
HL/S S22
02/02/2016
34611-2016-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 1 / 18

02/02/2016 S22
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

1 / 18

Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:34611-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik
2016/S 022-034611

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2004/18/EK irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Központi Statisztikai Hivatal
AK04355
Keleti Károly utca 5–7.
Kapcsolattartási pont(ok): KSH Gazdálkodási főosztály, Beszerzési osztály, 1024 Budapest, Buday László u. 1–
3. V. emelet 18. iroda
Címzett: Pollák Györgyné
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 13456326
E-mail: kozbeszerzes@ksh.hu 
Fax:  +36 13458638
Internetcím(ek): 
Az ajánlatkérő általános címe: www.ksh.hu
A felhasználói oldal címe: www.ksh.hu
További információ a következő címen szerezhető be: A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
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)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: A fent említett
kapcsolattartási pont(ok)

I.2) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: költségvetési szerv

I.3) Fő tevékenység
Egyéb: statisztika

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya
II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
2016. évi Mikrocenzus, Gazdaságszerkezeti Összeírás (GSZÖ) és 2016. decemberi mezőgazdasági
összeírások elvégzéséhez összeírói gépek szállítása adásvételi szerződés keretében.

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés

mailto:kozbeszerzes@ksh.hu
www.ksh.hu
www.ksh.hu
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Adásvétel
A teljesítés helye: 1024 Budapest, Buday László u. 1-3.
NUTS-kód HU101

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

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
2016. évi Mikrocenzus, Gazdaságszerkezeti Összeírás (GSZÖ) és 2016. decemberi mezőgazdasági
összeírások elvégzéséhez összeírói gépek szállítása adásvételi szerződés keretében.

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
30200000, 30213200

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

II.1.8) Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem

II.2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség:
A 2016. évi Mikrocenzus, Gazdaságszerkezeti Összeírás (GSZÖ) és 2016. decemberi mezőgazdasági
összeírások elvégzéséhez összeírói gépek szállítása az alábbi mennyiségi adatok szerint:
1. rész: egykezes használatot lehetővé tevő táblagépek beszerzése:
— 790 db táblagép tartozékokkal, kiegészítőkkel, és operációs rendszerrel történő adásvétele. Ajánlatkérő
jogosult legfeljebb +30 %-kal (237 db) eltérni, így az adásvétel keretében összesen legfeljebb 1 027 db gép és
tartozékai beszerzése valósul meg. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az árajánlatot
a teljes 1 027 db gép vonatkozásában szükséges megtenni azzal, hogy ajánlatkérő nem köteles a +30 %-os
többletigény lehívására.
A további 30 %-ot – azaz legfeljebb 237 db táblagépet (tartozékokkal, kiegészítőkkel és operációs rendszerrel)
– ajánlatkérő jogosult a szerződéskötést követő 45 napon belül megrendelni. A teljesítési határidő mértéke
pedig megegyezik az ajánlattevő által a felolvasólapon rögzített szállítási határidővel.
Ajánlatkérő csak új gyári eszközöket fogad el, amelyek rendelkeznek – a nyertes ajánlattevő által megajánlott,
de legalább 24–36 hónapos teljes körű, következő munkanapi megjelenésű helyszíni gyártói garanciával
(jótállással).
2. rész: magyar ékezetes billentyűzetet tartalmazó, dönthető tokkal rendelkező táblagépek beszerzése:
— a beszerzés összesen 435 db táblagép tartozékokkal, kiegészítőkkel, és operációs rendszerrel történő
adásvétele. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az árajánlatot a teljes 435 db gép
vonatkozásában szükséges megtenni.
Ajánlatkérő csak új gyári eszközöket fogad el, amelyek rendelkeznek – a nyertes ajánlattevő által megajánlott,
de legalább 24–36 hónapos teljes körű, következő munkanapi megjelenésű helyszíni gyártói garanciával
(jótállással).
Általános tájékoztatás mindkét rész tekintetében: az eszközökkel szemben elvárt minimális műszaki
követelményeket a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírása tartalmazzák.
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Az ajánlattal érintett részek tekintetében, ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a részeken belül
ajánlatot kizárólag egyféle (homogén) termékre lehetséges benyújtani.
Az ajánlati árnak magába kell foglalnia az eszközöknek és a kiegészítőknek a megadott helyszínre történő
szállítását, forgalomba helyezéséhez kapcsolódó költségeket.
Nyertes ajánlattevőnek biztosítania szükséges legalább a jogszabályban előírt garanciális és alkatrész-ellátási
kötelezettséget az eszközök tekintetében.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eszközök tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen Ajánlati felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, és az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást
is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlatkérő vizsgálja, hogy a megajánlott termékek megfelelnek-e a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasításban foglaltak
szerinti állami normatíva minimumkövetelményeknek figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő jelen beszerzését
a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet alapján saját hatáskörben kívánja megvalósítani. Ajánlatkérő az állami
normatíva-rendszerben előírtakon felül további követelményeket határozott meg.

