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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:183665-2016:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Számítógépek és tartozékaik
2016/S 103-183665

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek

Központi Statisztikai Hivatal
AK04355
Keleti Károly utca 5–7.
Budapest
1024
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: Pollák Györgyné
Telefon:  +36 13456326
E-mail: kozbeszerzes@ksh.hu 
Fax:  +36 13458638
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ksh.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.ksh.hu

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://www.ksh.hu/kozerdeku_kozbeszerzesek_2016_126
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Központi Statisztikai Hivatal
AK04355
Buday László u. 1–3. V. emelet 18. iroda.
Budapest
1024
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: Pollák Györgyné
Telefon:  +36 13456326
E-mail: kozbeszerzes@ksh.hu 
Fax:  +36 13458638
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ksh.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:

mailto:kozbeszerzes@ksh.hu
http://www.ksh.hu
http://www.ksh.hu
https://www.ksh.hu/kozerdeku_kozbeszerzesek_2016_126
mailto:kozbeszerzes@ksh.hu
http://www.ksh.hu
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Központi Statisztikai Hivatal
AK04355
Buday László u. 1–3. V. emelet 18. iroda.
Budapest
1024
MAGYARORSZÁG
Kapcsolattartó személy: Pollák Györgyné
Telefon:  +36 13456326
E-mail: kozbeszerzes@ksh.hu 
Fax:  +36 13458638
NUTS-kód: HU101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ksh.hu

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: statisztika

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:
2016. évi Mikrocenzus, és 2016. decemberi mezőgazdasági összeírások elvégzéséhez összeírói gépek
szállítása.

II.1.2) Fő CPV-kód
30200000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
2016. évi Mikrocenzus, és 2016. decemberi mezőgazdasági összeírások elvégzéséhez összeírói gépek
szállítása adásvételi szerződés keretében.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:

II.2.2) További CPV-kód(ok)
30213200

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:
1024 Budapest, Buday László u. 1–3.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
570 db táblagép tartozékokkal, kiegészítőkkel, és operációs rendszerrel történő adásvétele.

mailto:kozbeszerzes@ksh.hu
http://www.ksh.hu
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Az ajánlati árnak magába kell foglalnia az eszközöknek és a kiegészítőknek a megadott helyszínre történő
szállítását, és a beüzemeléshez kapcsolódó költségeket is. A táblagépek teljes mennyiségben, egységes,
azonos operációs rendszerrel telepítetten kerülnek átvételre.
Ajánlatkérő kizárólag új gyári eszközöket fogad el, amelyek 24 hónapos Magyarország területére kiterjedő
teljes körű jótállással rendelkeznek. Teljes körű jótállás alatt ajánlatkérő legalább gyártói/forgalmazói
helyszíni – Ajánlattevő felé munkanapokon reggel 8:00 és este 17:00 óra között elektronikus úton megküldött
hibabejelentést követő első munkanapi megjelenésű – 24 órán belüli garantált javítású, vagy csere garanciát
ért, amely a termék akkumulátorára is érvényes. Amennyiben az akkumulátor teljesítménye az eredeti kapacitás
70 %-a alá esik, azt jótállási eseménynek tekinti Ajánlatkérő, és csereakkumulátort szükséges biztosítani a
jótállás feltételei szerinti támogatási szinttel a jótállás időszaka alatt.
Az eszközök jótállási feltételek szerinti támogatását Magyarországon országos, helyszíni támogatást is nyújtani
képes – a megajánlott eszköz gyártója által hivatalosan kijelölt/elismert – szervizhálózattal szükséges biztosítani
az eszközök országos felhasználására tekintettel.
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.
A megajánlott termékeknek és kiegészítőknek meg kell felelniük a magyarországi forgalomba hozatali
előírásoknak.
A megajánlott termékek kizárólag a gyártó hivatalos, hazai kereskedelmi csatornáin keresztül kerülhetnek
szállításra, gyári jótállási támogatás meglétének biztosítása mellett. A nyertes ajánlattevő a fenti kitételekre
vonatkozó gyártói igazolást legkésőbb a teljesítés megkezdésekor köteles Ajánlatkérő számára átadni. Az
igazolásnak tartalmazni kell valamennyi gyártási számmal rendelkező eszköz esetében a gyári számokat
tételesen. Ennek hiányában Ajánlatkérő a teljesítést megtagadja.
Ajánlatkérő vizsgálja, hogy a megajánlott termékek megfelelnek-e a 14/2012. (VI.8.) NFM utasításban foglaltak
szerinti állami normatíva minimumkövetelményeknek. Ajánlatkérő az állami normatíva-rendszerben előírtakon
felül további követelményeket határozott meg.
Ajánlatkérő, a nyertes ajánlattevő szerződéskötéstől történő elállásnak tekinti az alábbi feltétel bekövetkezését:
— Nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem adja át, a megajánlott eszköz forgalomba hozatali
engedélyének egyszerű másolatát.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szállítási határidő (min. 45 – max. 60 naptári nap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: A megajánlott eszköz processzorának sebessége GHz-ben kifejezve, 2 tizedesjegy
pontossággal megadva (min. 1,60 GHz ) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
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Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

