Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

„Notebookok beszerzése a KEHOP-4.3.0-15-2016-00001
azonosító számú projekt keretében”
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Tisztelt Ajánlattevők!
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban: KEF) 2017. 07. 10. napján
keretmegállapodást kötött „SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” (rövid név:
SZGR-Kliens) tárgyú keretmegállapodás megkötésére irányuló hirdetmény közzétételével indított
nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen „1. rész: Homogén kliens oldali informatikai
eszközök beszerzése” tárgyban.
Keretmegállapodás azonosító szám: KM0101-20SZGRK
Jelen eljárást Ajánlatkérő a KEF által lefolytatott keretmegállapodásos eljárás 2. részeként, a verseny
újranyitásával kívánja lebonyolítani, az alábbi feltételek mellett.
1. 1.1. Az Ajánlatkérő adatai:
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
Székhely: 2100 Gödöllő, Szent-Györgyi Albert u. 4.
Telefonszáma: +36 28526100
Fax: +36 28526101
Képviseli: Dr. Gyuricza Csaba főigazgató
E-mail: titkarsag@naik.hu
Kapcsolattartó:
Név:
Palotai Szilveszter
Telefon: +36 70 501 1071
Fax:
+36 1 217 44 69
Email:
palotay.szilveszter@aki.gov.hu
1.2. Az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet:
Kozma Ügyvédi Iroda Dr. Kozma György
Címe: 2040 Budaörs, Budapesti út 28.
Telefonszáma:06-30-283-1982
Fax: 06-23-414-627
E-mail: kozmagyorgy@t-online.hu
2. A közbeszerzés tárgya, mennyisége, az eljárás jogcíme:
Notebookok beszerzése a - KEHOP-4.3.0-15-2016-00001 azonosító számú projekt
keretében
CPV:
Fő tárgy: 30200000-1 (Számítógépek és tartozékaik.)
KEF cikkszámok