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

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk
Rész száma: 1
Elnevezés: Egykezes használatot lehetővé tevő táblagépek beszerzése
1) Rövid meghatározás

Egykezes használatot lehetővé tevő táblagépek beszerzése.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
30200000, 30213200

3) Mennyiség
Összesen 790db táblagép tartozékokkal, kiegészítőkkel és operációs rendszerrel történő adásvétele.
Ajánlatkérő jogosult legfeljebb +30 %-kal (237 db) eltérni, így az adásvétel keretében összesen legfeljebb 1 027
db gép és tartozékai beszerzése valósul meg. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az
árajánlatot a teljes 1 027 db gép vonatkozásában szükséges megtenni azzal, hogy ajánlatkérő nem köteles a
+30 %-os többletigény lehívására.
A további 30 %-ot – azaz legfeljebb 237 db táblagépet (tartozékokkal, kiegészítőkkel és operációs rendszerrel)
– ajánlatkérő jogosult a szerződéskötést követő 45 napon belül megrendelni. A teljesítési határidő mértéke
pedig megegyezik az ajánlattevő által a felolvasólapon rögzített szállítási határidővel.
Ajánlatkérő csak új gyári eszközöket fogad el, amelyek rendelkeznek – a nyertes ajánlattevő által megajánlott,
de legalább 24–36 hónapos teljes körű, következő munkanapi megjelenésű helyszíni gyártói garanciával
(jótállással).
Az eszközökkel szemben elvárt minimális műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok Műszaki
leírása tartalmazza.
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Az ajánlattal érintett rész tekintetében, ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a részen belül
ajánlatot kizárólag egyféle (homogén) termékre lehetséges benyújtani.
Az ajánlati árnak magába kell foglalnia az eszközöknek és a kiegészítőknek a megadott helyszínre történő
szállítását, forgalomba helyezéséhez kapcsolódó költségeket.
Nyertes ajánlattevőnek biztosítania szükséges legalább a jogszabályban előírt garanciális és alkatrész-ellátási
kötelezettséget az eszközök tekintetében.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eszközök tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen Ajánlati felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, és az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást
is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlatkérő vizsgálja, hogy a megajánlott termékek megfelelnek-e a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasításban foglaltak
szerinti minimumkövetelményeknek. ajánlatkérő az állami normatíva-rendszerben előírtakon felül további
követelményeket határozott meg.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
1.) A teljesítési határidő értékelési részszempont.
2.) A táblagéppel szemben elvárt minimum műszaki követelmények:
Műszaki elvárások:
— processzormag: min. 4, max. 8 magos,
— processzor típusa: Intel processzor (min. 1,4 GHz, max. 2,3 Ghz) vagy MediaTek® processzor (min. 1,4
GHz, max. 2,3 Ghz) vagy Qualcomm® Snapdragon® 800 processzor (min. 1,44, max. 2,3 GHz),
— operációs rendszer: Android™ 5.0 vagy magasabb verziószámú; vagy Android™ 4.4 KitKat (ingyenesen
frissíthető legyen Android™ 5.0 vagy magasabb verziószámra),
— operációs rendszer nyelve: magyar nyelvű operációs rendszer. Kezeli a magyar ékezetes betűkészletet,
— audiocsatlakozó: 3,5 mm-es jack,
— memória: RAM: 2 GB,
— memória: ROM: 16 GB vagy nagyobb,
— memóriakártya-foglalat megléte: bővíthetősége legalább 32 GB-ra,
— akkumulátor: Lítiumos akku min. 4 290 mAh max. 7 100 mAh teljesítménnyel, vagy legalább 20 Whr
teljesítménnyel,
— akkumulátor üzemidő (becsült) min. 6,5 óra, max. 15 óra,
— tömeg akkumulátorral együtt: 295 g és 635 g közötti legyen,
— kijelző mérete: min. 7,9" – max. 10,1",
— kijelző típusa: kapacitív érintőképernyő, IPS technológia,
— kijelző Felbontása: min. 1 200 x 800 vagy jobb,
— kijelző többérintéses: minimum 5 vagy 10 ujjas,
— ütés- és karcállóság megléte esetén min. GorillaGlass 3, max. GorillaGlass 4,
— SIM: normál SIM vagy micro SIM vagy nano SIM-kártya-foglalat a konfigurációban,
— memóriakártya: SD vagy micro SD foglalat,
— USB: szabványos USB 2.0/3.0 vagy micro USB csatlakozó,
— adatátvitel: 4G/LTE modem,
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— GPS: Beépített műholdas GPS. Adatátvitel hiányában is működőképes,
— kamera hátlapon: min. 5 MP, max. 8 MP (automata fókusz),
— kamera előlapon: min. 1,2 MP, max. 5 MP (fix fókusz),
— érzékelők: G-érzékelő,
— Bluetooth: Bluetooth® 4.0 vagy Bluetooth® 4.1.,
— WLAN: legalább WiFi 802.11 a/b/g/n.
Tartozékok és szolgáltatások:
— egykezes használatot (rögzítést) lehetővé tevő tartó,
— garancia: min. 24 max. 36 hónap teljes körű következő munkanapi megjelenésű, helyszíni, gyártói
garancia,
— USB kábel: Az eszköz portjára csatlakoztatható USB kábel, szabványos USB 2.0 eszköz
csatlakoztathatósággal,
— hálózati töltő: EU és magyar szabványos hálózati töltő, magyarországi használhatósággal.

Rész száma: 2
Elnevezés: Magyar ékezetes billentyűzetet tartalmazó, dönthető tokkal rendelkező táblagépek beszerzése
1) Rövid meghatározás

Magyar ékezetes billentyűzetet tartalmazó, dönthető tokkal rendelkező táblagépek beszerzése.