II.2.14) További információk
Az árubeszerzés homogenitása, és gazdaságossági sajátossága miatt a részekre történő bontás nem
lehetséges.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzés értékét nem kívánja közzétenni, ezért közölt jelképesen 1 HUF-ot a II.2.6)
pontban.
A II.2.7) pontban meghatározott határidő becsült idő. A nyertes ajánlattevő tényleges vállalása határozza meg a
szerződés időtartamát.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
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. 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.
I. Előzetes igazolás:
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) bekezdéseinek hatálya alá. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X.30.) Korm.
rendelet II. fejezetében rögzített rendelkezések alapján szükséges kitölteni, és az ajánlattétel részeként
benyújtani.
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.
II. A megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésében foglaltak alkalmazásával:
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8)
bekezdése szerint a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban
előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában résztvevő
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot
köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók
tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4)
bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A gazdasági szereplő öntisztázásra a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdése alapján jogosult.
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A kizáró okok igazolásával kapcsolatos nyilatkozatoknak az ajánlati felhívás közzététele napjánál későbbi
keltezésűnek kell lenniük. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti esetben értelemszerűen a gazdasági
szereplő azon nyilatkozatának kell az ajánlati felhívás közzététele napjánál későbbi keltezésűnek lennie,
melyben a gazdasági szereplő arról nyilatkozik, hogy valamely korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált
Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és
tartalmazzák az Ajánlatkérő által jelen közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok igazolása tekintetében
megkövetelt információkat.
Ajánlattevőnek, (közös ajánlattevőnek) 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.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására az alábbi
dokumentumokat kell csatolni:
Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel köteles benyújtani
az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (mobil
eszköz, és/vagy notebook és/vagy tablet és/vagy pda szállítása) 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 Kbt. 65. § (5) bekezdés alapján, ajánlatkérő az árbevételi adatokra vonatkozó minimumkövetelményt úgy
határozta meg, hogy az a gazdasági szereplő, amely rendelkezik az ajánlatkérő által vizsgált üzleti évben vagy
években összesen az adott közbeszerzés – a 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított – értékét
elérő teljes árbevétellel, nem minősül alkalmatlannak.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatók 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):
I. Előzetes igazolási mód:
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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. Ajánlatkérő nem írja elő az Egységes
Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványának IV. részében szereplő részletes információk
rögzítését, ezért a megkövetelt alkalmassági követelményeket nem kell feltüntetni a formanyomtatványban.
II. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésében foglaltak szerint
külön hívja fel a gazdasági szereplőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő
megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére:
P.1. amennyiben az Ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évben nem rendelkezik
mobil eszköz, és/vagy notebook és/vagy tablet és/vagy pda szállítása tárgyából összesen legalább 25 000 000
HUF általános forgalmi adó nélkül számított árbevétellel.
Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani a vonatkozó igazolást, amely az
adott alkalmassági feltételt igazolja.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők kapacitást nyújtó szervezetek útján is megfelelhetnek
a Kbt. 65. § (7)–(9) bekezdésében foglaltak alapján.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására az alábbi
dokumentumokat kell csatolni:
M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától
visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése a 22. § (1) bekezdés a)–b) pontok szerinti
igazolási módok alapján.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
— a teljesítés ideje (év/hónap/nap),
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
— a szállítás tárgya, mennyisége,
— az ellenszolgáltatás összege, továbbá
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt-e.
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 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 vonatkoztathatók 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
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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 alkalmasság minimumkövetelménye(i):
I. Előzetes igazolási mód:
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. Ajánlatkérő nem írja elő az Egységes
Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványának IV. részében szereplő részletes információk
rögzítését, ezért a megkövetelt alkalmassági követelményeket nem kell tüntetni a formanyomtatványban!
II. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésében foglaltak szerint
külön hívja fel a gazdasági szereplőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő
megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan a szerződés teljesítésére:
M.1 amennyiben az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik
mobil eszközök, és/vagy notebook és/vagy tablet szállítására vonatkozó, legalább nettó 25 millió forintot
elérő/meghaladó összértékű referenciával. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés legfeljebb 3
referenciaszerződéssel igazolható.
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.
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.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők kapacitást nyújtó szervezetek útján is megfelelhetnek
a Kbt. 65. § (7)–(9) bekezdésében foglaltak alapján.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő a szerződéstervezetben foglaltak szerint késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér, és 24
hónap teljes körű jótállást ír elő.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ellenszolgáltatást teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenében
egy összegben utólag, átutalással teljesíti Ajánlatkérő a Ptk.6:130. § (1)–(2) szerint 30 napon belül. A kifizetés
feltétele a 2003.évi XCII. tv. 36/A §-ban foglaltak teljesítése. Az ajánlattétel és kifizetés pénzneme: Forint.
Részszámlázás nem biztosított. Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk.6:155. § (1)–(2) bekezdései
irányadók.
Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatosan teljesítési biztosítékot ír elő a Kbt. 134. § (6) a)
alapján, az ajánlattevő választása szerint. Mértéke, a szerződés szerinti tartalékkeret és ÁFA nélkül számított
ellenszolgáltatás 5 %-a. Ajánlattevőnek ajánlatában csak nyilatkozni kell a biztosíték határidőben történő
rendelkezésre bocsátásáról.
További előírásokat a szerződés tartalmaz.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
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IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:
A 2015. évi X. tv. alapján 1.10.2016-jén 0 órakor fennálló állapot szerint a népesség személyi, családi és
lakásviszonyairól összeírást (mikrocenzus) kell tartani Magyarországon. A 2016. októberi összeírást tabletekkel
teljesítik. A KSH 2016/S 022-034611 számú eljárásának I. része eredménytelen lett, ezért KSH-nak új eljárást
kell indítani. A résztvevők számára a KSH 2016. szeptemberében képzést tart, ahol az átadott tabletek
használata is oktatásra kerül. Az oktatásokat legkésőbb 2016. szeptemberében kell végrehajtani, mivel
a képzést otthoni gyakorlást követően elektronikus vizsga zárja az átadott tablettel. A 2016. szeptemberi
oktatások miatt – a tabletek várható szállítási határidejére figyelemmel – a KSH-nak legkésőbb 18–22.7.2016.
között szerződést kell kötni. A 18–22.7.2016. közötti szerződéskötési, illetve ezzel összhangban a 2015. évi
X. törvényben előírt 2016. októberi határidő kizárólag abban az esetben teljesíthető, ha a KSH gyorsított nyílt
eljárást folytat le.

