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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:396400-2018:TEXT:HU:HTML

Magyarország-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek,
berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével

2018/S 175-396400

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

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

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
EKRSZ_32700196
San Marco utca 76.
Budapest
1032
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csizmadia Péter
Telefon:  +36 302662418
E-mail: projektmenedzser@meosz.hu 
Fax:  +36 14541144
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.meosz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.meosz.hu

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.3) Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a
következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000607502018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/
eljarasok/EKR000607502018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet

I.5) Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Érdekképviseleti tevékenység

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

II.1.1) Elnevezés:
Árubeszerzés

mailto:projektmenedzser@meosz.hu
http://www.meosz.hu
http://www.meosz.hu
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000607502018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000607502018/reszletek
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000607502018/reszletek
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Hivatkozási szám: EKR000607502018

II.1.2) Fő CPV-kód
30000000

II.1.3) A szerződés típusa
Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:
EFOP-1.1.5-17-2017-0004 számú Korlátok nélkül- mozgáskorlátozott emberek infó-kommunikációs
akadálymentesítése tárgyú projekt keretében eszközbeszerzés 13 részben adásvételi szerződés keretében.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 155 918 479.00 HUF

II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Konvencionális IKT eszközök és kiegészítőik
Rész száma: 1

II.2.2) További CPV-kód(ok)
30200000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 1032 Budapest, San Marco utca 76.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Új Konvencionális IKT eszközök és kiegészítőik beszerzése:
— Hordozható számítógép min. 320 GB tárhellyel, hálózati felhasználásra:18 db
Processzor: min:1.8 GHz, 3 MB cache, min:2 fizikai mag; Memória: min 8GB; Képernyő: mérete min 15.6",
felbontás: min. 1366x768; Merevlemez: min: 320 GB 5400rpm SATA HDD és/vagy SSD; Windows 10
Professional vagy azzal ekvivalens magyar nyelvű operációs rendszer (időkorlátos verzió nem megfelelő)
— Hordozható számítógép min. 500 GB tárhellyel, hálózati felhasználásra:100 db
Processzor: min: 2.3 GHz, 3 MB cache, min. 2 fizikai mag; Memória: min 8GB; Képernyő: mérete min 15.6",
felbontás: min 1366x768; Merevlemez: min: 500 GB 5400rpm SATA HDD és /vagy SSD; Op. rendszer:
Windows 10 Professional vagy azzal ekvivalens magyar nyelvű operációs rendszer (időkorlátos verzió nem
megfelelő)
— Hordozható számítógép min. 320 GB tárhellyel: 295 db
Processzor: min.: 2.3 GHz, 3 MB cache, min. 2 fizikai mag; Memória: min 8GB; Képernyő: mérete min 15.6",
felbontás: min1366x768; Merevlemez: min 320 GB 5400rpm SATA HDD és/vagy SSD; Op. rendszer: Windows
10 Home vagy azzal ekvivalens magyar nyelvű operációs rendszer (időkorlátos verzió nem megfelelő)
— Tablet (min. 10"-os- max 12”-os): 130 db
Memória: min 16 GB SD kártya, és min 16 GB belső memória vagy min 32 GB belső memória; Operációs
rendszer: min Android 6.0; RAM: min 2 GB; képernyőméret: (min10"-os-max 12”-os)
— Tablet (min. 7"-os- max 8 "-os): 115 db
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Memória: min 16 GB SD kártya, és min. 16 GB belső memória vagy min. 32 GB belső memória;Operációs
rendszer: min.: Android 6.0; RAM: min 2GB; képernyőméret: (min7"-os-max 8”-os)
— Hordozható hangfal: 35 db
A hangfal vezeték nélküli Bluetooth-on keresztül és 3,5 mm-es jack csatlakozón keresztül is csatlakozni legyen
képes tabletekhez; Akkumulátor min 600 mAh; Akkumulátor üzemidő: min 5 óra; Min. 3W teljesítmény
— Kapacitív érintő toll: 324 db
Univerzálisan érintőképernyős eszközökön használható; puha gumihegy, a tollszár csúszásmentes, stabil fogást
biztosit; Hossza: min 13 cm
— Hálózati router: 1 db.
Antenna: min 4 darab külső; Beépített ADSL modem: Nem; Gigabit LAN csatlakozó: min. 8; Gigabit WAN
csatlakozó: min 1; Maximális sebessége: min: 3000 Mbps (1000 + 2000 Mbps); USB csatlakozó (db): min
2;Adatátvitel: Vezetékes és Vezeték nélküli
— Streaming szerver: 1 db
Processzor: min: 6M Cache, 2.80 GHz; operációs rendszer: Windows10 pro vagy azzal ekvivalens; Memória:
min. 8 GB DDR4/2400MHz memória; Meghajtó: min. 1TB HDD +128GB SSD; Minimálisan rendelkezik
csatlakozókkal, úm.: USB 2.0 (min..1 db), USB 3.0 (min.2db) USB 3.1 (min.1 db), min. VGA, HDMI, 4-in-l
kártyaolvasó
— Kamera a streaming oktatáshoz: 1 db
Optikai Zoom: min.: 40 x; Videó felbontása: Full HD (1920×1080 - legalább egy formátumban); Memória:
legalább 32 GB (eszközben beépítve és/vagy kártyán); Felvételi formátum (videó): AVCHD,MP4,MPEG4;
Csatlakozók: min Audio/Video, Wi-Fi, HDMI, micro USB; Mikrofon
— Stream encoder (kódoló): 1 db
Bemeneti jel: HDMI; Kompozit (CVBS) RCA L / R hanggal; Maximális felbontása: 1920 x 1080; Adatsebesség:
min 400 Kbps ~ 8 Mbps; Rendelkezik ethernet RJ45 porttal, amely 10 / 100Mbps kapcsolatot támogat
— Tablettartó (min. 10"-os- max 12”-os): tabletekhez: 32 db
Asztallaphoz és kerekesszékhez is stabilan, oldható módon rögzíthető legyen, speciálisan előkészített rögzítési
pont nélkül. A tartó szerkezet 360 fokban állítható flexibilis (gömbcsuklós nem megfelelő) tartószerkezeten
keresztül teszi lehetővé a tablet pozicionálását.
— Tablettartó (min. 7"-os- max 8 "-os) tabletekhez: 32 db
Asztallaphoz és kerekesszékhez is stabilan, oldható módon rögzíthető legyen, speciálisan előkészített rögzítési
pont nélkül. A tartó szerkezet 360 fokban állítható flexibilis (gömbcsuklós nem megfelelő) tartószerkezeten
keresztül teszi lehetővé a tablet pozicionálását.
A műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szervíz kontakt elérhetősége a jótállás időtartamán belül (legfeljebb 72 óra, legalább
24 óra, a 72 órát meghaladó vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek.) (arányosítás értékelési módszer) /
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 60