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
30200000, 30213200

3) Mennyiség
A beszerzés összesen 435 db táblagép tartozékokkal, kiegészítőkkel és operációs rendszerrel történő
adásvétele. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az árajánlatot a teljes 435 db gép
vonatkozásában szükséges megtenni.
Ajánlatkérő csak új gyári eszközöket fogad el, amelyek rendelkeznek – a nyertes ajánlattevő által megajánlott,
de legalább 24–36 hónapos teljes körű, következő munkanapi megjelenésű helyszíni gyártói garanciával
(jótállással).
Az eszközökkel szemben elvárt minimális műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok Műszaki
leírása tartalmazza.
Az ajánlattal érintett rész tekintetében ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a részen belül
ajánlatot kizárólag egyféle (homogén) termékre lehetséges benyújtani.
Az ajánlati árnak magába kell foglalnia az eszközöknek és a kiegészítőknek a megadott helyszínre történő
szállítását, forgalomba helyezéséhez kapcsolódó költségeket.
Nyertes ajánlattevőnek biztosítania szükséges legalább a jogszabályban előírt garanciális és alkatrész-ellátási
kötelezettséget az eszközök tekintetében.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eszközök tekintetében ajánlatkérő a 321/2015. (X.30)
Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Valamennyi, jelen Ajánlati felhívásban
és a közbeszerzési dokumentumokban előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra,
eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a közbeszerzés tárgyának
egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, és az ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást
is elfogad azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlatkérő vizsgálja, hogy a megajánlott termékek megfelelnek-e a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasításban foglaltak
szerinti minimumkövetelményeknek. Ajánlatkérő az állami normatíva-rendszerben előírtakon felül további
követelményeket határozott meg.

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
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napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)

5) További információk a részekről
1.) A teljesítési határidő értékelési részszempont.
2.) A táblagéppel szemben elvárt Minimum műszaki követelmények:
Műszaki elvárások:
— processzormag: min. 4, max. 8 magos,
— processzortípus: vagy Intel Atom processzor (min. 1,6 GHz, max. 1,86 GHz) vagy MediaTek® processzor
(min. 1,44 GHz, max. 1,86 GHz),
— operációs rendszer: gyárilag előtelepített Windows 10 Pro magyar nyelvű operációs rendszer,
— operációs rendszer nyelve: magyar nyelvű operációs rendszer. Kezeli a magyar ékezetes betűkészletet,
— audiocsatlakozó: 3,5 mm-es jack,
— memória: RAM: 4 GB,
— ROM: 64 GB eMMC,
— memóriakártya-foglalat megléte: Micro SD kártya fogadására alkalmas slot, amely legalább 64 GB
kapacitású kártya kezelését teszi lehetővé,
— akkumulátor: lítiumos akku min. 30 Whr, max. 40 Whr teljesítménnyel,
— akkumulátor üzemidő (becsült) legalább: min. 9, max. 15 óra,
— biztonság: TPM 1.2,
— tömege akkumulátorral: 400 g és 700 g közötti legyen,
— kijelző mérete: min. 10”, max. 10,1",
— kijelző típusa: kapacitív érintőképernyő, IPS technológia,
— kijelző felbontása: 1 920 x 1 200 vagy jobb,
— többérintéses kijelző: min. 5, max. 10 ujjas,
— ütés- és karcállóság: min. GorillaGlass 3 vagy jobb,
— SIM: normál SIM vagy micro SIM vagy nano SIM-kártya-foglalat a konfigurációban,
— memóriakártya: SD vagy micro SD foglalat,
— USB: szabványos USB 2.0 / 3.0 vagy micro USB csatlakozó,
— HDMI: HDMI vagy micro HDMI csatlakozó,
— adatátvitel: 4 G/LTE modem,
— GPS: beépített műholdas GPS. Adatátvitel hiányában is működőképes,
— hátlapon: min. 5 MP, max. 8 MP (automata fókusz),
— előlapon: min. 1,2 MP, max. 5 MP (fix fókusz),
— audio: beépített mikrofon, 2 beépített hangszóró sztereó,
— Bluetooth® 4.0 vagy Bluetooth® 4.1.,
— WLAN: legalább WiFi 802.11 a/b/g/n,
— dokkolhatóság: dokkoló kiegészítőként elérhető RJ45, VGA és HDMI kimenetekkel,
— menedzselhetőség: Microsoft MDT és ConfigMgr (SCCM) eszközök használata.
Tartozékok és szolgáltatások:
— garancia: min. 24 max. 36 hónap teljes körű következő munkanapi megjelenésű, helyszíni gyártói
garancia,
— USB kábel: az eszköz portjára csatlakoztatható USB kábel, szabványos USB 2.0 eszköz
csatlakoztathatósággal,
— hálózati töltő: EU és magyar szabványos hálózati töltő, magyarországi használhatósággal,
— billentyűzet és tartó: gyári magyar ékezetes billentyűzet, dönthető tokban, a megajánlott eszközhöz
illeszkedő, gyári tokban,
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— szállítás: ajánlatkérő telephelyére történő ingyenes szállítás,
— szállítási határidő: min. 45 nap, max. 60 nap,
