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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:196514-2011:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Nyomtató- és rajzológépek
2011/S 119-196514
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Árubeszerzés
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Magyar Posta Zrt.
Dunavirág u. 2-6.
Kapcsolattartó: Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ
1138 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 17678254
E-mail: beszerzes@posta.hu
Fax +36 17678321
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.posta.hu
További információk a következő címen szerezhetők be: Magyar Posta Zrt.
1540 Budapest
Kapcsolattartó: Beszerzés és Ellátási Szolgáltató Központ
Figyelmébe: Szemán Zoltánné
1138 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 17678264
E-mail: Szeman.Zoltanne@posta.hu
Fax +36 17678323
Internet: www.posta.hu
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Magyar Posta Zrt.
1540 Budapest
Kapcsolattartó: Beszerzés és Ellátási Szolgáltató Központ
Figyelmébe: Szemán Zoltánné
1138 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 17678264
E-mail: Szeman.Zoltanne@posta.hu
Fax +36 17678323
Internet: www.posta.hu
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Magyar Posta Zrt.
1540 Budapest
Kapcsolattartó: Beszerzés és Ellátási Szolgáltató Központ
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Figyelmébe: Szemán Zoltánné
1138 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 17678264
E-mail: Szeman.Zoltanne@posta.hu
Fax +36 17678323
Internet: www.posta.hu
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Közintézmény
Egyéb postai szolgáltatás
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

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye A Magyar Posta Zrt. telephelye Budapesten, illetve Pest megyében.
NUTS-kód HU101

II.1.3)

A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása

II.1.4)

Keretmegállapodásra vonatkozó információk

II.1.5)

A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási és szolgáltatási szerződés a Magyar Posta Zrt. Elektronikus Posta Központjának fejlesztése
érdekében, nagyteljesítményű színes tekercses, valamint színes vágott lapos nyomtató-stancoló -, színes
borítéknyomtató és borítékoló rendszerek beszerzésére, üzembe helyezésére, rendszerintegrációjára,
szervízszolgáltatására, valamint a szükséges kellékanyagok biztosítása.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
30232100, 30131200, 50324200, 50800000

II.1.7)

A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?
Nem

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel
Igen
az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség
A Magyar Posta Zrt. Elektronikus Posta Központjának fejlesztése érdekében, nagyteljesítményű színes
tekercses nyomatórendszer, valamint színes vágott lapos nyomtató-stancoló rendszer, továbbá színes
borítéknyomtató és borítékoló rendszerek beszerzése, üzembe helyezése, a Magyar Posta meglévő infirmatikai
rendszeréhez történő illesztése (továbbiakban: rendszerintegrációja), valamint szervízszolgáltatása és a
szükséges kellékanyagok biztosítása az alábbi mennyiségben és részenkénti megoszlásban:
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I. rész: 1 db nagyteljesítményű színes tekercses nyomtatórendszer beszerzése, továbbá üzembe helyezése,
rendszerintegrációja, szervízszolgáltatása, valamint a megajánlani kívánt nyomtatóhoz opcióként színes nyomat
esetén összesen évi 100 000 000 nyomathoz szükséges kellékanyag, fekete-fehér nyomat esetén összesen évi
50 000 000 nyomathoz szükséges kellékanyag (ide nem értve a nyomtatáshoz szükséges papírt) beszerzése,
II. rész: 1 db nagyteljesítményű színes vágott lapos nyomtató-stancoló rendszer beszerzése, továbbá üzembe
helyezése, rendszerintegrációja, szervízszolgáltatása, valamint a megajánlani kívánt nyomtatóhoz opcióként
színes nyomat esetén összesen évi 10 000 000 nyomathoz szükséges kellékanyag, fekete-fehér nyomat esetén
összesen évi 2 000 000 nyomathoz szükséges kellékanyag (ide nem értve a nyomtatáshoz szükséges papírt)
beszerzése,
III. rész: 2 db színes borítéknyomtató beszerzése, továbbá üzembe helyezése, rendszerintegrációja,
szervízszolgáltatása, valamint a megajánlani kívánt borítéknyomtatókhoz opcióként színes nyomat esetén
összesen évi 500 000 nyomathoz szükséges kellékanyag, fekete-fehér küldemény esetén összesen évi 50 000
nyomathoz szükséges kellékanyag (ide nem értve a szükséges borítékmennyiséget) beszerzése,
IV. rész: 3 db ipari borítékoló gép beszerzése, továbbá a borítékoló rendszer üzembe helyezése,
rendszerintegrációja, szervízszolgáltatása, valamint a megajánlani kívánt borítékoló gépekhez opcióként
évi 200 000 000 küldeményhez szükséges kellékanyag (ide nem értve a szükséges boríték mennyiséget)
beszerzése.
Az ajánlatkérési dokumentáció Közbeszerzési műszaki leírásában részletezett feltételek szerint.
A megajánlott eszközökkel, softwarekkel, adott esetben hardwerekkel kapcsolatosan un. "on the job" oktatást
kell tartani valamennyi az eszközt használó dolgozó részére. Az oktatás ki kell, hogy terjedjen az eszközök
kezelésére, valamint az alkalmazott software programozhatóságára. A teljes rendszerek telepítésére vonatkozó
ütemtervet kell benyújtania az ajánlatban az Ajánlattevőnek.Az oktatással kapcsolatos további feltételeket az
Ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
II.2.2)