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 122
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
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Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a felhasználók számának változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a
termékcsoportoknál a volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségekre vonatkozóan:
— Hordozható számítógép min. 320 GB tárhellyel, hálózati felhasználásra: + 2 db,
— Hordozható számítógép min. 500 GB tárhellyel, hálózati felhasználásra: + 10 db,
— Hordozható számítógép min. 320 GB tárhellyel: + 60 db,
— Tablet (min. 10"-os- max 12”-os): + 30 db,
— Tablet (min. 7"-os- max 8 "-os): +22 db,
— Hordozható hangfal: +2 db,
— Kapacitív érintő toll: +50 db,
— Tablettartó (min. 10"-os- max 12”-os): + 6 db
— Tablettartó (min. 7"-os- max 8 "-os): + 6 db
Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem
vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen mennyiségre.
Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa megvásárolni kívánt mennyiséget, tehát
a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. A vételi joggal érintett mennyiséget ajánlatkérő jogosult
a részen belül bármely termék vonatkozásában tetszőleges arányban érvényesíteni. A vételi jogát ajánlatkérő
egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés időbeli hatálya alatt, annak időbeli lejártát
megelőzően. Az opciós mennyiséget - annak megrendelése esetén - a szerződésben meghatározott időtartam
alatt, annak időbeli lejártáig kell leszállítani. A vételi joggal érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező
ajánlati áron (egységár) kell biztosítani, a szerződésben foglalt feltételek figyelembevételével. Egyebekben a
vételi jogra a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-1.1.5-17-2017-0004

II.2.14) További információk
AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e.) pontját. Az értékelés során adható pontszám alsó határa:0 pont, felső
határa:10 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az ajánlathoz csatolandó a szakmai
ajánlat, amely alapján egyértelműen megállapítható az előírt műszaki paramétereknek való megfelelés, és a
megajánlott termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó teljes körű termékleírása

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Színes fénymásoló beszerzése
Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok)
30120000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
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Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 1032 Budapest, San Marco utca 76.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
EFOP-1.1.5-17-2017-0004 számú Korlátok nélkül- mozgáskorlátozott emberek infó-kommunikációs
akadálymentesítése tárgyú projekt keretében új Színes fénymásoló beszerzése:
— Színes digitális fénymásológép: 1 db
Automata kétoldalas lapbehúzó tetővel; legalább 2x500 lapos univerzális papírfiók; min. 150 lapos kézi
lapadagoló; 2-4 GB RAM, min 250 GB HDD; 25-40 lap/perc sebesség; Duplex egység /automata kétoldalas
másolás/; Gépasztal;PCL 6, PCL 5, PostScript3 nyomtatásvezérlő;Hálózati színes szkenner: e-mail, TWAIN,
FTP, SMB, BOX, WEBDAV, DPWS, USB
A műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szervíz kontakt elérhetősége a jótállás időtartamán belül (legfeljebb 72 óra, legalább
24 óra, a 72 órát meghaladó vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek.) (arányosítás értékelési módszer) /
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 60

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 122
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-1.1.5-17-2017-0004

II.2.14) További információk
AK alkalmazza a Kbt.75.§(2) e.) pontját. Az értékelés során adható pontszám alsó határa:0 pont, felső határa:10
pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az ajánlathoz csatolandó a szakmai ajánlat, amely
alapján egyértelműen megállapítható az előírt műszaki paramétereknek való megfelelés, és a megajánlott
termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó teljes körű termékleírása

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Hang és vizuál-technikai eszközök
Rész száma: 3

II.2.2) További CPV-kód(ok)
32321200

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
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A teljesítés fő helyszíne:
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 1032 Budapest, San Marco utca 76.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Új Hang és vizuál-technikai eszközök beszerzése:
— Oktatótermi projektor: 1 db,
— Felbontás: legalább 1920×1080 (2 073 600 képpont)
— Lámpa élettartama (normálhasználat esetén): minimum 3000 h
— Vetítési távolság: fix kiépítésű helyről a vetítő vászon méretéhez igazoldóan kontrasztos, a terem végéről is
jól látható, az ablakok el nem sötétítése mellett is,
— Izzó garancia: minimum 1 év vagy 1000 óra
— Maximális fényerő: minimum 4000 lumen
— Az eszköz rendelkezzen vezeték nélküli távirányítóval,
— Projektortartó konzol: 1 db,
— Az oktatótermi projektor súlyához igazodó terhelhetőséggel rendelkezzen. A projektor és tartó szerkezete,
olyan elhelyezést tegyen lehetővé, amely a vetítővászon láthatóságát nem gátolja. A tartószerkezetnek lehetővé

kell tenni a projektor 360 o-os forgathatóságát és legalább - + 5 %-os dönthetőségét. A projektor a szerkezetbe
stabilan rögzíthető legyen
— Hordozható projektor: 1 db,
— Felbontás: legalább 1280×800 (1 024 000 képpont)
— Lámpa élettartama normál használat esetén: min 3000 h
— Maximális fényerő: minimum 3000 lumen
— Izzó garancia: minimum 1 év vagy 1000 óra
— Az eszköz rendelkezzen vezeték nélküli távirányítóval,
— Oktatótermi vetítő vászon: 1 db,
— A vászon mérete: Az oktatótermi projektor méretarányához igazodjon. Magassága: minimum 185 cm
maximum 242 cm
— Vászon matt fehér szín
— Motoros mozgatású
— Hordozható vetítő vászon: 1 db
— Méret: magassága legalább 180 cm, szélessége igazodjon a hordozható projektor méretanyához,
— Vászon: matt fehér szín
— A vászon rendelkezzen stabil állvánnyal és hordtáskával
— Keverő, erősítő berendezés: 1 db
— Az eszköz legalább 4-zónás legyen. Alapvetően az oktatóterem/konferencia terem hangosítását
szolgálja. Képesnek kell lennie video strammig beszélgetések, konferenciák, prezentációk hangosítására /
keverésére valamint oktató filmek vetítése során azok hangosítására. A berendezésnek alkalmas kell, hogy
legyen a vezetéknélküli mikrofon vevőegység, a projektor, a számítógép(hálózat) hang összeköttetésére /
csatlakoztatására,
— Kimenő teljesítménye: legalább 2*200 W / sztereo vagy/és mono hang,
— Mikrofon vevőegység: 1 db,
— Multifrekvenciás vezeték nélküli vevőegység, amely a keverő erősítővel összeköthető, csatlakoztatható.
A vevő egységnek képesnek kell lennie legalább 5 db vezeték nélküli mikrofon egyidejű kiszolgálásra. A
vevőegységnek megbízhatóan kell vennie a mikrofonok jelét az oktató/konferencia terem területén belül,
— A vevőegység rendelkezzen automatikus adókereséssel,
— Vezeték nélküli kézi mikrofon: 1 db
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— Vezeték nélküli kézi mikrofon, amely a jelszint és az elemfeszültséget megjeleníti,
— vevő egyéggel kompatibilis
— Vezeték nélküli csíptetős mikrofon: 1 db
— Vezeték nélküli csíptetős mikrofon, amely a jelszint és az elemfeszültséget megjeleníti
— vevő egyéggel kompatibilis
— Vezeték nélküli asztali mikrofon: 1 db
— Vezeték nélküli asztali mikrofon, legalább 350 mm-es hattyúnyakkal, amely a jelszint és az elemfeszültséget
megjeleníti,
— vevő egyéggel kompatibilis
— Kábel és vezeték szett hang és vizuál technikához: 1 db
— A beszerzési részben szereplő eszközök valamint a meglévő számítógépes hálózat, valamint hangfal hang
és képi összekötésére szolgáló vezetékeket és kábeleket tartalmazza a csomag,
— A kábelcsomagnak tartalmaznia kell olyan hosszúságú kábeleket, vezetékeket, amelyek alkalmasak a
beszerzett eszközök min 12 m-es távolságról történő képi és hang továbbításra / összekötésére, szabvány
szerinti értítésvédelemmel. A beszerzési részben szereplő eszközök fizikailag elhelyezhetőek a meglévő kezelő
bútorzatba,
— Csatlakozás: A beszerzés hang és vizuáltechnikai eszközeinek csatlakozási pontjain, valamint a
számítógépes hálózat ruterén/swich-én (rj45, HDMI) keresztül.
A műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szervíz kontakt elérhetősége a jótállás időtartamán belül (legfeljebb 72 óra, legalább
24 óra, a 72 órát meghaladó vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek.) (arányosítás értékelési módszer) /
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 60