— operációs rendszer előtelepítés: A Windows 10 Pro magyar nyelvű operációs rendszer előtelepítve, a
megajánlott hardver konfigurációval működőképesen.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő a megkötendő szerződésekben valamennyi rész tekintetében előírja késedelmi kötbér, hibás
teljesítési, meghiúsulási kötbér alkalmazását, amelynek részleteit a rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet
tartalmazza.
Késedelmi kötbér: a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére tekintettel, szerződő felek megállapodnak abban, hogy
amennyiben a nyertes ajánlattevő a jelen szerződés szerint teljesítendő kötelezettségével olyan okból
amelyért felelős késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles fizetni ajánlatkérő részére, amelynek mértéke a
késedelemmel érintett táblagépek szerződés szerinti nettó ellenértékének 1 %-a naponta, de maximum a teljes
szerződés szerinti ellenszolgáltatás nettó értékének 10 %-a. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a
nyertes ajánlattevő 10 (tíz) napos késedelme esetén ajánlatkérő a szerződéstől elállhat, illetőleg ha az addig
kapott szolgáltatást visszaszolgáltatni nem tudja, a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amely esetben
a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles ajánlatkérőnek fizetni. A késedelmi kötbér érvényesítése a
teljesítés követelését nem zárja ki.
Hibás teljesítési kötbér: a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére tekintettel, abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő
teljesítése hibás, úgy ajánlatkérő hibás teljesítési kötbérigényt, illetve a kötbért meghaladó kárigényt
érvényesíthet. A hibás teljesítési kötbér mértéke, a hibás teljesítéssel érintett táblagépek nettó ellenértékének 1
%-a naponta, de maximum a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatás nettó értékének 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére tekintettel, abban az esetben, ha olyan okból, amelyért
a nyertes ajánlattevő felelős a szerződés teljesítése elmarad, különösen ha ajánlatkérő a szerződéstől a
nyertes ajánlattevő szerződésszegése miatt eláll, illetőleg azt emiatt azonnali hatállyal felmondja, a szerződés
meghiúsultnak tekintendő, és ajánlatkérő meghiúsulási kötbérigényt, illetve a kötbért meghaladó kárigényt
érvényesíthet. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatás nettó értékének 20
%-a. A meghiúsulási kötbér a szerződés meghiúsulásával egyidejűleg esedékes. Ajánlatkérő kötbérkövetelése
a szerződés nettó ellenértékének 20 %-át nem haladhatja meg. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a
teljesítés követelését kizárja.
Jótállás: nyertes ajánlattevő a táblagépek és tartozékainak hiba- és hiánymentességéért a sikeres átadás-
átvétel kezdetétől, amely egyben a jótállási idő kezdőnapja is – az ajánlatában foglalt vállalás szerint legalább
24 hónap legfeljebb 36 hónap jótállást vállal. Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arány értékelési szempontjai között
értékeli a megajánlott jótállás mértékét.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek szabályait az adásvételi szerződés tervezet tartalmazza.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A finanszírozási feltételek valamennyi rész vonatkozásában irányadóak.:
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget, továbbá előleget nem biztosít. A számla a szerződésszerű teljesítést
követően, hiba – és hiánymentes teljesítés feltételével, teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenében,
egy összegben utólag, banki átutalással teljesíti az alábbiak szerint: Ajánlatkérő a számla szerinti ellenértéket
a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján kiállított teljesítésigazolás tartalma szerint szabályszerűen kiállított és
benyújtott számla ellenében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:130. § (1)–(2)
bekezdésében foglaltakkal összhangban – a számla vevő általi kézhezvételének napját követő 30 napos
határidőre – átutalással egyenlíti ki. A Kbt. 135. § (6) bekezdés értelmében ajánlatkérő a szerződésen alapuló
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ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését
számíthatja be.
Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. § (1)–(2) bekezdései irányadóak.
A kifizetésnél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §, az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései is alkalmazandók.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme HUF.
A részletes fizetési feltételeket az ajánlati dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő valamennyi rész tekintetében kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság
létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.