Vételi jog (opció)
Igen
a vételi jog leírása: Ajánlatkérő vételi jogot (opciót) köt ki az alábbiak szerint:
— az I. részre vonatkozóan: a megajánlani kívánt nyomtatórendszerhez színes küldemény esetén összesen
évi 100 000 000 nyomathoz szükséges kellékanyag, fekete-fehér küldemény esetén összesen évi 50 000 000
nyomathoz szükséges kellékanyag (ide nem értve a nyomtatáshoz szükséges papírt) leszállítására,
— a II. részre vonatkozóan: a megajánlani kívánt nyomtatórendszerhez színes nyomat esetén összesen évi 10
000 000 nyomathoz szükséges kellékanyag, fekete-fehér küldemény esetén összesen évi 2 000 000 nyomathoz
szükséges kellékanyag (ide nem értve a nyomtatáshoz szükséges papírt) leszállítására,
— a III. részre vonatkozóan: a megajánlani kívánt borítéknyomtatókhoz színes küldemény esetén összesen évi
500 000 nyomathoz szükséges kellékanyag, fekete-fehér küldemény esetén összesen évi 50 000 nyomathoz
szükséges kellékanyag (ide nem értve a szükséges borítékmennyiséget) leszállítására.
A IV. részre vonatkozóan: a megajánlani kívánt borítékológépekhez évi 200 000 000 küldeményhez szükséges
kellékanyag (ide nem értve a szükséges boríték mennyiséget) leszállítására.
Amennyiben az Ajánlatkérő vételi joggal élni kíván, úgy a kellékanyagokra vonatkozóan megrendelést
küld Ajánlattevőnek, aki köteles a megrendelt kellékanyagokat a megrendelésben foglalt feltételek szerint
leszállítani. Ajánlatkérő a vételi joggal a szerződés hatálya alatt saját döntése szerinti tetszőleges számú
részletben élhet.
Az opció Ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent. Ajánlatkérő nem vállal
kötelezettséget arra, hogy a vételi jog alapján a teljes opciós mennyiséget lehívja.
a vételi jog, opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma és
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A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 1
MEGHATÁROZÁS Nagyteljesítményű színes tekercses nyomtatórendszer
1)
A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Nagyteljesítményű színes tekercses nyomtatórendszer beszerzése, továbbá üzembe helyezése,
rendszerintegrációja, szervízszolgáltatása, a megajánlani kívánt nyomtatóhoz kellékanyagok biztosítása.
2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
30232100, 50324200, 50800000

3)

MENNYISÉG
1 db nagyteljesítményű színes tekercses nyomtatórendszer beszerzése, továbbá üzembe helyezése,
rendszerintegrációja, szervízszolgáltatása, valamint a megajánlani kívánt nyomtatóhoz opcióként színes nyomat
esetén összesen évi 100 000 000 nyomathoz szükséges kellékanyag, fekete-fehér nyomat esetén összesen évi
50 000 000 nyomathoz szükséges kellékanyag (ide nem értve a nyomtatáshoz szükséges papírt) beszerzése.

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

Rész száma 2
MEGHATÁROZÁS Nagyteljesítményű színes vágott lapos nyomtató-stancoló rendszer
1)
A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Nagyteljesítményű színes vágott lapos nyomtató-stancoló rendszer beszerzése, továbbá üzembe helyezése,
rendszerintegrációja, szervízszolgáltatása, a megajánlani kívánt nyomtatóhoz kellékanyagok biztosítása.
2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
30232100, 50324200, 50800000

3)

MENNYISÉG
1 db nagyteljesítményű színes vágott lapos nyomtató-stancoló rendszer beszerzése, továbbá üzembe
helyezése, rendszerintegrációja, szervízszolgáltatása, valamint a megajánlani kívánt nyomtatóhoz színes
nyomat opcióként összesen évi 10 000 000 nyomathoz szükséges kellékanyag, fekete-fehér nyomat esetén
összesen évi 500 000 nyomathoz szükséges kellékanyag (ide nem értve a nyomtatáshoz szükséges papírt)
beszerzése.

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

Rész száma 3
MEGHATÁROZÁS Színes borítéknyomtató rendszer
1)
A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Színes borítéknyomtató rendszer beszerzése, továbbá üzembe helyezése, rendszerintegrációja,
szervízszolgáltatása, a megajánlani kívánt borítéknyomtatókhoz kellékanyagok biztosítása.
2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
30232100, 50324200, 50800000

3)

MENNYISÉG
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2 db színes borítéknyomtató beszerzése, továbbá üzembe helyezése, rendszerintegrációja,
szervízszolgáltatása, valamint a megajánlani kívánt borítéknyomtatókhoz opcióként színes küldemény esetén
összesen évi 500 000 nyomathoz szükséges kellékanyag, fekete-fehér küldemény esetén összesen évi 50 000
nyomathoz szükséges kellékanyag (ide nem értve a szükséges borítékmennyiséget) beszerzése.
4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

Rész száma 4
MEGHATÁROZÁS Ipari borítékoló rendszer
1)
A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA
Ipari borítékoló rendszer beszerzése, továbbá üzembe helyezése, rendszerintegrációja, szervízszolgáltatása, a
megajánlani kívánt borítékoló gépekhez kellékanyagok biztosítása.
2)

KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)
30131200, 50324200, 50800000

3)

MENNYISÉG
3 db ipari borítékoló gép beszerzése, továbbá a borítékoló rendszer üzembe helyezése, rendszerintegrációja,
szervízszolgáltatása, valamint a megajánlani kívánt borítékoló gépekhez opcióként évi 200 000 000
küldeményhez szükséges kellékanyag (ide nem értve a szükséges boríték mennyiséget) beszerzése.

4)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉRŐ KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ FELTÜNTETÉSE
Az időtartam hónapban: 24 (a szerződés megkötésétől számítva)

5)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKRŐL

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1)
A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
III.1.1)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
A megkötendő szerződés vonatkozásában.
— jótállás és,
— késedelmi kötbér és,
— hibás teljesítési kötbér és,
— meghiúsulási kötbér.
Az ajánlatkérési dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően.

III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 305.§ (3) - (5) bekezdésében, valamint az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak figyelembevételével, a nyertes Ajánlattevő számlájára átutalással fizeti
meg az ajánlatkérési dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezett feltételeknek megfelelően.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Ajánlatkérő nem igényli és nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását.