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 122
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-1.1.5-17-2017-0004

II.2.14) További információk
AK alkalmazza a Kbt.75.§(2) e.) pontját. Az értékelés során adható pontszám alsó határa:0 pont, felső határa:10
pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az ajánlathoz csatolandó a szakmai ajánlat, amely
alapján egyértelműen megállapítható az előírt műszaki paramétereknek való megfelelés, és a megajánlott
termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó teljes körű termékleírása
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II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Speciális tartó eszközök tabletekhez
Rész száma: 4

II.2.2) További CPV-kód(ok)
30231200

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 1032 Budapest, San Marco utca 76.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Új Speciális tartó eszközök tabletekhez beszerzése:
— Speciális tablettartó 10"-12”-os tabletekhez: 16 db
— 10"-12”-os tabletekhez használható asszisztív tartó eszköz, amely a tabletek speciálisan történő kialakítást
nem igényli (univerzálisan használható bármely 10"-12" -os tablethez) az eszközhöz való rögzítéséhez,
— A tartóeszköz tabletet rögíztő részének olyan méretűnek és kialakításúnak kell lennie, hogy a speciális
tokokkal felszerelt készülék is stabilan rögzíthető legyen benne,
— A tartó rögzítési megoldásának lehetővé kell tenni, hogy a kerekesszék vázához, asztalhoz, tálcához stabilan
rögzíthető legyen,
— A rögzítési ponthoz szükséges műszaki kiegészítőt a leszállított eszköznek tartalmaznia kell!
— A kerekesszék mozgatása és a tablet erősebb nyomkodása esetén is stabil tartást és pozíciót kell, hogy
biztosítson a tablet számára,
— A tartó szerkezet 360 fokban állítható, amelyben a 360 fokos állíthatóságot gömbcsuklós (a gömbcsukló
állíthatósága révén lehetővé kell tennie akár közel fiksz helyzetben való rögzítést) szerkezet biztosítja,
— A tartó leválasztása nem igényel külön szerszámot és gyorsan kivitelezhető,
— Speciális tablettartó 7"-8”-os tabletekhez: 15 db
— 7"-8”-os tabletekhez használható asszisztív tartó eszköz, amely a tabletek speciálisan történő kialakítást nem
igényli (univerzálisan használható bármely 7"-8"-os tablethez) az eszközhöz való rögzítéséhez,
— A tartóeszköz tabletet rögíztő részének olyan méretűnek és kialakításúnak kell lennie, hogy a speciális
tokokkal felszerelt készülék is stabilan rögzíthető legyen benne,
— A tartó rögzítési megoldásának lehetővé kell tenni, hogy a kerekesszék vázához, asztalhoz, tálcához stabilan
rögzíthető legyen,
— A rögzítési ponthoz szükséges műszaki kiegészítőt a leszállított eszköznek tartalmaznia kell!
— A kerekesszék mozgatása és a tablet erősebb nyomkodása esetén is stabil tartást és pozíciót kell, hogy
biztosítson a tablet számára,
— A tartó szerkezet 360 fokban állítható, amelyben a 360 fokos állíthatóságot gömbcsuklós (a gömbcsukló
állíthatósága révén lehetővé kell tennie akár közel fiksz helyzetben való rögzítést) szerkezet biztosítja,
— A tartó leválasztása nem igényel külön szerszámot és gyorsan kivitelezhető
A műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
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Minőségi kritérium - Név: Szervíz kontakt elérhetősége a jótállás időtartamán belül (legfeljebb 72 óra, legalább
24 óra, a 72 órát meghaladó vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek.) (arányosítás értékelési módszer) /
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 60

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 122
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a felhasználók számának változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a
termékcsoportoknál a volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségekre vonatkozóan:
— Speciális tablettartó 10"-12”-os tabletekhez: + 4 db
— Speciális tablettartó 7"-8”-os tabletekhez: + 4 db
Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem
vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen mennyiségre.
Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa megvásárolni kívánt mennyiséget, tehát
a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. A vételi joggal érintett mennyiséget ajánlatkérő jogosult
a részen belül bármely termék vonatkozásában tetszőleges arányban érvényesíteni. A vételi jogát ajánlatkérő
egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés időbeli hatálya alatt, annak időbeli lejártát
megelőzően. Az opciós mennyiséget - annak megrendelése esetén - a szerződésben meghatározott időtartam
alatt, annak időbeli lejártáig kell leszállítani. A vételi joggal érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező
ajánlati áron (egységár) kell biztosítani, a szerződésben foglalt feltételek figyelembevételével. Egyebekben a
vételi jogra a Ptk. rendelkezései az irányadóak

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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-1.1.5-17-2017-0004

II.2.14) További információk
AK alkalmazza a Kbt.75.§(2) e.) pontját. Az értékelés során adható pontszám alsó határa:0 pont, felső határa:10
pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az ajánlathoz csatolandó a szakmai ajánlat, amely
alapján egyértelműen megállapítható az előírt műszaki paramétereknek való megfelelés, és a megajánlott
termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó teljes körű termékleírása

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Spec. testen viselhető tartó eszközök tabletekhez
Rész száma: 5

II.2.2) További CPV-kód(ok)
30231200



HL/S S175
12/09/2018
396400-2018-HU

- - Árubeszerzések - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 10 / 29