III.1.4) Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: igen
A különleges feltételek meghatározása: Ajánlatkérő a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasításban foglaltakra figyelemmel
jár el.

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
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Mindkét rész
tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike
fennáll, tekintettel a Kbt. 62. § (3)–(5)bekezdésére és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót,
illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során
következett be.
Előzetes igazolás:
Az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 1. § (1) bekezdése alapján, az egységes európai
közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2)
bekezdésének hatálya alá.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti információkat
megadja az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványában.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az egységes európai közbeszerzési
dokumentum formanyomtatványában az ajánlattevőnek fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor már ismert
olyan alvállalkozókat is, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtása alapján ajánlattevő vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése
szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állását.
A megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésében foglaltak alkalmazásával:
Az igazolásokat ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. §-a alapján kell igazolnia, hogy
nem tartozik a 62. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a tekintettel a
14. és 16. §-ban foglaltakra is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot
köteles benyújtani az említett Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon



HL/S S22
02/02/2016
34611-2016-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 9 / 18

02/02/2016 S22
http://ted.europa.eu/TED

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás
Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához

9 / 18

alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. §
(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás
feladásának napjánál.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek (közös
ajánlattevőnek) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
P.1. valamennyi rész tekintetében:
Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel köteles benyújtani
az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (1–2. rész
szerinti hordozható mobileszköz értékesítés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről
szóló cégszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve 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.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a rendelet
28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és
a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek,
a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai
Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti,
az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az
ajánlatkérő elfogadni a meghatározott igazolási módok helyett.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek 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 (követelményeket), amelynek
(amelyeknek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A
Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján 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.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevőnek alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia:
I. előzetes igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésére figyelemmel, a 2. § (1) bekezdés c) pontja esetében
ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványában elfogadja-e az érintett
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gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, ezért a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes
információkat nem közli.
Fentiekre tekintettel, ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 1. § (1) bekezdése értelmében az
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek
való megfelelést azzal, hogy a megítéléséhez szükséges információk tekintetében a rendelet 2. § (5) bekezdés
alapján egyszerű nyilatkozatot tesz az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.
II. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésében foglaltak szerint
hívja fel ajánlattevőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják hogy az ajánlattevő megfelel az
alkalmassági követelményeknek:
— fentiek alapján, az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha:
P.1. amennyiben az Ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti évben a közbeszerzés
tárgyából (1–2. rész szerinti hordozható mobileszköz értékesítés) nem rendelkezik:
(hordozható mobileszköz fogalma alatt ajánlatkérő táblagépek, PDA eszközök, és hordozható számítógépeket
ért)
P.1.1. az 1. rész tekintetében összesen legalább 56 000 000 HUF, – általános forgalmi adó nélkül számított;
P.1.2. a 2. rész tekintetében összesen legalább 71 000 000 HUF – általános forgalmi adó nélkül számított –
árbevétellel.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben az ajánlattevő mindkét rész vonatkozásában nyújt be ajánlatot, úgy
elegendő, ha az ajánlattal érintett részek közül a legmagasabb értékű követelménynek felel meg.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására az alábbi
dokumentumokat kell csatolni:
M.1. valamennyi rész tekintetében:
A Kbt. 65. § (4) bekezdésének és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján
az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)–b) pont szerinti igazolási módok alapján.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
— a teljesítés ideje (év/hónap/nap),
— a szerződést kötő másik fél,
— a szállítás tárgya, mennyisége,
— az ellenszolgáltatás összege, továbbá
— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
— saját teljesítés aránya (%).
Konzorciumi teljesítés esetén a gazdasági szereplő kizárólag a saját teljesítésére vonatkozó adatokat
használhat fel. Ebben az esetben, a teljes ellenszolgáltatás és értékesített mennyiség mellett fel kell tüntetni a
gazdasági szereplő saját teljesítésének adatait is (mennyiség és ellenszolgáltatás).
A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági
minimumkövetelmények.
M.2. Mindkét rész tekintetében:
— a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének h) pontja
alapján ajánlattevő csatolja a megajánlott termék tekintetében azok gyártó/forgalmazó termékspecifikációját.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a specifikációk hitelességét ajánlatkérő felhívására igazolni kell,
ami adott esetben magában foglalhatja az adott megajánlott termék fizikai valójában történő bemutatását is.
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A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük az ajánlatkérő által elvárt minimális
műszaki paraméterek megállapításához (B melléklet szerint).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben meghatározott minősített ajánlattevők esetében a műszaki és szakmai
alkalmassági minimumkövetelmények teljesítését az ajánlatkérő a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére
figyelemmel is vizsgálja.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek 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 (követelményeket), amelynek
(amelyeknek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A
Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
I. Előzetes igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésére figyelemmel, a 2. § (1) bekezdés c) pontja esetében
ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványában elfogadja-e az érintett
gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, ezért a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes
információkat nem közli.
Fentiekre tekintettel, ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 1. § (1) bekezdése értelmében az
egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek
való megfelelést azzal, hogy a megítéléséhez szükséges információk tekintetében a rendelet 2. § (5) bekezdés
alapján egyszerű nyilatkozatot tesz az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.
II. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésében foglaltak szerint
hívja fel ajánlattevőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják hogy az ajánlattevő megfelel az
alkalmassági követelményeknek:
Fentiek alapján, az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére:
M.1 amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év
összességében:
M.1.1. az első rész tekintetében legfeljebb 3 szerződésből származó, összesen legalább 100 db táblagép
szerződésszerű értékesítésére vonatkozó referenciával, amelyek estében a referenciák összértéke elérte a
nettó 7 000 000 HUF-ot;
M.1.2. a második rész tekintetében, legfeljebb 3 szerződésből származó, összesen legalább 100 db táblagép
szerződésszerű értékesítésére vonatkozó referenciával amelyek estében a referenciák összértéke elérte a nettó
10 000 000 HUF-ot.
Egy referencia mindkét rész tekintetében felhasználható.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben az ajánlattevő mindkét rész vonatkozásában nyújt be ajánlatot, úgy
elegendő, ha az ajánlattal érintett részek közül a legmagasabb értékű követelménynek felel meg.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés határozatlan időtartamú, vagy annak időbeli hatálya az ajánlati
felhívás feladásáig még nem járt le, úgy ajánlatkérő a vizsgált időintervallumon belül teljesített szállítás(ok)ra
vonatkozó szerződéses értéket veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
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Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatok teljesítését is
magában foglalja, ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti, teljesített szerződéses értéket veszi
figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
M.2. Amennyiben a megajánlott eszközök tekintetében nem rendelkezik részenként olyan gyártói/forgalmazói
műszaki leírással, és a megajánlott termékek fényképes bemutatásával, amelyből jelen felhívás B mellékletében
foglalt minimum műszaki paramétereknek való megfelelőség megállapítható.