III.1.4)

Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
Nem

III.2)

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1)

Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok:
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezet, akivel
szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott bármely kizáró ok fennáll.
Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, akivel, illetőleg akinek a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójával vagy a számára erőforrást
nyújtó, a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezettel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b) pontjában
meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az előírások teljesítésének megítéléséhez megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak,
valamint a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti erőforrás szervezetnek az ajánlatban a Kbt. 63. § (2)-(9) bekezdése
szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének hatálya alá.
Ajánlattevőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy nem vesz igénybe a közbeszerzés értékének 10 %-át
meg nem haladó mértékben a Kbt. 60. § (1) bekezdésének és 62.§ (1) bekezdésének hatálya alá tartozó
alvállalkozót.
Nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak és a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti erőforrás szervezetnek az ajánlatban
nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-d),
f)-i) pontjában foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely
bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, a Kbt. 60.§ (1) bekezdés a)-d), f)-i) pontban rögzített
kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki
kivonatot vagy igazolást.
Nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak és a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti erőforrás szervezetnek az ajánlatban
nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a letelepedése szerinti országban milyen köztartozások felelnek meg a Kbt.
60.§ (1) bekezdés e) pontjában foglalt köztartozásoknak (központi adó, vám, társadalombiztosítási járulék) és
ezeket milyen szervezetek tartják nyilván.
Az igazolások, nyilatkozatok benyújtása előtt kérjük figyelembe venni a Közbeszerzések Tanácsa 22.12.2010ben megjelent módosított tájékoztatóját a kizáró okok igazolásáról (Közbeszerzési Értesítő 2010. évi 152.
szám).
III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1.I) Ajánlattevőnek
illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak a
szerződés teljesítésére való gazdasági és pénzügyi alkalmasságát - a Kbt. 65.§ (3)-(4) bekezdése, 69.§ (6) és
(8) bekezdésére is figyelemmel - az alábbiak szerint kell igazolnia (attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét):
Az I. rész esetében:
A Kbt. 66.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján az előző 3 naptári évre vonatkozó (2008-2009-2010), a
közbeszerzés tárgya szerinti (nagyteljesítményű színes tekercses nyomtatórendszer értékesítése, és üzembe
helyezése) éves - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló cégszerűen aláírt, eredeti
nyilatkozat csatolásával.
A II. rész esetében:
A Kbt. 66.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján az előző 3 naptári évre vonatkozó (2008-2009-2010), a
közbeszerzés tárgya szerinti (nagyteljesítményű színes vágott lapos nyomtató-stancoló rendszer értékesítése,
és üzembe helyezése) éves - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló cégszerűen aláírt,
eredeti nyilatkozat csatolásával.
A III. rész esetében:
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A Kbt. 66.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján az előző 3 naptári évre vonatkozó (2008-2009-2010), a
közbeszerzés tárgya szerinti (színes borítéknyomtató értékesítése és üzembe helyezése) eves - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló cégszerűen aláírt, eredeti nyilatkozat csatolásával.
A IV. rész esetében:
A Kbt. 66.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján az előző 3 naptári évre vonatkozó (2008-2009-2010), a
közbeszerzés tárgya szerinti (ipari borítékoló gép értékesítése és üzembe helyezése) eves - általános forgalmi
adó nélkül számított - árbevételről szóló cégszerűen aláírt, eredeti nyilatkozat csatolásával.
P2.I) Valamennyi rész esetében:
A Kbt. 66.§ (1) bekezdésének c) pontja alapján az előző 3 naptári évre vonatkozó (2008-2009-2010),
részenként, az ajánlat tárgya szerinti szervizszolgáltatásából illetve kellékanyag ellátásából származó éves általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételről szóló cégszerűen aláírt, eredeti nyilatkozat csatolásával.
A nyilatkozat(ok) megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció 3/
a. sz. mellékletének része.
A jelen pontban meghatározott alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés igazolása érdekében
Ajánlattevő más szervezet(ek) (a továbbiakban: Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezet) erőforrására is
támaszkodhat azzal a feltétellel, hogy Ajánlattevő és a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezet között a
magyar Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Amennyiben Ajánlattevő a gazdasági-pénzügyi
alkalmassági feltételnek a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet erőforrásaira való támaszkodással kíván
megfelelni, az erőforrást nyújtó szervezet a jelen pontban előírt igazolási móddal azonos módon köteles igazolni
azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles cégszerűen aláírt nyilatkozatot adni arról,
hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
A jelen pontban meghatározott alkalmassági minimum követelménynek Ajánlattevő a közbeszerzés értékének
10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval együtt is megfelelhet. Amennyiben
Ajánlattevő a gazdasági-pénzügyi alkalmassági feltételnek a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti alvállalkozóval
együttesen kíván megfelelni, az alvállalkozó alkalmasságát a jelen pontban előírt igazolási móddal azonos
módon köteles igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) A szerződés teljesítésére gazdasági-pénzügyi szempontból
alkalmasnak minősül Ajánlattevő és a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(k),
amennyiben:
Ajánlattevő és az ajánlatban bemutatott alvállalkozó és Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezet - általános
forgalmi adó nélkül számított (közbeszerzés tárgya szerinti) árbevétele eléri vagy meghaladja összesen az
előző 3 naptári évre vonatkozóan (2008-2009-2010) az.
P1.)
I. rész esetében: nagyteljesítményű színes tekercses nyomtatórendszer értékesítéséből és üzembe
helyezéséből származóan a 645 000 000 HUF-ot,
II. rész esetében: nagyteljesítményű színes vágott lapos nyomtató-stancoló rendszer értékesítéséből, és
üzembe helyezéséből származóan a 390 000 000 HUF-ot,
III. rész esetében: színes borítéknyomtató értékesítéséből és üzembe helyezéséből származóan a 36 000 000
HUF-ot,
IV. rész esetében: ipari borítékoló gép értékesítéséből és üzembe helyezéséből származóan az 620 000 000
HUF-ot.
P2.) Ajánlattevő és az ajánlatban bemutatott alvállalkozó és Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezet általános forgalmi adó nélkül számított (közbeszerzés tárgya szerinti) árbevétele eléri vagy meghaladja
összesen az előző 3 naptári évre vonatkozóan (2008-2009-2010):
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I. rész tekintetében 440 000 000 HUF;
II. II. rész tekintetében 250 000 000 HUF;
III. III. rész tekintetében 11 000 000 HUF;
IV. rész tekintetében 120 000 000 HUF értéket.
Több részre benyújtott ajánlat esetén, a fenti alkalmassági kritériumok összeadódnak.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozónak a szerződés teljesítésére való műszaki, illetve szakmai alkalmasságát - a Kbt. 65. § (3)-(4)
