az
erőforrást nyújtó szervezet az ajánlati/ajánlattételi felhívásban az ajánlattevővel kapcsolatban
előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni, hogy ő alkalmas a szerződés
teljesítésére. Emellett szükséges az erőforrást nyújtó szervezet arra vonatkozó nyilatkozata,
hogy közte és az ajánlattevő között fennáll-e a Ptk. 685/B §-a szerinti többségi befolyás.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 83. §-ában foglaltak szerint lehetőséget ad hiánypótlásra. Az ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 83. § (2) bekezdésében meghatározott, nem pótolható
hiányosságokra!
3. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetés során kihirdette a második legkedvezőbb
ajánlatot tevőt, úgy a nyertes visszalépése esetén - a Kbt. 91. § (2) bekezdése alkalmazásával a második legkedvezőbbnek kihirdetett ajánlat benyújtójával köti meg a szerződést.
4. A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját
az Magyar Nemzeti Bank által, az adat keletkezésének napján közzétett devizaárfolyamok
képezik. Amennyiben valamely devizát a MNB nem jegyez, akkor az átszámítás alapját az
adott devizára az ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által az adat
keletkezésének napján érvényes devizaárfolyamon számított euró ellenérték képezi.
5. Az eljárás nyelve magyar, ezért idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az
idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű egyszerű fordítása is
benyújtandó. A fordítás helyességéért az ajánlattevő felel.
A kizáró okok fenn nem állásának és az alkalmasság igazolásához kapcsolódó irat(ok)
esetében (ide értve az aláírási jogosultságot meghatározó és az aláírás mintát bemutató iratot
is), az idegen nyelvű irattal együtt annak a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és annak
végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI.26.) IM rendelet szerinti magyar nyelvű hiteles fordítása is
benyújtandó.
6. Ajánlattevőnek, valamint a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozójának csatolnia kell valamennyi számlavezető bankjának
megnevezését és bankszámlaszámát tartalmazó, cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amely
tartalmazza, hogy az ajánlat részeként becsatolt pénzintézeti nyilatkozatokban feltüntetetteken
kívül más pénzintézetnél további számlát nem vezetnek.
7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jótállási kötelezettséget magyarországi
(szak)szervíz útján kell teljesíteni, abban az esetben is, ha az ajánlattevő és a jótállási

kötelezettséget teljesítő szervezet (alvállalkozó) személye elválik egymástól.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/12/22 (év/hó/nap)
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás könyvszkennerek és mikrofilmszkenner a működtetéséhez szükséges
hardver/szoftverrel együtt
1) A rész meghatározása
könyvszkennerek és mikrofilmszkenner a működtetéséhez szükséges hardver/szoftverrel
együtt

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
30216110-0
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
egy (1) db könyvszkenner a működtetéséhez szükséges hardver/szoftverrel együtt a
specifikáció 1. szerint
egy (1) db könyvszkenner a működtetéséhez szükséges hardver/szoftverrel együtt a
specifikáció 2. szerint
egy (1) db mikrofilmszkenner a működtetéséhez szükséges hardver/szoftverrel együtt
becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 40000000 Pénznem: HUF
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó)
---------------------B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 2
meghatározás Audiovizuális munkaállomás és tárolószekrény
1) A rész meghatározása
Egy 1 db. audiovizuális munkaállomás és tárolószekrény
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
32300000-6
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
Egy 1 db. audiovizuális munkaállomás
Egy 1 db. tároló szekrény a dokumentációban részletezettek szerint
becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): 3000000 Pénznem: HUF
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről