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Az eljárás fajtája

IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi
felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 16.2.2016 - 11:00
A dokumentációért fizetni kell: nem

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
16.2.2016 - 11:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 16.2.2016 - 11:00
Hely:
Központi Statisztikai Hivatal, Beszerzési osztály
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
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További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdése alapján.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

VI.3) További információk
1. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást. A Kbt. 71. § (6) bekezdése esetén ajánlatkérő teljes
körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
2. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
a közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi határidő lejártáig korlátlanul, teljes körűen,
közvetlenül és díjmentesen hozzáférhetőek ajánlatkérő weboldalán: http://www.ksh.hu/
kozerdeku_kozbeszerzesek_2016_120
A közbeszerzési dokumentum a Kbt. 57. § (2) bekezdése szerinti elérése az eljárásban való részvétel
feltétele. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban
megnevezett alvállalkozónak át kell vennie (le kell töltenie). A letöltött dokumentáció átvételét, a közbeszerzési
dokumentumok iratmintái között elhelyezett regisztrációs ív kitöltésével, és jelen ajánlati felhívás I.1) pontjában
meghatározott fax vagy e-mail címre történő visszaküldésével igazolja a gazdasági szereplő. A regisztrációs ív
megküldése a gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége. A regisztrációs ív megküldésének elmulasztásából
eredő károkért ajánlatkérő felelősségét kizárja.
3. Az ajánlat formai követelményeinek részletes kifejtését a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az ajánlatot 1 eredeti példányban papíron kell benyújtani valamint 1 db elektronikus másolati példányban
(CD-n vagy DVD-n), amely az aláírt ajánlat szkennelt változatát tartalmazza. Az eredeti, papíralapú illetve az
elektronikus másolati példány közötti eltérés esetén az eredeti papíralapú példány tartalma az irányadó. Az
ajánlattevő köteles cégszerűen aláírt nyilatkozatot is becsatolni ajánlatába arról, hogy az ajánlat elektronikus
formában benyújtott példányai a papíralapú (eredeti) példánnyal megegyeznek, és jelszóvédelemmel nincsenek
ellátva.
Az ajánlatot zárt, roncsolás mentes borítékban/dobozban kell benyújtani. A borítékon/dobozon a „Közbeszerzés
– 2016. évi Mikrocenzus, Gazdaságszerkezeti Összeírás (GSZÖ) és 2016. decemberi mezőgazdasági
összeírások elvégzéséhez összeírói gépek szállítása – az ajánlattételi határidő előtt tilos felbontani”
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.
Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldeményeknek az épület más helyiségében történő leadásából,
elirányításából, elvesztéséből és az esetlegesen ennek következtében fellépő késedelemből eredő kockázat
teljes mértékben az ajánlattevőt terheli.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok benyújtásának időpontját az ajánlatkérő
székhelyén alkalmazott biztonsági előírásokra és körülményekre tekintettel határozzák meg, mivel az épületbe
való bejutás hosszabb időt is igénybe vehet.
4. Ajánlattevőnek az ajánlatához kitöltött felolvasólapot szükséges csatolnia, amelyen meg kell adni a Kbt. 68.
§ (4) bekezdés szerinti információkat. A jelen közbeszerzési eljárásban ajánlott iratmintákat a közbeszerzési
dokumentumok tartalmazzák.
5. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint. Ajánlatkérő