bekezdésére, 69. § (6) és (8) bekezdésére is figyelemmel - az alábbiak szerint kell igazolnia:
M.1.I) A Kbt. 67.§ (1) bekezdés a) pontja alapján részenként az ajánlati felhívás megjelenését megelőző 3 év
(2008., 2009., 2010.) legjelentősebb, a beszerzés tárgyával azonos, szerződésszerűen teljesített referenciák
ismertetésével - a Kbt. 68.§ (1) bekezdés a) és b) pontjának megfelelően - a szerződést kötő másik fél által
kiadott, illetve aláírt igazolással, vagy Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatával (a nyilatkozat megtételéhez
Ajánlatkérő nyilatkozat mintákat készített, amelyek az Ajánlatkérési dokumentáció 3/b) és 3/c) sz. mellékleteit
képezik).
Az eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányban kiállított igazolásnak/nyilatkozatnak részenként
tartalmaznia kell legalább:
— Ajánlattevő (a szerződést teljesítő szervezet) nevét,
— a teljesítés helyét, idejét (év),
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét, kapcsolattartójának nevét, telefonszámát,
— a szállított/szervizelt/integrált termék (gép/rendszer) mennyiségét,
— a referencia tárgyának megnevezését, rövid leírását,
— a szállított termék (gép/rendszer) teljesítményét, továbbá,
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés a szerződés rendelkezéseinek megfelelően történt-e.
M.2.I) A szervízszolgáltatás tekintetében a Kbt. 67.§ (1) bekezdés c) pontja alapján, részenként a teljesítésbe
bevonni kívánt szakemberek, vezetőknek megnevezésével, képzettségük és gyakorlati idejük ismertetésével,
a végzettséget igazoló okiratok, képzettségüket igazoló okmányok egyszerű másolatainak benyújtásával és a
szakember által aláírt dokumentum csatolásával, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért
felelősek. (A dokumentum összeállításához Ajánlatkérő mintát készített, amely az Ajánlatkérési dokumentáció
3/d. sz. mellékletét képezi)
A szakembert bemutató dokumentumnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
— a szakember neve,
— a szakember végzettsége,
— a szakember által a jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződésben betöltendő szerepe,
— a szakember által szervizelt / integrált rendszer megnevezése,
— a szakember releváns gyakorlati ideje.
A referenciák ismertetését és a szakembert bemutató dokumentumokat olyan tartalommal és részletességgel
kell benyújtani, melyekből egyértelműen megállapítható az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés.
A jelen - III.2.3) - pontban meghatározott alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés igazolása
érdekében Ajánlattevő más szervezet(ek) (a továbbiakban: Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezet vagy
erőforrás szervezet) erőforrására is támaszkodhat, azzal a feltétellel, hogy az Ajánlattevő és a Kbt. 65.§ (3)
bekezdése szerinti szervezet között a magyar Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
Amennyiben Ajánlattevő a műszaki-szakmai alkalmassági feltétel(ek)nek a Kbt. 65. § (3) bekezdése
szerinti szervezet erőforrásaira való támaszkodással kíván megfelelni, az erőforrást nyújtó szervezet - azon
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műszaki-szakmai alkalmassági előírás(ok) vonatkozásában, amely előírás(ok)nak Ajánlattevő az erőforrás
szervezet igénybevételével kíván megfelelni - a jelen pontban az Ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási
móddal/módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá
köteles cégszerűen aláírt nyilatkozatot adni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A jelen pontban meghatározott alkalmassági minimum követelményeknek a Kbt. 69.§ (8) bekezdése alapján
Ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval
együtt is megfelelhet. Amennyiben Ajánlattevő a műszaki-szakmai alkalmassági feltétel(ek)nek a Kbt. 69. § (8)
bekezdése szerinti alvállalkozóval együttesen kíván megfelelni, az alvállalkozó alkalmasságát - azon műszakiszakmai alkalmassági előírás(ok) vonatkozásában, amely előírás(ok)nak Ajánlattevő a 69.§ (8) bekezdése
szerinti alvállalkozóval együttesen kíván megfelelni - a jelen pontban előírt igazolási móddal /módokkal azonos
módon köteles igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Alkalmas az Ajánlattevő és az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen rendelkeznek:
M.1) Az ajánlati felhívás megjelenését megelőző 3 évben (2008., 2009., 2010.) a beszerzés tárgyával azonos,
az alábbiakban részletezett referenciával részenként:
— az I. rész tekintetében 1 db, minden nyomtatási módban, legalább 100 000 000 A/4 /év nyomtatási
teljesítményű tekercses nyomtató rendszer befejezett szállítására vonatkozó referencia, és legalább egy, az I.
részre megajánlani kívánt nyomtatórendszer integrációjára és legalább egy minimum 12 hónapon keresztüli
folyamatos szervízszolgáltatására vonatkozó referenciával,
— a II. rész tekintetében 1 db legalább évi 4 000 000 színes A/4 /év nyomtatási teljesítményű vágott lapos
nyomtató rendszer befejezett szállítására vonatkozó referencia, és legalább egy, a II. részre megajánlani
kívánt nyomtatórendszer integrációjára és legalább egy minimum 12 hónapon keresztüli folyamatos
szervízszolgáltatására vonatkozó referenciával,
— a III. rész tekintetében évente 1 db legalább 2 500 boríték/óra tényleges teljesítményű borítéknyomtató
befejezett szállítására vonatkozó referencia, és legalább egy, a megajánlani kívánt borítékolórendszer
integrációjára és legalább egy minimum 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített szervízszolgáltatására
vonatkozó referenciával,
— a IV. rész tekintetében évente 1 db legalább gépenként 18 000 küldemény/óra tényleges teljesítményű
borítékoló rendszer befejezett szállítására vonatkozó referencia, és legalább egy, a megajánlani kívánt
borítékolórendszer integrációjára és legalább egy minimum 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített
szervízszolgáltatására vonatkozó referenciával.
M.2) Alkalmas az Ajánlattevő és az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha együttesen rendelkeznek a
megajánlott részbe bevonni kívánt legalább a következő szakemberekkel:
a.) az I. rész tekintetében 3 fő műszaki vagy műszerész végzettségű szakemberrel, aki(k) legalább .3.. év
releváns gyakorlati idővel rendelkeznek.
b.) a II. rész tekintetében 2 fő műszaki vagy műszerész végzettségű szakemberrel, aki(k) legalább ... év
releváns gyakorlati idővel rendelkeznek.
c.) a III. rész tekintetében 2 fő műszaki vagy műszerész végzettségű, aki(k) legalább 3 év releváns gyakorlati
idővel rendelkeznek.
d.) a IV. rész tekintetében 3 fő műszaki vagy műszerész végzettségű, aki(k) legalább 3 év releváns gyakorlati
idővel rendelkeznek.
Releváns gyakoralti időnek tekinti Ajánlatkérő az I-II. rész tekintetében nyomtató rendszerek
szervízszolgáltatására, vagy rendszeintegrációjára, vagy üzembehelyezésére vonatkozóan megszerzett
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gyakorlatot, míg a III-IV. rész tekintetében borítékológép/borítéknyomtató rendszerek szervízszolgáltatására,
vagy rendszeintegrációjára, vagy üzembehelyezésére vonatkozóan megszerzett gyakorlatot.
A műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek Ajánlattevőnek a szerződés teljesítéséhez igénybe venni
kívánt alvállalkozóval/alvállalkozókkal együttesen kell megfelelnie. Közös ajánlattétel esetén a műszaki-szakmai
alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevőknek ugyancsak együttesen kell megfelelniük.
Amennyiben Ajánlattevő mindegyik részre, illetve egynél több részre kíván ajánlatot tenni, abban az esetben
minden megpályázott részre külön-külön kell teljesülnie az előírt műszaki-szakmai alkalmassági feltételeknek
(M1 és M2).
III.2.4)

