ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR001320202019
E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés
tárgya:

VEKOP-7.3.3-17-2017-00012 számítástechnikai eszköz

Ajánlatkérő
neve:

Közép-Budai Tankerületi Központ

Összefoglaló tájékoztatás
Összefoglaló tájékoztatás
A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról,
hogy érdeklődnek az eljárás iránt.
A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím adatok
Hivatalos név:

Közép-Budai Tankerületi Központ

Postai cím:

Fő Utca 80

Város:

Budapest

Postai irányítószám:

1027

Ország:

Magyarország

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001320202019/reszletek

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa
II.1.2) A szerződés tárgya:

Árubeszerzés
VEKOP-7.3.3-17-2017-00012 számítástechnikai eszköz

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:

EKR001320202019

2019.10.09 09:34:14

Ajánlatkérő a VEKOP-7.3.3-17-2017-00012 „Digitális környezet a köznevelésben” tárgyú pályázat keretében kíván beszerezni
számítástechnikai eszközöket az alábbi mennyiségben: • 14 db laptop (5 év jótállással) • 64 db tablet (3 év jótállással) A műszaki leírás
tartalmazza a beszerzés részletes műszaki tartalmát. Ajánlatkérő a műszaki leírásban és felhívásban szereplő eszközökkel egyenértékű
megajánlást is elfogad, az egyenértékűség specifikumait a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

vagy napban:

II.1.5) A teljesítés helye:

60

vagy a teljesítés határideje:

Budapest, a közbeszerzési dokumentumokban részletezve (4 helyszín)

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbi értékelési szempontok
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

1. szállítási idő (nap) (minimum 1, maximum 30 nap)

10

2. Szervízelési feltételek, jótállás érvényesítése (órákban, a szerviz-igény
bejelentésétől a hibaelhárítás megkezdéséig eltelt idő) minimum 24 óra,
maximum 120 óra

20

Költség szempont:
Ár szempont:

Nem
Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség:

nettó összesített ajánlati ár

70

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel
szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak. Ajánlatkérő pénzügyi alkalmasságot nem ír elő. M1.
szakmai alkalmasság minimumkövetelmény: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
megküldésétől visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb hat éven belül megkezdett: összesen legalább 7
db laptop vagy tablet vagy azzal egyenértékű számítástechnikai eszköz szerződésszerű szállítására vonatkozó referenciával.
Ajánlattevő egy vagy több referenciával is teljesítheti az alkalmassági előírást.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
Nem fenntartott szerződés.
A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
2019.10.18

EKR001320202019

10:00

óra/perc

Nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk:
1. Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg jelen felhívás III.1.3. pont M1. alpontjaiban. 2. Ajánlatkérő egyenértékű terméket elfogad a 321/2015. (X.
30.) Korm. r. 46 § (3) bekezdésére figyelemmel. 3. Az egyenértékűségről szóló nyilatkozat az ajánlathoz csatolandó (adott esetben). 4.
Ajánlati biztosítékot Ajánlatkérő nem ír elő. 5. Jelen beszerzés önmagában nem haladja meg a közbeszerzési értékhatárt, Kbt. 19.§
alapján számított becsült értékre tekintettel kerül közbeszerzési eljárás lefolytatásra. 6. Ajánlatkérő mind a KEF-től, mind a DKÜ
Zrt-től saját hatáskörű lefolytatásra kapott engedélyt.

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma
2019.10.09

Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:

EKR001320202019

EKR-OT-02951/2019