12/09/2018 S175
https://ted.europa.eu/
TED

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

10 / 29

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 1032 Budapest, San Marco utca 76.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Új Speciális testen viselhető tartó eszközök tabletekhez beszerzése:
— Tablet tartó hám: 35 db
— A tartó szerkezet a tabletek speciálisan történő kialakítást nem igényli,
— A tartóeszköz tabletet rögíztő részének olyan méretűnek és kialakításúnak kell lennie, hogy a speciális
tokokkal felszerelt készülékek (min. 7" és max. 12" méretűek is) is stabilan rögzíthetőek legyenek benne,
— A tabletet használatát úgy teszi lehetővé, hogy azt használója saját testével tartja stabilan,
— A hám a testhez több ponton van rögzítve: a nyak mellett a mellkas-hát vonalában is pántja van,
— A hám műszaki megoldásai tegyék lehetővé, hogy az használójának testméreteihez igazítható legyen.
A műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szervíz kontakt elérhetősége a jótállás időtartamán belül (legfeljebb 72 óra, legalább
24 óra, a 72 órát meghaladó vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek.) (arányosítás értékelési módszer) /
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 60

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 122
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a felhasználók számának változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a
termékcsoportnál a volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
— Tablet tartó hám: +8 db
Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem
vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen mennyiségre.
Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa megvásárolni kívánt mennyiséget, tehát
a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. A vételi joggal érintett mennyiséget ajánlatkérő jogosult
a részen belül bármely termék vonatkozásában tetszőleges arányban érvényesíteni. A vételi jogát ajánlatkérő
egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés időbeli hatálya alatt, annak időbeli lejártát
megelőzően. Az opciós mennyiséget - annak megrendelése esetén - a szerződésben meghatározott időtartam
alatt, annak időbeli lejártáig kell leszállítani. A vételi joggal érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező
ajánlati áron (egységár) kell biztosítani, a szerződésben foglalt feltételek figyelembevételével. Egyebekben a
vételi jogra a Ptk. rendelkezései az irányadóak

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-1.1.5-17-2017-0004

II.2.14) További információk
AK alkalmazza a Kbt.75.§(2) e.) pontját. Az értékelés során adható pontszám alsó határa:0 pont, felső határa:10
pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az ajánlathoz csatolandó a szakmai ajánlat, amely
alapján egyértelműen megállapítható az előírt műszaki paramétereknek való megfelelés, és a megajánlott
termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó teljes körű termékleírása

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Spec mechanikus IKT adatbevitelt támogató eszközöz
Rész száma: 6

II.2.2) További CPV-kód(ok)
30237300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 1032 Budapest, San Marco utca 76.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Új Speciális mechanikus IKT adatbevitelt támogató eszköz beszerzése:
— Fejpálca: 9 db,
— Mozgássérültek által használható asszisztív eszköz,
— A fejre rögzíthető, a rúd a homloktól induljon, vagy legyen ilyen lehetőség is,
— A rúd szöge beállítható,
— Alkalmas egy eltávolítható érintő ceruza rögzítésére,
— A fejsáv állítható és párnázott a kényelem érdekében,
— Az eszköznek lehetővé kell tennie, lapok lapozását könyvben is.
A műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szervíz kontakt elérhetősége a jótállás időtartamán belül (legfeljebb 72 óra, legalább
24 óra, a 72 órát meghaladó vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek.) (arányosítás értékelési módszer) /
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 60

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 122
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
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Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a felhasználók számának változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a
termékcsoportnál a volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségre vonatkozóan:
— Fejpálca: +2 db
Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem
vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen mennyiségre.
Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa megvásárolni kívánt mennyiséget, tehát
a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. A vételi joggal érintett mennyiséget ajánlatkérő jogosult
a részen belül bármely termék vonatkozásában tetszőleges arányban érvényesíteni. A vételi jogát ajánlatkérő
egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés időbeli hatálya alatt, annak időbeli lejártát
megelőzően. Az opciós mennyiséget - annak megrendelése esetén - a szerződésben meghatározott időtartam
alatt, annak időbeli lejártáig kell leszállítani. A vételi joggal érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező
ajánlati áron (egységár) kell biztosítani, a szerződésben foglalt feltételek figyelembevételével. Egyebekben a
vételi jogra a Ptk. rendelkezései az irányadóak

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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-1.1.5-17-2017-0004

II.2.14) További információk
AK alkalmazza a Kbt.75.§(2) e.) pontját. Az értékelés során adható pontszám alsó határa:0 pont, felső határa:10
pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az ajánlathoz csatolandó a szakmai ajánlat, amely
alapján egyértelműen megállapítható az előírt műszaki paramétereknek való megfelelés, és a megajánlott
termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó teljes körű termékleírása

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Speciális pozicionáló eszközök beszerzése
Rész száma: 7

II.2.2) További CPV-kód(ok)
30237300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 1032 Budapest, San Marco utca 76.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Új Speciális pozicionáló eszközök beszerzése:
— Könyöktámasz: 52 db,
— Asztallaphoz stabilan hozzáfogatható végződésű asszisztív eszköz, mely egy puha, ergonómikus kialakítású
felületen támasztja alá a könyököt a szerkezet másik végén,
— A támasz és a rögzítési pont közötti kar függőleges irányban stabilan kell, hogy tartson, vízszintes síkban
forgatható legyen,
— A kart legalább 8 cm hosszon támassza alá,
— Életviteli tálca: 2 db,
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— Kerekesszék két karfájára fektethető életviteli tálca,
— Egyik oldal fehér a másik barna,
— Két oldalán egy tépőzáras pánttal rögzül a karfához,
— Az asztal lapja stabil vagy dönthető kivitelű,
— Mérete: min.: 1,2 cm (vastagsága) x min.: 58 cm (szélesség) x min.: 50 cm (hossz),
— Kivágás: legalább 38 cm-es ívű
— Speciális csúszásgátló: 24 db,
— Olyan gyógyászati segédeszköz, mely egy sík felületen megakadályozza a ráhelyezett asszisztív eszköz
elmozdulását nagyobb erőhatás esetén is,
— Csúszásgátló alátét mérete: min. 35 x 25 cm,
— Alakja: szögletes,
— A csúszásgátló alátétek segítségével megakadályozhatók a felesleges elcsúszások, csúszkálások,
— Alkalmazható a laptopok, vagy tabletek pozícióban tartására, de alátétként tányérok, poharak alá az asztalon
és tálcán is, használható talajra, vagy ágyba fektetve öltöztetés közben, mivel megakadályozza sarkak és
vállak elcsúszását. Kerekesszék lábtartóján megakadályozza a lábak lecsúszását, háztartási eszközök vagy
járókeretek fogantyúján biztonságosabbá teszi a fogást, kesztyű tenyerébe ragasztva vagy varrva segíti a kéz
használatát, kisebb szorítással nyithatók az üvegek,

— Tisztítható, 50oC-ig hőálló,
— Vákumos öntapadó kapaszkodó: 90 db
— A test csúszását és pozícióban tartását segítő asszisztív eszköz. Az rögzített eszköz (rúd) megfogása segíti
egy adott testhelyzet megtartását. A vákuumos öntapadó korongoknak stabilan kell rögzítenie a kapaszkodó
rudat,
— Szerszám nélkül fel- és leszerelhető legyen,
— A rúd hossza min. 28 cm legyen, ehhez arányos tapadókorongokkal.
A műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza.

