AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

a Kbt. 122. § (7) bekezdése a) pontja alapján

AJÁNLATKÉRŐ: Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Kft.
ELJÁRÁS TÁRGYA: Audiovizuális (broadcast) eszközök beszerzése

Belső ügyszám: 4.12.01.31.01.02
HURO/0901/162/2.1.3.
Árubeszerzés

I.

Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail), továbbá a dokumentáció a következő
címen szerezhető be, és az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani
Hivatalos név:
Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Kft.
Postai cím:
Szabadság tér 9.
Város/Község: Nyíregyháza

Postai irányítószám:
4400

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Úsz Illés

Telefon: +36 (20) 2855350

E-mail: info@mkkozpont.hu

Fax: +36 (42) 598 777

Ország:
HU

II. További információk a következő címen szerezhetők be
Szervezet:

Magyar Közbeszerzési Központ Kft.

Címzett:

Nagy Elemér

Cím:

Bocskai u. 23.

Ir. szám:

4400

Város:

Nyíregyháza

Ország:

HU

Telefon:

+36 (42) 789958

Telefax:

+36 (42) 785767

e-mail:

info@mkkozpont.hu

III. A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indoklása
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. § (7) bekezdése a) pontja alapján.

IV. A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy versenypárbeszéd esetében az ismertető rendelkezésre
bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei
Az XXVII. 4) pontban foglaltak szerint.

V. A közbeszerzés tárgya és mennyisége
Tárgy:
Audiovizuális (broadcast) eszközök
CPV:
32320000-2
Televíziós és audiovizuális berendezések
32351000-8
Tartozékok hang- és videoberendezéshez
30000000-9

Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a
szoftvercsomagok kivételével

Mennyiség:
Audiovizuális (broadcast) és IT eszközök szállítása, a dokumentációban részletezettek szerint.
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Összesen 8 terméktétel (38 db. termék) az alábbiak szerint:
1.

Memória kártya

20 db.

2.

Kártyaolvasó

2 db.

3.

Háttértár kártyaolvasóhoz

4 db.

4.

Külső adattároló

4 db.

5.

Mikroport (vevő és adó)

5 db.

6.

Hordozható AV keverő

1 db.

7.

Nagylátószögű lencse

1 db.

8.

Mini fahrt rendszer

1 db.

VI. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják
Szállítási szerződés

VII. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje
A teljesítés határideje: 7 nap (a szerződés megkötésétől számítva)

VIII.

A teljesítés helye

Ajánlatkérő I. pontban meghatározott székhelye.

IX. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Részszámla benyújtására nincs lehetőség.
Ajánlatkérő a leszállított áruk ellenértékét a szerződésszerű teljesítést és a vonatkozó számla Ajánlatkérő
általi kézhezvételének napját követően a Kbt. 130. § (3) bekezdése szerint átutalással egyenlíti ki. Fizetési
határidő: 30 nap.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla ellenértékének kifizetése a Támogatási
Szerződésben rögzített, a Közreműködő Szervezet utófinanszírozás szabályai szerint átutalással történik,
figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: a Kbt. 130. §, a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet és az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §.
A szerződés finanszírozása a HURO/0901/162/2.1.3 azonosító számú programban az Európai Unió és a
Magyar Állam (95% támogatás) és az ajánlatkérő saját forrásaiból (5% önrész) történik.
Ajánlatkérő az árubeszerzést a HURO/0901/162/2.1.3 azonosító számú támogatási szerződés keretében
utófinanszírozásra jogosító egyedi kifizetési igénye faktorálásával biztosítja. A finanszírozás
lebonyolításához a nyertes ajánlattevő az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél számlát nyit,
Ajánlatkérő erre a számlára utalja át a leszállított áruk ellenértékét. Nyertes ajánlattevőnek a részére
megfizetett ellenértékkel egyező összeg megfizetésére a faktor felé készfizető kezességet kell vállalnia az
Ajánlatkérő által igénybevett finanszírozás biztosítékaként. A nyertes ajánlattevő a készfizető kezesi
felelősség alól akkor mentesül, ha Ajánlatkérő beszerzi és a faktor rendelkezésére bocsátja a VÁTI
Nonprofit Kft. igazolását a támogatás kifizethetőségéről, valamint a Project Vezető Partner kifizetési
igazolását az Ajánlatkérőt megillető támogatási összegről.

X. Annak meghatározását, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a
részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
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Részajánlat nem tehető.

XI. Az ajánlatok értékelési szempontja
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

XII. Kizáró okok és megkövetelt igazolási mód
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
Az eljárásban a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja és a (2) bekezdés az irányadó.
A megkövetelt igazolási mód:
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § és 12. § rendelkezései szerint.
A Kbt. 58. § (3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelőem az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.