http://www.ksh.hu/kozerdeku_kozbeszerzesek_2016_120
http://www.ksh.hu/kozerdeku_kozbeszerzesek_2016_120
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felhívja az ajánlattevők figyelmét a nyilatkozat eredeti példányának becsatolására. – Kbt. 47. § (2) bekezdés.
(Valamennyi, az ajánlattétellel érintett rész tekintetében szükséges nyilatkozni.)
6. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (4) bekezdés alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak
minősül-e. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell.
7. Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján nyilatkozzon – részenként – arra vonatkozóan,
hogy a szerződés teljesítéséhez igénybe kíván-e venni alvállalkozót. Amennyiben ajánlattevő a szerződés
teljesítéséhez igénybe vesz alvállalkozót, úgy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét
(részeit), amelynek (amelyeknek) teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen
részek tekintetében az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (Ajánlattevőnek a nemleges tartalmú
nyilatkozatot is csatolnia kell.)
8. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az alkalmassági követelményeknek
más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván-e megfelelni. (A nyilatkozatot részenként, és nemleges
tartalom esetén is csatolni szükséges.) Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet
kapacitására támaszkodva kíván megfelelni – a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján nyilatkoznia kell az
alkalmasság igazolásához igénybe vett szervezetről és fel kell tüntetnie – az ajánlati felhívás vonatkozó
pontjának megjelölésével – azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelynek (amelyeknek)
igazolása érdekében ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelést. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani. Más szervezet kapacitásainak
igénybe vétele esetén, a Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell továbbá 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.
9. Ajánlattevőnek, (közös ajánlattevőnek) alvállalkozójának valamint az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezetnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolnia kell a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást. A változásbejegyzési eljárás tekintetében cégszerű nyilatkozatot szükséges csatolni. A nyilatkozatot
nemleges tartalom esetén is kérjük benyújtani.
10. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplő vonatkozásában azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát
vagy a jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény szerinti aláírásmintáját, aki(k) az
ajánlatot illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírják, szignálják.
Ha az ajánlatban szereplő bármely nyilatkozatot az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének
meghatalmazása alapján más személy szignálja vagy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy és a
meghatalmazott által aláírt meghatalmazást is csatolni kell.
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részét képező nyilatkozatokat cégszerűen (vagy szabályszerű
meghatalmazással rendelkező meghatalmazott által) aláírva kell csatolni az ajánlathoz.
11. Az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő
felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest a III.2.2) P.1. és III.2.3) M.1–M.2. pontban rögzített
alkalmassági követelményeket szigorúbban állapította meg.
12. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más
szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az
ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így
különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is.
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13. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában megegyező
magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz, apostille hitelesítés nem előírás. Ajánlatkérő elfogadja a
nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is. Felelős magyar fordítás
alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy
nyilatkozik, hogy a benyújtott fordítások mindenben megfelelnek az eredeti szövegnek, és ezen cégszerű
nyilatkozatát, az ajánlathoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
14. Külföldi ajánlattevő esetén az ajánlatot – annak valamennyi dokumentumával együtt – magyar nyelven kell
benyújtani. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar.
15. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő által aláírt megállapodást (közös ajánlattevők
megállapodása) csatolni kell arról, hogy nyertességük esetén a szerződés teljesítéséért egyetemleges
felelősséget vállalnak az ajánlatkérő felé. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési
eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők
képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését A
közös ajánlattevők személye az eljárás ideje alatt nem változhat. (Kbt. 35. § (2) és (3) bek.)
16. Ajánlattevő ajánlatát benyújthatja egy részre, vagy mindkét részre is.
17. Ajánlatkérő előírja, hogy kizárólag új, első üzembe helyezésű, termékek ajánlhatóak meg. Ajánlattevőnek
ezen feltételek elfogadásáról cégszerűen szükséges nyilatkoznia.
18. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattétellel érintett részek tekintetében
árrészletezőt szükséges csatolni. Az árrészletező mintáját a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
19. Az ajánlati felhívás III.2.3) M.2. pontja alapján csatolni szükséges a megajánlott termékek gyártó/forgalmazó
által kiadott termékspecifikációkat. Amennyiben a specifikáció idegen nyelven kerül becsatolásra, úgy
szükséges annak felelős magyar nyelvű fordítását is az ajánlathoz csatolni. Amennyiben a gyártói/forgalmazói
specifikáció nem tartalmazza az adott termék vizsgált paraméterét, úgy az ajánlathoz csatolni szükséges a
gyártó által kiadott cégszerűen aláírt nyilatkozatot, az érintett paraméter tekintetében.
20. 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 ajánlattevővel, ha őt az
ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte (Kbt. 131. § (4) bekezdése).
21. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletékességű ajánlattevő nyertessége esetén köteles a
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély
igénybevétele nélkül.
22. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a szakmai ajánlat részét képező tartalmi elemek
tekintetében vizsgálja, hogy az egyes tartalmi elemek az ajánlatkérő által előírt követelményekkel és az
ajánlaton belül összhangban vannak-e.
23. Jelen ajánlati felhívás a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
24. Irányadó idő: a felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.(CET).
25. Árfolyamok: az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek
a referenciák esetében a teljesítés napján, az árbevételre vonatkozó adatok esetében pedig a tárgyév utolsó
napján érvényes, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia és az
átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz szükséges csatolnia.
26. Az ajánlat összeállításának valamennyi költsége az ajánlattevőt terheli.
27. Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján ajánlatkérő
valamilyen, dokumentum benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés hiányában az irat, dokumentum a Kbt. 36. §
(3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújtható. Kivételt képez ez alól a Kbt. 60. § (3) bekezdése
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szerinti nyilatkozat, amelynek eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia az ajánlat papír alapon benyújtott egy
eredeti példányának.