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szervíz kontakt elérhetősége a jótállás időtartamán belül (legfeljebb 72 óra, legalább
24 óra, a 72 órát meghaladó vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek.) (arányosítás értékelési módszer) /
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 60

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 122
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a felhasználók számának változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a
termékcsoportoknál a volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségekre vonatkozóan:
— Könyöktámasz: + 10 db
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— Speciális csúszásgátló: + 5 db
— Vákumos öntapadó kapaszkodó: + 18 db
Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem
vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen mennyiségre.
Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa megvásárolni kívánt mennyiséget, tehát
a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. A vételi joggal érintett mennyiséget ajánlatkérő jogosult
a részen belül bármely termék vonatkozásában tetszőleges arányban érvényesíteni. A vételi jogát ajánlatkérő
egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés időbeli hatálya alatt, annak időbeli lejártát
megelőzően. Az opciós mennyiséget - annak megrendelése esetén - a szerződésben meghatározott időtartam
alatt, annak időbeli lejártáig kell leszállítani. A vételi joggal érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező
ajánlati áron (egységár) kell biztosítani, a szerződésben foglalt feltételek figyelembevételével. Egyebekben a
vételi jogra a Ptk. rendelkezései az irányadóak

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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-1.1.5-17-2017-0004

II.2.14) További információk
AK alkalmazza a Kbt.75.§(2) e.) pontját. Az értékelés során adható pontszám alsó határa:0 pont, felső határa:10
pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az ajánlathoz csatolandó a szakmai ajánlat, amely
alapján egyértelműen megállapítható az előírt műszaki paramétereknek való megfelelés, és a megajánlott
termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó teljes körű termékleírása

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Speciális IKT beviteli eszközök beszerzése
Rész száma: 8

II.2.2) További CPV-kód(ok)
30237300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 1032 Budapest, San Marco utca 76.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Új Speciális IKT beviteli eszközök beszerzése:
— Kapcsolódoboz: 60 db
Számítógéphez csatlakoztatható vezetékes eszköz. A kapcsolódobozok a kiváltó kapcsolók működéshez
szükségesek, amellyel a vezérelt eszközhöz történő fizikai csatlakozás biztosítható (interfészként szolgál) és
átalakítja a gomblenyomás műveletet egy kiválasztott egér- vagy billentyűműveletté.
Az interfész USB típusú, legalább 5 csatlakozóval. A kapcsolódoboz egyszerre több nyomógombot is legyen
képes fogadni és mindegyikhez legyen hozzárendelhető az ellátni kívánt funkció.
— Kiváltó kapcsoló: 60 db
Nyomógombja lenyomását képes egér- vagy billentyűműveletekké alakítani. Az eszköz beépített kapcsolódoboz
funkcióval rendelkezik. Az interfész USB típusú.
— Ujj kapcsoló: 18 db
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A felhasználója az ujj mozgatásával tudja elérni a "kattintást".A mutatóujj köré tekerhető, tépőzárral rögzíthető,
kisméretű, könnyű eszköz. Csatlakozása: Jack dugó. Kapcsolódoboz szükséges a működéséhez
— Kisméretű kapcsoló: 9 db
Kis méretű (10-15mm) asszisztív IKT eszköz. A kapcsoló egy újjal működtethető, kis erővel. Jack dugóban
végződik. Kapcsolódoboz szükséges a működéséhez.
— Hengeres kapcsoló (közepesen vastag): 9 db
Min 1 cm magas és min 8 cm átmérőjű, hengeres kapcsoló, mely puha borításából adódóan alkalmas kényes
testrészekkel (pl. áll, homlok) történő használatra. Borítása cserélhető. Jack dugóban végződik. Kapcsolódoboz
szükséges a működéséhez / vagy beépített.
— Gömbölyített felületű kapcsoló: 27 db
Asszisztív IKT eszközként támogatja a mozgássérültek IKT eszközeinek használatát. Alacsony profilú (max:
120 mm magas) kör alapú, gömbölyített felületű kapcsoló; Jack dugóban végződik. Kapcsolódoboz szükséges a
működéséhez; Méret: A felhasználó szükségleteihez igazodóan választható méret;
— Hengeres kapcsoló (vastag): 38 db
Hengeres alakú, min 10 mm magas és min 125 mm átmérőjű. Vezérlő felület: Cserélhető színes műanyag
gombos. Csatlakozó: Jack dugó. Kapcsolódoboz szükséges a működéséhez
— Hengeres kapcsoló (vékony): 40 db
Hengeres alakú kapcsoló, min10 mm magas és min 65 mm átmérőjű. Vezérlő felület: Cserélhető színes
műanyag gombos.
Csatlakozó: Jack dugó. Kapcsolódoboz szükséges a működéséhez.
— Nagygolyós alternatív egér: 28 db
A nagy trackball (golyó) segít az a gyenge motorvezérléses mozgással rendelkező felhasználók IKT
használatát. A nagygolyós alternatív egér (hanyattegér) egy nagy görgethető gömb segítségével pozícionál;
További funkciók: legalább 5 db funkciógombja van (bal klikk, jobb klikk, dupla klikk, vonszolás és irányfixálás);
Számítógéphez USB porton keresztül csatlakoztatható. Túlméretes bal és jobb egérgombok; Kompatibilis a
Windows és Android rendszerrel;
— Joystick: 40 db
Joystick alapú vezérlőeszköz, amely az irány pozicionálását a karral végzi, ezen kívül legalább 5 db
funkciógombja a következőkre: bal klikk, jobb klikk, dupla klikk, vonszolás és irányfixálás. Számítógéphez USB
porton keresztül csatlakoztatható. Könnyű "plug and play"" telepítés; Nem igényel driver szoftvert.
— Egérkiváltó eszköz: 24 db
Asszisztív IKT eszközként támogatja a mozgássérültek IKT eszközeinek használatát. Az eszköz tenyérben elfér,
hüvelykujjal működtethető a rajta lévő 5 nyomógomb, mely az egérfunkciókat váltja ki.
— Kis billentyűzet: 30 db
A mérete ne legyen nagyobb, mint 220x105 mm. A számítógéphez USB-n csatlakozzon. Magyar nyelvű
billentyűzet kiosztás.
— Nagy billentyűzet: 70 db
A billentyűzet extra nagy gombokkal rendelkezik (min. 2x2cm). Eltérő színű színekkel jelölve a számokkat, a
magánhangzókat, a mássalhangzókat, a szimbólumokat és a funkciógombokat. Nem feltétlenül szükséges
gombok elhagyva a méretcsökkentés céljából.
A műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
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Minőségi kritérium - Név: Szervíz kontakt elérhetősége a jótállás időtartamán belül (legfeljebb 72 óra, legalább
24 óra, a 72 órát meghaladó vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek.) (arányosítás értékelési módszer) /
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 60