XIII.Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő csatolni köteles:
P.1.) a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése b) pontja szerint
saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazdasági szereplő
letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) az előírt időszak vonatkozásában,
amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján (www.ebeszamolo.kim.gov.hu) nem ismerhető meg.
A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti esetben a később létrejött
gazdasági szereplő(k) nyilatkozatát az előírt árbevétel vonatkozásában.
Irányadó továbbá a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő alkalmatlan, ha:
P.1.a.) a saját vagy jogelődje mérleg szerinti eredménye az ajánlattételi felhívás megküldését
megelőző két lezárt üzleti év mindegyikében negatív.
A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerinti esetben, a később létrejött gazdasági
szereplőknek a közbeszerzés tárgyából származó (általános forgalmi adó nélkül számított)
árbevétele, a működésének ideje alatt nem éri el összesen a minimum 8.000.000,- HUF összeget.
Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő csatolni köteles:
M.1.) a 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15. § (1) a) pontja alapján, a 16. § (5) bekezdése szerinti
módon, az előírt időszakra vonatkozó legjelentősebb szállításainak ismertetését az alábbi minimális
tartalommal:
a szerződést kötő másik fél neve, címe;
a szállítás tárgya;
ellenszolgáltatás összege;
a teljesítés ideje;
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nyilatkozat annak vonatkozásában, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek
megfelelően történt-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlattevő alkalmatlan, ha:
M.1.a.) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 3
évben megvalósított 1 db. referenciával, amely a jelen beszerzés tárgya szerinti eszközök
valamelyikének szállítására vonatkozik.

XIV.

Az ajánlattételi határidő

2012. november 20. napja 14:30 óra

XV. Az ajánlat benyújtásának címe
A jelen ajánlattételi felhívás I. pontjában meghatározott helyszín.

XVI.

Az ajánlattétel nyelve

Magyar. Más nyelven nem nyújtható be ajánlat.

XVII. Az ajánlatok felbontásának helye és ideje
Dátum: 2012. november 20. napja 14:30 óra
Helyszín: A jelen ajánlattételi felhívás I. pontjában meghatározott helyszín
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.

XVIII. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség beálltától számított 30 nap. [Kbt. 96. § (4) bek.]

XIX.

Részvételi felhívás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett napja

-

XX. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó
információ
-

XXI.

Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre
(programra) vonatkozó adatok
HURO/0901/162/2.1.3. – INFO-TURISM

XXII.

A tárgyalásos eljárás 94. § szerinti jogcíme

A Kbt. 122. § (7) bekezdése a) pontja szerint.

XXIII. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai
A tárgyalás megkezdését megelőzően a Kbt. 92. § és a 98. § rendelkezései az irányadók. Ajánlatkérő egy
tárgyalási fordulót tart. A tárgyalás végén ajánlattevők megteszik végső írásbeli ajánlatukat, ajánlatkérő a
végső ajánlatok alapján végzi el az értékelést.
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XXIV. Az első tárgyalás időpontja
Időpont: 2012. november 27. napja 14:00 óra
Helyszín: A jelen ajánlattételi felhívás I. pontjában meghatározott helyszín

XXV. Annak meghatározása, hogy az ajánlatkérő alkalmazza-e a 122. § (9) bekezdését
Nem.

XXVI. A szerződéskötés tervezett időpontja
Dátum: A Kbt. 124. § (6) bekezdése alapján az írásbeli összegezés megküldése napját követő 11. nap.
Amennyiben ez nem munkanap, úgy az azt követő első munkanapon.
Helyszín: A jelen ajánlattételi felhívás I. pontjában meghatározott helyszín