Fenntartott szerződések
Nem

III.3)

SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES
FELTÉTELEK

III.3.1)

A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?

III.3.2)

A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
nevét és képzettségét?

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 ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során

IV.2)

BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1)

Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

IV.2.2)

Elektronikus árverést alkalmaznak-e?
Igen
Az elektronikus árverésre vonatkozó részletes szabályokat az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza, valamint
a 257/2007 (X.4.) Kormányrendelet szabályozza az elektronikus árlejtési szabályokat.

IV.3)

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

IV.3.1)

Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám

IV.3.2)

Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?
Nem

IV.3.3)

A dokumentáció és egyéb iratok
A dokumentáció beszerzésének határideje 5.8.2011 - 13:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 100 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció fenti díj ellenében vásárolható meg, a díj tartalmazza az ÁFA-t.
A díjat a Magyar Posta Zrt. Erste Banknál vezetett 11991102-02102775-00000000 sz. számlájára kell átutalni,
amely a Kbt. 54.§ (10) bekezdésében foglaltak szerinti feltételek esetén visszafizetésre kerül.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: a dokumentáció személyesen vehető át munkanapokon
9:00 - 14:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00 - 13:00 óra között Ajánlatkérő
MAGYARORSZÁG, 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 3-as épület 3. emelet 7. sz. helyiségében az
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átutalás megtörténtét igazoló, az Ajánlattevő adószámát és bankszámlaszámát is tartalmazó dokumentum
bemutatásával, illetve a befizetést igazoló bizonylat megküldése esetén postai úton, a Kbt. 54. § (8) bekezdése
szerint.
A dokumentáció vételárának elektronikus átutalással történő teljesítése esetén, a kinyomtatott átutalási igazolás
cégszerűen aláírt példánya nyújtandó be igazolásul. Hivatkozásként minden esetben kérjük megjelölni: "A
Magyar Posta Zrt. Elektronikus Posta Központjának fejlesztése".
IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
5.8.2011 - 13:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére

IV.3.6)

Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
magyar.