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 122
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a felhasználók számának változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a
termékcsoportoknál a volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségekre vonatkozóan:
— Kapcsolódoboz: + 15 db
— Kiváltó kapcsoló: + 8 db
— Ujj kapcsoló: + 4 db
— Kisméretű kapcsoló: + 2 db
— Hengeres kapcsoló (közepesen vastag): + 2 db
— Gömbölyített felületű kapcsoló: + 4 db
— Hengeres kapcsoló (vastag): + 6 db
— Hengeres kapcsoló (vékony): + 8 db
— Nagygolyós alternatív egér: + 4 db
— Joystick: + 8 db
— Egérkiváltó eszköz: + 4 db
— Kis billentyűzet: + 3 db
— Nagy billentyűzet: + 7 db
Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem
vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen mennyiségre.
Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa megvásárolni kívánt mennyiséget, tehát
a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. A vételi joggal érintett mennyiséget ajánlatkérő jogosult
a részen belül bármely termék vonatkozásában tetszőleges arányban érvényesíteni. A vételi jogát ajánlatkérő
egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés időbeli hatálya alatt, annak időbeli lejártát
megelőzően. Az opciós mennyiséget - annak megrendelése esetén - a szerződésben meghatározott időtartam
alatt, annak időbeli lejártáig kell leszállítani. A vételi joggal érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező
ajánlati áron (egységár) kell biztosítani, a szerződésben foglalt feltételek figyelembevételével. Egyebekben a
vételi jogra a Ptk. rendelkezései az irányadóak

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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-1.1.5-17-2017-0004

II.2.14) További információk
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AK alkalmazza a Kbt.75.§(2) e.) pontját. Az értékelés során adható pontszám alsó határa:0 pont, felső határa:10
pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az ajánlathoz csatolandó a szakmai ajánlat, amely
alapján egyértelműen megállapítható az előírt műszaki paramétereknek való megfelelés, és a megajánlott
termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó teljes körű termékleírása

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Spec kommunikációs eszközök és kiegészítő szoftver
Rész száma: 9

II.2.2) További CPV-kód(ok)
30213100

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 1032 Budapest, San Marco utca 76.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Új Speciális kommunikációs eszközök és kiegészítő szoftverei beszerzése:
— Tablet kommunikátor: 28 db,
— Speciális asszisztív IKT eszközként támogatja a mozgássérültek kommunikációját,
— Tablet jellegű céleszköz, min 10"-os, min 1920x1200 pixeles érintőképernyővel, tömege max.: 770 g,
— min. 2 db legalább 3,0 W teljesítményű beépített hangszóróval rendelkezik. Wifi, bluetooth, infravörös
csatlakozás lehetséges,
— Min. 25 Wh-s Li-ion akkumulátor, legalább 8 órás üzemidővel,
— Speciális kialakítás kifejezetten mozgássérültek számára ideális,
— Az eszköznek tokjában védettnek kell lennie az eszköz mechanikai behatásaitól (elejtés, segédeszközök
ütése), a kijelző védelme (fólia) pedig - az eszközök mozgássérült, végtaghiányos felhasználóira való tekintettel
- akár fejpálcára szerelt érintő ceruza használatát is károsodás nélkül viselje,
— Speciális képernyőhöz igazított újvezető nélkül,
— Előre telepített kommunikációs szoftverrel: kommunikációs tábla alkalmazás, mely beépített képadatbázissal
rendelkezik, magyar nyelvű táblák létrehozhatóak és felolvastathatóak,
— A létrehozott kép-gombokhoz számos művelet végrehajtása társítható
— Kommunikációs alkalmazás: 9 db,
— A kommunikációjukban akadályozott személyek számára szolgáló kommunikációs program (szoftver).
Azon mozgássérült emberek, akiknek nincs beszéde csak a közvetlen környezete érti azt. Akár helyben, akár
telefonos vagy webkonferencián keresztüli beszélgetésre ad alkalmat,
— A programban lehetőség van a szavakat helyettesítő képkészlet kialakítására és használatára valamint
hangzó beszéd generálására is,
— Számítógépre telepíthető, MS Windows10 alatt futó kommunikációs tábla alkalmazás, mely magyar
nyelvű táblák készítésére és megszólaltatására alkalmas, és képes gépelt szöveg felolvasására is. Beépített
képadatbázissal rendelkezik, magyar nyelvű táblák létrehozhatóak és felolvastathatóak. A létrehozott kép-
gombokhoz számos művelet végrehajtása társítható,
— Az elkészült táblák közvetlenül internetre tölthetőek, megoszthatóak, visszatölthetőek.
A műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza

II.2.5) Értékelési szempontok
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Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szervíz kontakt elérhetősége a jótállás időtartamán belül (legfeljebb 72 óra, legalább
24 óra, a 72 órát meghaladó vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek.) (arányosítás értékelési módszer) /
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 60

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 122
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a felhasználók számának változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a
termékcsoportoknál a volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségekre vonatkozóan:
— Tablet kommunikátor: + 6 db
— Kommunikációs alkalmazás: + 2 db
Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem
vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen mennyiségre.
Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa megvásárolni kívánt mennyiséget, tehát
a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. A vételi joggal érintett mennyiséget ajánlatkérő jogosult
a részen belül bármely termék vonatkozásában tetszőleges arányban érvényesíteni. A vételi jogát ajánlatkérő
egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés időbeli hatálya alatt, annak időbeli lejártát
megelőzően. Az opciós mennyiséget - annak megrendelése esetén - a szerződésben meghatározott időtartam
alatt, annak időbeli lejártáig kell leszállítani. A vételi joggal érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező
ajánlati áron (egységár) kell biztosítani, a szerződésben foglalt feltételek figyelembevételével. Egyebekben a
vételi jogra a Ptk. rendelkezései az irányadóak

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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-1.1.5-17-2017-0004

II.2.14) További információk
AK alkalmazza a Kbt.75.§(2) e.) pontját. Az értékelés során adható pontszám alsó határa:0 pont, felső határa:10
pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az ajánlathoz csatolandó a szakmai ajánlat, amely
alapján egyértelműen megállapítható az előírt műszaki paramétereknek való megfelelés, és a megajánlott
termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó teljes körű termékleírása

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Speciális IKT beviteli eszköz beszerzése
Rész száma: 10

II.2.2) További CPV-kód(ok)
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30237300

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 1032 Budapest, San Marco utca 76.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Új Speciális IKT beviteli eszköz beszerzése:
— Szemegér: 32 db,
— Az egér kiváltására szolgáló eszköz négyvégtag sérülés vagy olyan gerincsérülésesetén, amikor a
számítógép sem lábbal sem kézzel nem irányítható,
— Az eszköz testtávoli eszköz, vagyis nem kell segítő arra, hogy az eszközt felszerelje,
— Pontos használatot biztost, és nem kell előnytelen testhelyzetet felvenni a használatkor,
— Az eszköznek alkalmasnak kell lennie webböngészök stabil működtettetésre, vezérlésére,
— Testen kívüli, infravörös technológián alapul,
— Tekintetkövető asszisztív eszköz,
— Támogatja az egérkattintások kapcsolóval történő kiváltását,
— A számítógéphez USB-n csatlakozik.
A műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szervíz kontakt elérhetősége a jótállás időtartamán belül (legfeljebb 72 óra, legalább
24 óra, a 72 órát meghaladó vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek.) (arányosítás értékelési módszer) /
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 60