XXVII. További információk:
1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Késedelmi (késedelemmel érintett terméktételek nettó ellenértékének 1%-a/nap (max. 20%) és
meghiúsulási kötbér (teljes nettó szerződéses érték 30%-a).
Min. 24 hónap teljes körű jótállás (garancia) nyújtása kötelező.
2) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény.
3) A hiánypótlás lehetősége
Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít a Kbt. 67. § alapján.
4) A dokumentáció beszerzésének feltételei
Beszerzésének határideje: 2012. november 20. napja 14:30 óra
Beszerzésének helye: a jelen ajánlattételi felhívás I. pontjában meghatározott helyszín
Pénzügyi feltételei: a dokumentáció ingyenes
Rendelkezésre bocsátás módja: A dokumentáció a jelen ajánlattételi felhívás I. pontjában
meghatározott helyszínen vehető át munkanapokon 9.00-14.00 óráig (az ajánlattételi határidő
napján a bontás időpontjáig).
A dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján!
5) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az ajánlatok részszempontok szerinti
tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
6) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer
(módszerek) ismertetése, amellyel megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot
7) Ajánlható értékek
Az ellenérték vonatkozásában kizárólag 0-nál nagyobb, egész szám ajánlható!
8) Ajánlattevő csatolni köteles
a cégkivonatban / nyilvántartási adatokat tartalmazó kivonatban / vállalkozói igazolványban,
stb. rögzített képviselő aláírási címpéldányát / aláírás mintáját (ha az ajánlatot aláíró vagy
szignáló ettől eltérő személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazását,
amely tartalmazza a meghatalmazott aláírását is)
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a cégadatokra / nyilvántartási adatokra vonatkozó
esetlegesen el nem bírált változásbejegyzés van-e folyamatban. Folyamatban lévő
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változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást;
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos
költségeket viseli;
nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésében meghatározottakra;
nyilatkozatát a Kbt. 40. § (1) bekezdésére (adott esetben nemleges nyilatkozat csatolása
kötelező);
nyilatkozatát a Kbt. 58. § (3) bekezdésére;
nyilatkozatát a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet (vagy személy) igénybevétele
esetén, a következő tartalommal: szervezet megjelölése; azon alkalmassági követelmény(ek)
megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is)
támaszkodik (adott esetben nemleges nyilatkozat csatolása kötelező).
9) A Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti szervezet (vagy személy) igénybevétele esetén a szervezet
(személy) által csatolandó:
a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat;
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon
köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
10) Egyéb csatolandó nyilatkozatok
Csatolandóak a dokumentációban meghatározott nyilatkozatok.
11) Formai követelmények:
Az ajánlatot a Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján írásban, zárt csomagolásban; felolvasó lappal [Kbt. 60. §
(6) bekezdés] és tartalomjegyzékkel ellátva; 3 (három) példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell
benyújtani.
Az ajánlat formai követelményeire a Kbt. 60. § (1) bekezdése, valamint a dokumentációban
foglaltak az irányadók.
12) Ajánlati ár
Az ajánlattevőnek az ajánlati árat a felolvasólapon nettó HUF összegben kell meghatároznia.
Az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, annak tartalmaznia kell minden járulékos költséget, így
különösen a megajánlott termékeknek a jelen felhívás VIII. pontjában meghatározott teljesítési helyre
történő kiszállításának díját is.
13) Elektronikus specifikáció
A dokumentáció mellékletét képező – elektronikus formában átadott – táblázatot (specifikáció)
kitöltve, elektronikusan (CD/DVD) és kinyomtatva is az ajánlathoz kell csatolni. Eltérés esetén a
nyomtatott verzió az irányadó.
14) Dokumentumok benyújtásának módja
Tárgyi eljárásban valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható a Kbt. 36. § (3)
bekezdése alapján.
Eredeti vagy hiteles másolatban kötelező benyújtani az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül
valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál.
15) Értékátszámítás alapja
Az ajánlatokkal kapcsolatos valamennyi érték (pl.: EUR-ban megadott referencia) átszámításának
alapját a hirdetmény megküldésének napján érvényes MNB devizaárfolyama képezi. Ha ezen a napon
az MNB nem tett közzé hivatalos devizaárfolyamot, akkor az azt követő első közzététel képezi az
átszámítás alapját.
16) Szerződéskötés
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Ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján a szerződést az eljárás nyertesével (részekre történő
ajánlattétel esetén a részek tekintetében nyertesekkel) vagy – visszalépése esetén – az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha
őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
17) Tájékoztatás egyenértékűség vonatkozásában
Ha és amennyiben a dokumentáció (vagy annak bármely melléklete) meghatározott gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való
hivatkozást tartalmaz, úgy az kizárólag a közbeszerzés tárgyának (a tárgy jellegének) egyértelmű és
közérthető meghatározása érdekében történt, "azzal egyenértékű" is ajánlható!
18) Tájékoztatás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése vonatkozásában
Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra. Ajánlatkérő támogatási szerződés
hosszabbítása iránti igényt nyújtott be. A támogatási szerződés hosszabbítása iránti igény elutasítása a
Kbt. 40. § (4) bek. alkalmazását alapozza meg.
19) További feltételek
Jelen felhívás XIII. P1.); P1.a.) és M1.); M1.a.) pontjai szerinti feltételek és ezek előírt igazolási
módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező
minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások,
nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 58. § 4) és (5) bekezdésben leírtak szerint
ellenőrizni.
A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) előírásai
az irányadóak.
Jelen ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2012. november 13. napja
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