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő
csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/06/2016
Helyi idő: 10:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült
dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/06/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:
Központi Statisztikai Hivatal, 1024 Budapest, Buday László u. 1–3. IV. emelet 420/A – informatikai tárgyaló.
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) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

VI.3) További információk:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:34611-2016:TEXT:HU:HTML
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1. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint, továbbá a Kbt. 71. § (6) bekezdése esetén teljeskörű hiánypótlási
lehetőséget biztosít.
2. A közbeszerzési dokumentum a Kbt. 57. § (2) szerinti elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A
dokumentumot ajánlatonként min. egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak le
kell töltenie. A letöltött dokumentáció átvételét a közbeszerzési dokumentumok iratmintái között elhelyezett
regisztrációs ív kitöltésével, és az AF.I.1. pontban írt fax vagy e-mail címre történő visszaküldésével igazolható.
A regisztrációs ív megküldése a gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége.
3. Az ajánlatához kitöltött felolvasólapot szükséges csatolni, amelyen meg kell adni a Kbt. 68. § (4) bekezdés
szerinti adatokat.
4. Az ajánlatában nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján, a Kbt. 47. § (2) szerinti formában.
5. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (4) bekezdés alapján nyilatkozni kell arról, hogy a KKV. törvény szerint mikro-, kis-
vagy közép vállalkozásnak minősül-e. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell.
6. A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítéséhez
igénybe kíván-e venni alvállalkozót. (Nemleges nyilatkozat is csatolandó.)
7. Az ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történőfelvétel
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest a III.2.2) P.1. és III.2.3) M.1. pontban rögzített alkalmassági
követelményeket szigorúbban állapította meg.
8. Külföldi ajánlattevő esetén az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani. Az eljárás, a kapcsolattartás és a
levelezés nyelve a magyar.
9. Az ajánlathoz ártáblázatot kell becsatolni.
10. Csatolni kell a megajánlott termék gyártói műszaki adatlapját, specifikációját. Amennyiben a specifikáció
idegen nyelven kerül becsatolásra, úgy szükséges annak felelős magyar nyelvű fordítását is csatolni.
Amennyiben a specifikáció nem tartalmazza az adott termék vizsgált paraméterét, úgy csatolni kell a gyártó által
kiadott cégszerűen aláírt nyilatkozatot, az érintett paraméter tekintetében.
11. 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) bek.).
12. Ajánlati biztosíték: ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
13. Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás lehetőségét a Kbt. 56. § szerint biztosítja.
14. Az értékelésének módszertana, adható pontszámok az ajánlatok értékelése során: 1–10 pont. Ajánlatkérő
az arányosítás módszertana szerint értékeli a részszempontokat. A legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem kapja a
maximális pontszámot, a többi ajánlat pedig a legelőnyösebb ajánlathoz képest arányosítva kap pontot.
15. A Kbt. 74. § (2) alapján kizárható az eljárásból, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, olyan
származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
16. Az ajánlathoz szakmai ajánlatot szükséges benyújtani a közbeszerzési dokumentum szerint.
17. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös
ajánlattevők tekintetében.
18. Az ajánlathoz, meghatalmazást, aláírási címpéldányt/aláírásmintát a közbeszerzési dokumentumban
foglaltak szerint kell csatolni.
19. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az alkalmassági követelményeknek
más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván-e megfelelni (Kbt. 65. § (7)). (A nyilatkozatot nemleges
tartalom esetén is csatolni szükséges.)
20. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is.
21. A közös ajánlattétel biztosított.
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22. Egyéb kérdésekben a közbeszerzési dokumentumok, a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai
irányadók.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

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

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
MAGYARORSZÁG
Telefon:  +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
26/05/2016
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