Mennyiség

SZGRK-NB2_H-170322

3

SZGRK-WIN10_H-170322

3

SZGRK-NB2CPU3_H-190801

3

SZGRK-NB2SCR2_H-170322

3

SZGRK-NB2HDD1_H-190801

3

SZGRK-NB2ODD_H-170322

3

SZGRK-NB2HDD2_H-170322

3

2

SZGRK-NB2RAM2_H-170322

3

SZGRK-NB2RAM2_H-170322

3

SZGRK-NB2DOKK_H-170322

3

SZGRK-NB2TAS_H-170322

3

SZGRK-NB2GAR3_H-170322

3

Az Ajánlati Dokumentációban rögzített műszaki követelményeknek megfelelő módon.
Ajánlatkérő „a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
46. § (3) bekezdés alapján a fent megjelölt termékekkel egyenértékű megajánlásokat is
elfogadja.
Fenti cikkszámú termékektől eltérő, de azokkal mindenben egyenértékű termékek megajánlása
esetén az összehasonlítás alapja az adott termékre vonatkozóan a keretmegállapodásban
rögzített műszaki leírás.
Eljárás jogcíme:
Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja szerinti versenyújranyitás.
3. A keretmegállapodásos eljárás első részét megindító hirdetményre történő hivatkozás:
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság jelen eljárás alapját képező keret megállapodást a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján lefolytatott, az Európai Unió
hivatalos lapjában TED 2017/S 022-037059; KÉ-1405/2017 azonosító számon megjelent
hirdetménnyel indított eljárás eredményeként kötötte.
4. Hivatkozás a megkötött keret megállapodásra:
KEF azonosítószám: KM0101-20SZGRK
Megnevezése: 1. rész: Homogén kliens oldali informatikai eszközök beszerzése
5. A szerződés meghatározása:
Notebookok beszerzése a KEHOP-4.3.0-15-2016-00001 azonosító számú projekt keretében
6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
A teljesítés határideje: A szerződés hatályba lépésétől számított 60 nap.
7. A teljesítés helye:
Ajánlatkérő telephelye: NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet, 1093 Budapest Zsil utca 3-5.
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a KEHOP-4.3.0-15-2016-00001 azonosító számú
projekt keretében, uniós forrásból, valamint nemzeti forrásból, saját költségvetése terhére
kívánja finanszírozni.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Nyertes Ajánlattevő az igazolt teljesítést követően 1 db számla benyújtására jogosult, mely
utófinanszírozással kerül kiegyenlítésre.
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A számlán, és minden a szerződéssel kapcsolatos dokumentumon szerepeltetni kell a
szerződés iktatószámát, továbbá az uniós projektre való hivatkozást.
A Nyertes Ajánlattevő általi szerződésszerű teljesítést Ajánlatkérő részéről Palotai Szilveszter,
vagy a későbbiekben az Ajánlatkérő által erre egyoldalúan kijelölt személy igazolja.
Ajánlatkérő a számla ellenértékét a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül fizeti meg
Nyertes Ajánlattevőnek a szerződésben rögzített bankszámlájára történő átutalás útján, a Kbt.
135. § (1), és (6) bekezdései alapján a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott
feltételek mellett.
Nyertes Ajánlattevő köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül
kiállítani, majd Ajánlatkérő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott
iratokat mellékelni kell. A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek
szerepelhetnek.
Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155§ (1) bekezdés alapján kerül
meghatározásra.
9. Értékelési szempontok:
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja
alapján értékeli, a keretmegállapodás II. pontja alapján.
10. Ajánlattételi határidő:
2019. november 28. 14.00 óra
11. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Elektronikusan a KEF rendszeren keresztül.
12. Az ajánlatok bontásának helye, ideje, jelenlétre jogosultak:
Elektronikusan a KEF rendszeren keresztül. 2019. november 28. 14.00 óra
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek.
13. Az ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap.
14. Az ajánlattétel nyelve:
Az ajánlattétel nyelve magyar.
15. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott
ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el:
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül értékeli.
16. Az ajánlattevő részajánlati lehetőséget biztosít-e:
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja műszakilag
támogathatónak.
Részajánlat-tétel kizárásának indoka: a notebookok beszerzésére irányuló eljárás egy
beszerzésnek minősül, a teljesítésnek fogalmilag nincs olyan leválasztható része, melyre
önállóan ajánlatot lehetne tenni. A beszerzés keretében az alaptermék és annak
alkatrészei/kiegészítői kerülnek beszerzésre, melyek egy funkcionális egységet alkotnak.
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17. Többváltozatú, alternatív ajánlat tehető-e:
Ajánlatkérő alternatív ajánlattételi lehetőséget nem biztosít, az ajánlattevők kizárólag
egyváltozatú ajánlatot tehetnek.
18. Nyilatkozat kizáró okokról:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében rögzített kizáró
okok hatálya alá tartozik.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az
ajánlattevő/közös ajánlattevők, valamint az alvállalkozók és a kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezetek vonatkozásában a keretmegállapodásos eljárás első részében rögzített kizáró okok
továbbra sem állnak fenn.
19. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési
helye és pénzügyi feltételei:
Ajánlatkérő az Ajánlattételi dokumentációt a jelen Ajánlattételi felhívással együtt az
Ajánlattevőknek közvetlenül, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen, elektronikusan (az
Ajánlattevő által a www.kozbeszerzes.dkuzrt.hu honlapon megadott elérhetőségeken, a
vevőszolgálatok részére) bocsátja rendelkezésre, a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján.
20. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő a szerződést biztosító mellékkötelezettségek alapját és mértékét
keretmegállapodásban foglalt feltételekkel összhangban, az alábbiak szerint rögzíti.