IV.3.7)

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-i 4.10.2011

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 5.8.2011 - 13:00
Hely
MAGYARORSZÁG, 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 3-as épület 4. emelet 3403-as tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
A Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerinti személyek.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E?
Nem
VI.2)

A SZERZŐDÉS KÖZÖSSÉGI ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
Nem

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1. Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlatok felbontásától számított 30. napon (amennyiben ez a nap nem
munkanap, az azt követő első munkanapon) 10:00 óra. Helyszín: Magyar Posta Zrt. MAGYARORSZÁG, 1138
Budapest, Dunavirág u. 2-6. 3403. számú tárgyaló.
2. A szerződés megkötésének tervezett időpontja: az eredményhirdetést követő naptól számított 10. napon
(amennyiben ez a nap nem munkanap, az azt követő első munkanapon) 14:00 óra.
3. A dokumentáció Ajánlatkérőtől történő megvásárlása az ajánlattétel feltétele, a dokumentáció másra nem
ruházható át és kizárólag az ajánlattételhez használható fel. Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt
ajánlatonként legalább egy Ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozónak meg kell vásárolnia Ajánlatkérőtől.
4. Az ajánlatot és mellékleteit 1 (egy) db eredeti és 3 (három) db papír alapú és 1 db elektronikus formában
(CD / DVD), az eredetiről készült, másolati példányban kell benyújtani.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 83.§ (1) bekezdése alapján a Kbt. 83.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint lehetőséget
biztosít hiánypótlásra. A Kbt. 83.§ (2) bekezdésében foglaltak értelmében a hiánypótlás során az ajánlat úgy
módosítható, úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen az ajánlati felhívás, a dokumentáció, vagy a közbeszerzésre
vonatkozó jogszabályok előírásainak, azonban a következő módosításokat, kiegészítéseket nem lehet
hiánypótlás keretében végrehajtani:
— A hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek a Kbt. 81. § (4)
bekezdése szerint értékelésre kerülnek,
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— A hiánypótlás során az Ajánlattevő új közös Ajánlattevő, vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrás szervezet megjelölésével és az újonnan
megjelöltekre vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki ajánlatát,
— A hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját javítani, mely miatt az már benyújtásakor a Kbt. 88.§
(1) bekezdés a), illetőleg b) pontja szerint érvénytelen.
6. Ajánlattevőnek a Kbt. 70. § (1) bekezdésének megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
7. Az ajánlatnak - a Kbt. 70. § (2) bekezdése szerint - tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát
az ajánlati felhívás és dokumentáció feltételeinek elfogadására, a szerződés megkötésére és teljesítésére,
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlatban az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá
arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősül-e. Ajánlatkérő a nyilatkozatok megtételéhez nyilatkozat mintát készített, amely az
ajánlatkérési dokumentáció 2. sz. mellékletének 1.) pontjában található.
8. A minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban meghatározott
alkalmassági követelmények szerint kell alkalmasságát igazolnia, tekintettel arra, hogy a jelen felhívásban
meghatározott alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos
jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontoknál szigorúbbak.
9. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték részenként,
összegszerűen meghatározott mértéke:
— az I. rész tekintetében 6 000 000 HUF, azaz hatmillió forint,
— a II. rész tekintetében: 3 000 000 HUF, azaz hárommillió forint,
— a III. rész tekintetében: .500 000 HUF, azaz ötszázezer forint,
— a IV. rész tekintetében: 5 000 000 HUF, azaz ötmillió forint.
Ajánlatkérő a biztosítékot a Kbt. 59.§ (2) bekezdése alapján kéri rendelkezésre bocsátani az alábbiak szerint:
— Az ajánlati biztosítéknak 5.8.2011-től 4.10.2011-ig kell az Ajánlatkérő rendelkezésére állnia,
— Az ajánlati biztosíték - Ajánlattevő választása szerint - bankgaranciával, vagy biztosítási szerződésen alapuló
készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel, vagy az előírt összeg Ajánlatkérő bankszámlájára
történő befizetésével/átutalásával teljesíthető,
— A bankgaranciát kiállító banknak, illetőleg a kötelezvényt kiállító biztosítónak vállalnia kell, hogy a biztosíték
alapján, Kedvezményezett (azaz Ajánlatkérő) első írásbeli felhívására - anélkül, hogy Kedvezményezettnek
a kérést igazolnia vagy indokolnia kellene -, a felhívás kézhezvételétől számított 8 banki napon belül az
alapjogviszony vizsgálata nélkül fizet, ha Kedvezményezett kijelenti, hogy:
—— az ajánlati kötöttség időtartamán belül az ajánlat visszavonásra került, vagy,
—— a szerződéskötés az ajánlattevői érdekkörben felmerült okból hiúsult meg.
A fentiekben megadott feltételek megfelelően irányadóak az átutalással/befizetéssel nyújtott ajánlati biztosíték
tekintetében is.
A bankgarancia nyilatkozatnak, vagy készfizető kezességvállalásnak visszavonhatatlannak kell lennie, és az a
fentieken túl egyéb érdemi feltételt/ korlátozást nem tartalmazhat.
A bankgarancia nyilatkozatnak, illetve a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást
tartalmazó kötelezvénynek tartalmaznia kell Ajánlatkérő - mint Kedvezményezett - nevét, címét, Ajánlattevő
(közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevő) nevét, címét és a közbeszerzési eljárás tárgyának
megjelölését, valamint a bank, illetve biztosító nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy(ek) aláírását.
A bankgarancia nyilatkozat kiállításához Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely a dokumentáció 4.
sz. mellékletét képezi. Ajánlatkérő ugyancsak mintát készített a biztosítási szerződésen alapuló készfizető
kezességvállalást tartalmazó kötelezvény kiállításához is, amely a dokumentáció 5. sz. mellékletét képezi.
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Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot bankgaranciával nyújtja, az eredeti bankgarancia
nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolnia.
Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot biztosítási szerződésen alapuló készfizető
kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel nyújtja, az eredeti kötelezvényt kell az ajánlathoz csatolnia.