28. Ajánlatkérő tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő
tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során
meg kell felelni. Ajánlatkérő kizárólag ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e
ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.
29. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot szükséges benyújtania. A szakmai ajánlat részeként az ajánlathoz
mellékletként csatolni szükséges – részenként – a szállítandó táblagépek műszaki paramétereit a
közbeszerzési dokumentum műszaki leírásában található, műszaki minimumkövetelményeket tartalmazó
táblázatok kitöltésével. A táblázatokat hiánytalanul kitöltve, továbbá cégszerűen aláírva szükséges csatolni.
30. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, úgy a
Kbt. 44. § alapján szükséges eljárni, és ennek tényéről, valamint indokairól az ajánlatban cégszerűen aláírt
nyilatkozatot szükséges benyújtani.
31. Ajánlati biztosíték: ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
32. Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás lehetőségét a Kbt. 56. § szerint biztosítja.
33. Az ajánlati árnak valamennyi rész vonatkozásában magába kell foglalnia az eszközök megadott helyszínre
történő szállítását, üzembe helyezéséhez kapcsolódó költségeket.
34. Bírálati szempontok: ajánlatkérő mindkét rész tekintetében a legjobb ár-érték arány bírálati
szempontrendszerét alkalmazza:
1. rész:
1. ajánlati ár nettó ár (HUF), súlyszám: 60;
2. szállítási határidő min. 45, max. 60 naptári nap), súlyszám: 20;
3. garancia (min. 24, max. 36 hónap teljes körű következő munkanapi megjelenésű, helyszíni, gyártói garancia),
súlyszám:15;
4. ütés- és karcállóság, igen/nem, súlyszám: 5.
Az ajánlatok értékelésének módszertana: adható pontszámok az ajánlatok értékelése során: 1–10 pont. Az 1–3.
részszempontot az arányosítás módszertana szerint értékeli, ahol a legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem kapja
a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár), a többi ajánlat pedig a legelőnyösebb ajánlathoz képest
arányosítva kap pontot. Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb
tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb
tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. A 4. részszempont estében
ajánlatkérő a pontkiosztás módszerét alkalmazza.
2. rész:
1. ajánlati ár nettó ár (HUF), súlyszám: 60;
2. szállítási határidő min. 45, max. 60 naptári nap), súlyszám: 25;
3. garancia (min. 24, max. 36 hónap teljes körű következő munkanapi megjelenésű, helyszíni, gyártói garancia),
súlyszám:15
Az ajánlatok értékelésének módszertana: adható pontszámok az ajánlatok értékelése során: 1–10 pont. Az
1–3. részszempontokat az arányosítás módszertana szerint értékeli, ahol a legelőnyösebb ajánlati tartalmi
elem kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár), a többi ajánlat pedig a legelőnyösebb
ajánlathoz képest arányosítva kap pontot. Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a
legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
Mindkét rész vonatkozásában: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb
tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb
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tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. A fentieket követően, a Kbt. 77. § (2)
bekezdése alapján, az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a
szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Ajánlatkérő azt az ajánlatot tekinti a legkedvezőbbnek, amelynek
összpontszáma a legmagasabb.
35. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárhatja az eljárásból azt az
ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, továbbá azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan
származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
36. Az eljárás fajtája: gyorsított nyílt eljárás.
Indokolás: a Kbt. 81. § (10) bekezdése alapján.
Ajánlatkérő a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 5. §-ában foglaltaknak megfelelően, 25.11.2015-én megküldött előterjesztéssel – engedélyt kért a
Miniszterelnökséget vezető minisztertől a „2016. évi Mikrocenzus, Gazdaságszerkezeti Összeírás (GSZÖ) és
2016. decemberi mezőgazdasági összeírások elvégzéséhez összeírói gépek szállítása” tárgyú közbeszerzési
eljárása lefolytatására.
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat-és hatásköréről
szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdés b) pontja szerint a
ajánlatkérő a Rendelet 1. számú mellékletében szereplő országosan kiemelt termékek körébe tartozó
beszerzéseit köteles a Rendeletben foglaltak szerint beszerezni, így jelen beszerzés esetében, a 13.11.2015-
án hatályba lépett (és jelenleg is hatályos) „Számítógéprendszerek és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
2015” (2. részteljesítés) tárgyú keretmegállapodás keretében. Az ajánlatkérő által kezdeményezett, a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 110. § (5)–(7) bekezdése alkalmazásával, verseny
újranyitásával lefolytatandó közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség minőség-ellenőrzési tanúsítványában
nem támogatta. A „nem támogató tartalmú” közbeszerzési minőség-ellenőrzési tanúsítványban rögzített
indoklás nem a KSH által megküldött előterjesztéssel, hanem a KEF által lefolytatott keretmegállapodásos
eljárás első részével kapcsolatban kerültek megfogalmazásra.
Az eljárást indokolja Magyarország 1166/2008/EK rendelet szerinti kötelezettsége, amelynek alapján
Magyarországon 1.6.2016-jei eszmei időponttal mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírást kell
végrehajtani (Mikrocenzus, Gazdaságszerkezeti Összeírás GSZÖ), amelyet 2016. decemberi mezőgazdasági
összeírások adatgyűjtéseinek lebonyolítása követ. Az egy-egy adott időszakban ajánlatkérő az interneten
elérhető „webes önkitöltő” rendszert működtet, míg az önkitöltőt nem használó címeket összeírók keresik
fel és egy kliens alkalmazás segítségével végzik el az összeírást. Az összeírók saját vagy az ajánlatkérő
által biztosított eszközökkel veszik fel az adatokat. Jelen beszerzés tárgya az ajánlatkérő által biztosítandó
összeírói eszközök beszerzése. Ajánlatkérőnek előre nem láthatóan felmerült okokból eredően, a tárgyi
beszerzés időigénye a keretmegállapodás második részének lebonyolításához szükséges hozzájárulás
hiányában jelentősen megnövekedett, mivel a beszerzés becsült értéke miatt a Kbt. II. része szerinti uniós
eljárásrend lefolytatása vált szükségessé. Ajánlatkérő előre nem számolhatott azzal ténnyel, hogy a KEF által
üzemeltetett honlapon feltüntetett keretmegállapodás terhére – annak szabálytalansági gyanú okán – a központi
ellenőrzést végző Miniszterelnökség hozzájárulását megtagadja. A 1166/2008/EK rendelet, valamint a 2015.
évi X. törvényben rögzített feladatok határidőre történő maradéktalan teljesítése érdekében a tárgyi beszerzés
lebonyolítása – ajánlatkérőnek nem felróható okokra tekintettel tehát – kizárólag az eljárás gyorsításával
biztosítható.
Az eljárásrend kiválasztásakor ajánlatkérő figyelembe vette az árubeszerzés összetettségét és valamint
ajánlatok elkészítéséhez rendelkezésre álló megfelelő időt is. Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelenő
felhívás, továbbá a közbeszerzési dokumentumok díjmentessége egyúttal a legszélesebb versenyt biztosítja a
gazdasági szereplők számára.
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37. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai irányadók.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Telefon:  +36 18828594
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja:
29.1.2016
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