a

A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó vételára.
Ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.
20.1. Késedelmi kötbér
Amennyiben nyertes ajánlattevőként szerződő fél a termékek szállítását neki felróható okból
késedelmesen teljesíti, késedelmi kötbér fizetésére köteles.
A kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1%.
A késedelemi kötbér maximális mértéke 20%.
20.2. Hibás teljesítési kötbér
Amennyiben nyertes ajánlattevőként szerződő fél hibásan teljesít, hibás teljesítési kötbér
fizetésére köteles.
A kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%.
A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%.
20.3. Meghiúsulási kötbér
A 25 napot meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérőként szerződő fél jogosult a szerződést
felmondani, vagy attól elállni, mely esetben Nyertes Ajánlattevőként szerződő fél meghiúsulási
kötbér fizetésére lesz kötelezett.
A kötbér mértéke: 25%.
21. További információk a következő címen szerezhetők be:
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Kiegészítő tájékoztatás:
a) Ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a felhívásban és a dokumentációban
foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az
ajánlattételi határidő lejárta előtt, a Kbt. vonatkozó rendelkezései alapján. A kiegészítő
tájékoztatáskéréseket az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet ajánlattételi felhívás 1.2.
pontjában rögzített elérhetőségeire szíveskedjenek megküldeni.
b) Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket
szerkeszthető MS Word (.doc) formátumban is szíveskedjenek továbbítani, az
elektronikus levél tárgyában feltüntetve az eljárás megnevezését.
22. Egyéb információk:
22.1. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően
biztosítja.
22.2. Ajánlattevő az ajánlatában – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben – közölt
üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, az ajánlattevő nevének, székhelyének
(lakóhelyének), az általa kért ellenszolgáltatásnak a nyilvánosságra hozatalát azonban nem
tilthatja meg.
22.3. Az ajánlatot elektronikusan, cégszerűen aláírva kell benyújtani.
22.4. Amennyiben az ajánlat különböző helyein más ár szerepel, akkor a felolvasólapon
szereplő ajánlati ár az irányadó.
22.5. Az ajánlattevő nem igényelhet térítést az ajánlatkérőtől az ajánlat kidolgozásáért, és az
ajánlattétellel kapcsolatban más jogcímen sem terjeszthet elő követelést, abban az esetben sem,
ha az ajánlatkérő bármilyen okból eredménytelennek nyilvánította az eljárást.
Az ajánlatnak minden a teljesítéssel kapcsolatban felmerült járulékos költséget magába kell
foglalnia.
22.6. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró cégjegyzésre
jogosult képviselő(k) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját.
Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviselő írja alá, akkor az adott
személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó,
a cégjegyzésre jogosult képviselő általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges
csatolni.
22.7. Ajánlatkérő konzultációt nem tart, az ajánlatokat a benyújtott írásos ajánlatok alapján
értékeli.
22.8. A jelen eljárás lefolytatására a keretmegállapodásos eljárás első része indításának, azaz a
keretmegállapodásos eljárás ajánlati felhívás feladásának időpontjában hatályos Kbt.
rendelkezései az irányadóak.
22.9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás
feltételeire, a szerződés teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról is, hogy vele szemben a keretmegállapodásos eljárás első
részben előírt kizáró okok továbbra sem következtek be. Az ajánlatban továbbá a (közös)
Ajánlattevő(k)nek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük
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támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e, illetőleg
nem tartozik a törvény hatálya alá.
22.10 Ajánlatkérő képviseletében eljáró FAKSZ: Dr. Kozma György, lajstromszáma: 00495.
22.11. Az ajánlatba csatolandó dokumentumok köre
1) A dokumentáció 1. számú melléklete szerinti Felolvasólap kitöltve, cégszerűen aláírva.
2) Aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta (az ajánlatban szereplő
dokumentumokat az ajánlattevő képviseletében aláíró cégjegyzésre jogosult képviselőtől) meghatalmazott aláírása esetén meghatalmazás becsatolása.
3) A dokumentáció 2. számú melléklete szerinti ajánlattételi táblázat kitöltve, cégszerű
aláírással ellátva.
4) A dokumentáció 3. számú melléklete szerinti Ajánlati nyilatkozat.
5) A dokumentáció 4. számú melléklete szerint Ajánlattevő nyilatkozata a kizáró okok fenn
nem állásáról
6) A dokumentáció 5. számú melléklete szerinti nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés alapján.
7) DKÜ exel sablon tábla kitöltése.
23. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2019. november 22.

………………………………………………..
NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet
Ajánlatkérő képviseletében

7