Több részre történő ajánlattétel esetén Ajánlatkérő elfogadja, ha az Ajánlattevő részenként, külön íven
szövegezett bankgarancia nyilatkozatot / készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt csatol, továbbá
azt is, ha valamennyi megpályázott részt megjelöli és a megpályázott részekhez tartozó összesített értéket
szerepelteti az ajánlathoz csatolt 1 db bankgarancia nyilatkozatban / készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvényben. Ez utóbbi esetben Ajánlatkérő valamennyi megpályázott rész tekintetében érvénytelennek
tekinti az ajánlatot, ha a bankgarancia nyilatkozatban / készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényben
szereplő összesített érték nem éri el a megpályázott részekre előírt garancia összesen értékét.
— Abban az esetben, ha Ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az előírt összeg átutalásával/befizetésével nyújtja,
a biztosíték összegét Ajánlatkérő Erste Banknál vezetett 11991102-02102768-00000000 számú számlájára
kell befizetni/átutalni úgy, hogy az ajánlattételi határidő lejártának napjáig a biztosíték összege Ajánlatkérő
számláján jóváírásra kerüljön. Ajánlatkérő az utalás tényét ellenőrzi és csak az ajánlattételi határidő lejártának
napjáig megtörtént jóváírás esetén tekinti az ajánlati biztosíték nyújtását határidőben teljesítettnek. Befizetés /
átutalás esetén a Közlemény rovatban jelen eljárás megnevezését, a megpályázott rész megjelölését (legalább
a számát) és az átutalás jogcímét (ajánlati biztosíték) fel kell tüntetni. A biztosíték befizetésére / átutalására
vonatkozóan Ajánlattevőnek ajánlatához cégszerűen aláírt, eredeti vagy hiteles másolati nyilatkozatát, vagy a
bank által kiadott, a bank képviselője / képviselői által aláírt eredeti, hiteles vagy egyszerű másolati igazolást
kell csatolnia. A nyilatkozatnak / igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: befizetett / átutalt
összeg, a befizető / átutaló neve, átutalás esetén azon számla száma, amelyről az átutalás történt, továbbá az
átutalás / befizetés időpontja.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártának
időpontjában az előírt teljes összeggel Ajánlatkérő rendelkezésére kell állnia, ellenkező esetben az ajánlat a
Kbt. 88.§ (1) bekezdés b) pontja alapján érvénytelen!
10. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, továbbá a Kbt. 65. § (3) bekezdése szerinti szervezet nevében megtett és
az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát (eredetiben,
hiteles vagy egyszerű másolatban). Amennyiben a képviseletre jogosult személy(ek) meghatalmazása alapján
adott gazdálkodó szervezet képviseletében más személy jár el, úgy a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott
aláírásával ellátott meghatalmazás eredeti vagy hiteles másolati példányát és a meghatalmazó(k) közjegyző
által elkészített aláírási címpéldányát (eredetiben, hiteles vagy egyszerű másolatban) kell az ajánlathoz csatolni.
Abban az esetben, ha az ajánlathoz csatolt cégkivonatból nem állapítható meg a képviseletre jogosult
személye, a képviseleti jogosultságot az ajánlatban hitelt érdemlő módon, okiratok csatolásával igazolni kell.
11. Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 71.§ (1) bekezdés a) pontja alapján nyilatkoznia kell arról, hogy kíván-e a
közbeszerzés valamely részének teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben
alvállalkozót igénybe venni, amennyiben igen, meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek
teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe.
A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció 2. sz.
mellékletének 4.) pontjában található.
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 71.§ (1) bekezdés d) pontja alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági
és pénzügyi, illetőleg műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek a közbeszerzés értékének 10 %-át
nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóval/alvállalkozókkal együttesen kíván-e megfelelni,
amennyiben igen, az ajánlatnak tartalmaznia kell ezen - a közbeszerzés értékének 10 %-át nem meghaladó
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mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó(k) nevét, címét, továbbá a felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amely alkalmassági követelmény(ek)nek az alvállalkozó
igénybevételével kíván megfelelni.
A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció 2. sz.
mellékletének 7.) pontjában található.
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 71.§ (1) bekezdés b) pontja alapján nyilatkoznia kell arról, hogy kíván-e a
közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben alvállalkozót igénybe venni, amennyiben igen, meg kell
jelölnie a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) nevét,
címét és a közbeszerzésnek azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozó(k) közre fog(nak) működni.
A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció 2. sz.
mellékletének 5.) pontjában található.
Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c) pontja alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a felhívásban
megjelölt pénzügyi-gazdasági, illetőleg műszaki, szakmai alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelés
igazolása érdekében a Kbt. 65.§ (3) bekezdése szerinti szervezet(ek) erőforrására kíván-e támaszkodni,
amennyiben igen, meg kell jelölnie az erőforrás szervezet(ek) nevét, címét, továbbá a felhívás vonatkozó
pontjára utalással azon alkalmassági követelmény(eke)t, amely alkalmassági követelmény(ek)nek való
megfelelőség igazolása érdekében az erőforrás szervezet(ek) erőforrására kíván támaszkodni, valamint azt,
hogy az Ajánlattevő és a megjelölt erőforrást nyújtó szervezet között a Ptk. szerinti többségi befolyás fennáll-e.
A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció 2. sz.
mellékletének 6.) pontjában található.
12. Az ajánlati felhívásban és/vagy az ajánlatkérési dokumentációban Ajánlatkérő által az ajánlat részeként
benyújtani előírt, az Ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó, a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti alvállalkozó és az erőforrás szervezet által aláírandó
valamennyi nyilatkozatot eredetiben vagy hiteles másolatban kell az ajánlathoz csatolni. Az ajánlat részeként
csatolandó igazolások a Kbt. 20.§ (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak.
Külföldön kiállított okiratok (függetlenül azok köz- vagy magánokirati formájától, valamint attól, hogy eredetiben /
hiteles másolatban / egyszerű másolatban csatolandóak-e) felülhitelesítését, továbbá Apostille tanúsítvánnyal
történő ellátását Ajánlatkérő a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság D.251/34/2010. számú,
2010.05.21-én kelt határozatában foglaltakra tekintettel nem írja elő.
13. Amennyiben több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk
kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös
teljesítésére vonatkozó megállapodást (konzorciumi megállapodás) eredetiben, vagy hiteles másolatban,
minimálisan az alábbi tartalommal:
— Ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalása,
— az egyes konzorciumi tagok által végzett feladatok meghatározása,
— a Konzorcium vezetőjének a kijelölése és a Konzorcium képviseletére történő meghatalmazása,
— a Konzorcium nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek) megnevezése és meghatalmazása.
Közös ajánlattétel esetén bármely Konzorciumi tag nyújthatja az ajánlati biztosítékot. A biztosítékot nyújtó
Konzorciumi tagnak a biztosítékot teljes egészében kell Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
14. Ajánlattevőnek tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan
kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
Ajánlattevőnek ezzel összefüggésben a Kbt. 72.§-a alapján nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattétel során
figyelembe vette-e a teljesítés helyén a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó hatályos
kötelezettségeket (ld. a dokumentáció 2. számú mellékletének 8.) pontját). Ezen kötelezettségekről az 1/2004.
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(I.9.) FMM rendelet alapján az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőségad tájékoztatást.
Érvényes ajánlat csak ezen kötelezettségek figyelembevételére vonatkozó nyilatkozattal nyújtható be.
A munkavédelemmel és munkafeltételekkel kapcsolatos jogszabályok a www.ommf.gov.hu internetes címen
tekinthetők meg.
Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség elérhetősége: MAGYARORSZÁG, 1024
Budapest, Margit krt. 85. Tel.: +36 13469400. E-mail titkarsag@ommf.gov.hu. Fax: +36 13469415. URL:
www.ommf.gov.hu.
15. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így az Ajánlati
felhívással és az Ajánlatkérési Dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseket írásban, kizárólag magyar
nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg. Amennyiben idegen nyelven kiállított nyilatkozatok,
vagy dokumentumok kerülnek az ajánlatban benyújtásra, vagy valamely dokumentum idegen nyelvű kifejezést
tartalmaz, azok hiteles magyar nyelvű fordítását is csatolni kell. A hiteles fordítást a jogszabályokban erre
feljogosított szervezet (pl. OFFI) - 24/1986 (VI.26) MT rendelet szerint - készíthet.
16. Az ajánlati felhívás II.3) pontjában megadott teljesítés határideje az alábbiak szerint értendő:
A megajánlott nagyteljesítményű színes tekercses nyomtatórendszer szállításának határideje szerződéskötéstől
számított legfeljebb 112 nap, a nagyteljesítményű színes vágott lapos nyomtató-stancoló rendszer szállításának
határideje szerződéskötéstől számított legfeljebb 56 nap, a borítéknyomtatók szállításának határideje
szerződéskötéstől számított legfeljebb 56 nap, borítékoló gépek szállításának határideje szerződéskötéstől
számított legfeljebb 98 nap.
Az eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások nyújtásának határideje az üzembe helyezést / sikeres átadásátvételt követő 2 év.
17. A közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlattevő által megajánlani kívánt termékeknek meg kell felelnie a műszaki leírásban foglalt
minimumkövetelményeknek, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelennek minősül. Ajánlattevő a megajánlott
termékekre vonatkozó műszaki leírást köteles az ajánlatához mellékelni. Amennyiben az Ajánlattevő által
megajánlani kívánt termékek műszaki leírása idegen nyelvű, a termékleírást elegendő egyszerű magyar
fordításban benyújtani.
18. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolni kell a gyártó vagy a gyártói képviselet által kiadott nyilatkozatot a gyártói
elkötelezettségről arra vonatkozóan, hogy a megajánlott gyártmányra és típusokra vonatkozó támogatása
az üzembe helyezéstől (rendszerszintű átvétel) számított 5 évig fenn fog állni a nyomtatókra, borítékoló
gépekre vonatkozóan, a dokumentációban részletezettek szerint. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá,
hogy a támogatás feltétel nélkül kitejred mindazon know-how, fejlesztési ütemterv és műszaki információ,
cserealkatrész, fogyóanyag, szoftver és szakmai szolgáltatás, valamint információ és fejlesztési támogatás
biztosítására, amely a megajánlott gyártmány és típus magyarországi forgalmazásához szükséges.
19. Amennyiben Ajánlatkérő a Kbt. 93.§ (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelöli az ajánlatok
értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezetet, úgy a nyertes
visszalépése esetén, illetve abban az esetben, ha az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott
feltételek szerint vele szerződni nem lehet, Ajánlatkérő szerződéskötésre hívhatja fel a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített szervezetet a Kbt. 91. § (2) bekezdése szerint.
20. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az Ajánlattevőt
terheli. Ajánlatkérő nem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az ajánlat elbírálásától.
21. A ajánlati felhívás III.2.2) pontjában foglaltak szerint a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásául
csatolt, nem HUF-ban nominált árbevételi nyilatkozat magyar forintbeli egyenértékének megállapításához
Ajánlatkérő a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által a jelen ajánlati felhívás TED-en való megjelenésének napján
közzétett adott devizára vonatkozó hivatalos árfolyamot veszi figyelembe. A Magyar Nemzeti Bank által nem
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jegyzett devizanem esetében, az alkalmasságot igazoló dokumentumban meghatározott érték HUF-beli
egyenértékének megállapításához Ajánlatkérő az Európai Központi Bank (ECB) által a jelen ajánlati felhívás
TED-en való megjelenésének napján közzétett, adott devizára vonatkozó hivatalos EUR árfolyam alapján
számított árfolyamot veszi figyelembe. (Amennyiben az MNB és/vagy az ECB jelen ajánlati felhívás TED-en
történő megjelenésének napján nem tesz közzé devizaárfolyamot, Ajánlatkérő a következő, első napi hivatalos
devizaárfolyamot veszi alapul az érték megállapításához).
22. Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az
irányadók.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 323.§ (2)-(5)
bekezdésének megfelelően.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
21.6.2011
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