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 122
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a felhasználók számának változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a
termékcsoportnál a volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségekre vonatkozóan:
— Szemegér: + 6 db
Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem
vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen mennyiségre.
Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa megvásárolni kívánt mennyiséget, tehát
a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. A vételi joggal érintett mennyiséget ajánlatkérő jogosult
a részen belül bármely termék vonatkozásában tetszőleges arányban érvényesíteni. A vételi jogát ajánlatkérő
egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés időbeli hatálya alatt, annak időbeli lejártát
megelőzően. Az opciós mennyiséget - annak megrendelése esetén - a szerződésben meghatározott időtartam
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alatt, annak időbeli lejártáig kell leszállítani. A vételi joggal érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező
ajánlati áron (egységár) kell biztosítani, a szerződésben foglalt feltételek figyelembevételével. Egyebekben a
vételi jogra a Ptk. rendelkezései az irányadóak

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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-1.1.5-17-2017-0004

II.2.14) További információk
AK alkalmazza a Kbt.75.§(2) e.) pontját. Az értékelés során adható pontszám alsó határa:0 pont, felső határa:10
pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az ajánlathoz csatolandó a szakmai ajánlat, amely
alapján egyértelműen megállapítható az előírt műszaki paramétereknek való megfelelés, és a megajánlott
termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó teljes körű termékleírása

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Speciális kommunikációs tablet szoftverek
Rész száma: 11

II.2.2) További CPV-kód(ok)
48510000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 1032 Budapest, San Marco utca 76.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Speciális kommunikációs tablet szoftverek beszerzése:
— Kommunikátor program tabletekre: 20 db,
— Kommunikációjukban akadályozott személyek számára szolgáló kommunikációs program (szoftver). Azon
mozgássérült emberek, akiknek nincs beszéde csak a közvetlen környezete érti azt,
— Android operációs rendszeren működő kommunikációs tábla alkalmazás, ahol tetszőleges mélységű szintek
hozhatóak létre,
— Beépített képadatbázissal rendelkezik, magyar nyelvű táblák létrehozhatóak és felolvastathatóak,
— Az elkészült táblák közvetlenül internetre tölthetőek, megoszthatóak, visszatölthetőek
A műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szervíz kontakt elérhetősége a jótállás időtartamán belül (legfeljebb 72 óra, legalább
24 óra, a 72 órát meghaladó vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek.) (arányosítás értékelési módszer) /
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 60

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 122
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A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a felhasználók számának változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a
termékcsoportoknál a volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségekre vonatkozóan:
— Kommunikátor program tabletekre: + 4 db
Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem
vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen mennyiségre.
Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa megvásárolni kívánt mennyiséget, tehát
a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. A vételi joggal érintett mennyiséget ajánlatkérő jogosult
a részen belül bármely termék vonatkozásában tetszőleges arányban érvényesíteni. A vételi jogát ajánlatkérő
egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés időbeli hatálya alatt, annak időbeli lejártát
megelőzően. Az opciós mennyiséget - annak megrendelése esetén - a szerződésben meghatározott időtartam
alatt, annak időbeli lejártáig kell leszállítani. A vételi joggal érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező
ajánlati áron (egységár) kell biztosítani, a szerződésben foglalt feltételek figyelembevételével. Egyebekben a
vételi jogra a Ptk. rendelkezései az irányadóak

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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-1.1.5-17-2017-0004

II.2.14) További információk
AK alkalmazza a Kbt.75.§(2) e.) pontját. Az értékelés során adható pontszám alsó határa:0 pont, felső határa:10
pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az ajánlathoz csatolandó a szakmai ajánlat, amely
alapján egyértelműen megállapítható az előírt műszaki paramétereknek való megfelelés, és a megajánlott
termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó teljes körű termékleírása

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Speciális kommunikációs szoftver
Rész száma: 12

II.2.2) További CPV-kód(ok)
48510000

II.2.3) A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 1032 Budapest, San Marco utca 76.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Speciális kommunikációs szoftver beszerzése:
— Kommunikátor program számítógépekre: 1 db,
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— Kommunikátor program AAK-t (Alternatív Augmentív Kommunikáció) segítő, asszisztív számítógépes
szoftver, mely szimbólum alapú anyagok létrehozására és nyomtatására alkalmas,
— A szoftver tartalmazzon legalább nyelvenként legalább 4500 db PCS (Picture Communication Symbols)
szimbólumot, magyar nyelven is,
— Az eredeti képkészlet legyen kiegészíthető saját elemekkel,
— A generált anyagok felhasználásához ne legyen szükséges speciális szoftverre, eszközre,
— A szoftver működjön MS Windows alatt, egy felhasználóval,
— A rajzoló programot tartalmazzon,
— Szimbólumok kivitele: fekete-fehér és színes kivitel
— Szimbólumok adatbázisa bővíthető. (digitális képek, egyéb grafikák)
A műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szervíz kontakt elérhetősége a jótállás időtartamán belül (legfeljebb 72 óra, legalább
24 óra, a 72 órát meghaladó vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek.) (arányosítás értékelési módszer) /
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 60

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 122
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
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: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-1.1.5-17-2017-0004

II.2.14) További információk
AK alkalmazza a Kbt.75.§(2) e.) pontját. Az értékelés során adható pontszám alsó határa:0 pont, felső határa:10
pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az ajánlathoz csatolandó a szakmai ajánlat, amely
alapján egyértelműen megállapítható az előírt műszaki paramétereknek való megfelelés, és a megajánlott
termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó teljes körű termékleírása

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés:
Pozicionáló eszköz beszerzése
Rész száma: 13

II.2.2) További CPV-kód(ok)
30237300

II.2.3) A teljesítés helye
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NUTS-kód: HU11
A teljesítés fő helyszíne:
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 1032 Budapest, San Marco utca 76.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Új Pozicionáló eszköz beszerzése:
— IKT eszközök csúszás gátlására alkalmas alátét: 130 db,
— IKT eszközök csúszás gátlására alkalmas alátét:
— Egyszerű, rugalmasan méretre vágható alátét, mely egy sík felületen megakadályozza a rá helyezett eszköz
elmozdulását kis erőhatás esetén. Anyaga: gumírozott
— Mérete: legalább 38 x 125 cm
— Csúszásmentes felületet biztosítson
— Sokoldalú felhasználás
— Színe: bézs, szürke, fekete, piros, vagy zöld
A műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban kerültek részletezésre
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza

II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szervíz kontakt elérhetősége a jótállás időtartamán belül (legfeljebb 72 óra, legalább
24 óra, a 72 órát meghaladó vállalást tartalmazó ajánlatok érvénytelenek.) (arányosítás értékelési módszer) /
Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 60

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 122
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:
Ajánlatkérő - a felhasználók számának változásából adódóan - az esetleges módosítás miatt, a
termékcsoportoknál a volumenváltoztatás jogát fenntartja, az alábbi mennyiségekre vonatkozóan:
— IKT eszközök csúszás gátlására alkalmas alátét: + 20 db.
Az opció ajánlatkérő számára lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért ajánlatkérő nem
vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen mennyiségre.
Ajánlatkérő egyoldalúan határozza meg az opciós mennyiségből általa megvásárolni kívánt mennyiséget, tehát
a teljes opciós mennyiség megvásárlására nem köteles. A vételi joggal érintett mennyiséget ajánlatkérő jogosult
a részen belül bármely termék vonatkozásában tetszőleges arányban érvényesíteni. A vételi jogát ajánlatkérő
egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés időbeli hatálya alatt, annak időbeli lejártát
megelőzően. Az opciós mennyiséget - annak megrendelése esetén - a szerződésben meghatározott időtartam
alatt, annak időbeli lejártáig kell leszállítani. A vételi joggal érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező
ajánlati áron (egységár) kell biztosítani, a szerződésben foglalt feltételek figyelembevételével. Egyebekben a
vételi jogra a Ptk. rendelkezései az irányadóak

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
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II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-1.1.5-17-2017-0004

II.2.14) További információk
AK alkalmazza a Kbt.75.§(2) e.) pontját. Az értékelés során adható pontszám alsó határa:0 pont, felső határa:10
pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az ajánlathoz csatolandó a szakmai ajánlat, amely
alapján egyértelműen megállapítható az előírt műszaki paramétereknek való megfelelés, és a megajánlott
termék magyar nyelvű specifikációját tartalmazó teljes körű termékleírása

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:
A kizáró okok tekintetében előírtak valamennyi rész esetében irányadóak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a
Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban felsorolt kizáró okok
valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót,
alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett
be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).
Igazolási mód valamennyi rész esetében: Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (2)-(3)
bekezdései szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,
hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az Egységes Európai Dokumentumban a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben,
másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy
a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.
§ (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló
nyilatkozatot
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására
felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. § 12-16 §-ának megfelelően kell igazolnia,
hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz,
és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Amennyiben az ajánlattevő a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában az előírt alkalmassági követelményeknek
más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint, az ajánlatban a
kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által kitöltött
egységes európai közbeszerzési dokumentumot megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva. Az
egységes európai közbeszerzési dokumentum a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltaknak
megfelelően nyújtandó be. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság
igazolásában az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése
időpontjától számítja Ajánlatkérő.
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Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire és a 74. § (1) bekezdés b) pontjára. A 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus elérhetőséget adja meg: https://
ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
P/1. A 321/2015.(X.30.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Alkr.) 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján
mindhárom rész vonatkozásában köteles becsatolni valamennyi pénzforgalmi számláját vezető pénzügyi
intézményétől származó nyilatkozatot, melyben az alábbi adatok szerepelnek:
— számlavezető pénzügyi intézmény neve és székhelye,
— számlanyitás dátuma,- a vezetett számla száma,
— arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy évben (12
hónapban) ajánlattevő számláján 15napon túli sorba állítás előfordult-e.
Amennyiben ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven belül
jött létre, illetve kezdte meg működését, úgy Ajánlatkérő elfogadja az ezen időszakból származó, fentiek
szerinti nyilatkozatot is, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Sorba állítás alatt a pénzforgalmi
szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2.§25. pontja szerinti fogalmat érti. Az Alkr 1. § (1)
bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kbt. II. Része szerint lefolytatott közbeszerzési
eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentumba (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel
az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az Ajánlatkérő a bírálat során az
alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5)
bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet(ek)) EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát. Mivel az Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű
nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a
formanyomtatványban feltüntetni. Irányadó a Kbt.65.§ 6) bekezdése. Azon követelményeknek, amelyek
értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés
lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők
mindegyikének külön Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványt kell benyújtania.
Ha az elbírálás során az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a
Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja az Alkr. 19.§ (1) bekezdése szerinti igazolás benyújtását.
Irányadó még a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdése és a Kbt. 47. § (2) bekezdése. Ajánlattevő az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban
előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban
előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti
felhívására köteles benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától
visszafelé számított egy évben (12 hónapban), vagy amennyiben ajánlattevő az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított egy éven belül jött létre, illetve kezdte meg működését, így ettől az időponttól
kezdődően az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjáig terjedő időszakban) 15 napon túli sorba állítás
előfordult. Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás feladásakor fennálló pénzforgalmi számlákat vizsgálja

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
M/1. Az Alkr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatban
csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, a

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu
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közbeszerzés tárgya szerinti szállításainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell
legalább:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét
— referenciát adó személy nevét, telefonszámát
— a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja) (év/hónap/nap)
— a szállítás tárgyát
— szállítás a mennyiségét (olyan részletezettséggel, amelyből megállapítható az alkalmassági
minimumkövetelménynek való megfelelés) (1.; 3;.4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 9.; 10.; 11.;13. rész esetében)
— a nettó ellenszolgáltatás összegét (2.;12. rész esetében)
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az Alkr. 22.§ (1) bekezdés alapján a szállítások ismertetését a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem
magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi
irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással
vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az
ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a
Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával
kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M/1. pontban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.
Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes
ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott
esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) EEK Dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatát
(formanyomtatvány IV. része „α” szakasz). Az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó
információkat nem kell a formanyomtatványban feltüntetni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen
is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a
gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön Egységes Európai Közbeszerzési
Dokumentum formanyomtatványt kell benyújtania. Ha az elbírálás során az Ajánlatkérőnek kétsége merül fel a
nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésének megfelelően előírhatja az Alkr. 21. §
szerinti igazolások benyújtását. Irányadó még a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdésében foglaltak.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást
megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles
benyújtani
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás
feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) összesen, a közbeszerzés tárgyában teljesített
szállítási referenciával vagy referenciákkal, amely(ek) keretében sor került
— az első (1.) rész esetében legalább 10 db Hordozható számítógép, és legalább 10 db 10"-os Tablet és
legalább 10 db 7"-os Tablet leszállítására,
— a második (2.) rész esetében új Színes fénymásoló leszállítására, amely(n)ek összesen értéke eléri vagy
meghaladja a nettó 250 000 Ft-ot,
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— a harmadik (3.) rész esetében legalább 2 db Hang és vizuál-technikai eszközöz leszállítására,
— a negyedik (4.) rész esetében legalább 2 db Speciális tablettartó 10"-os tabletekhez, és legalább 2 db
Speciális tablettartó 7"-os tabletekhez leszállítására,
— az ötödik (5.) rész esetében legalább 2 db Tablet tartó hám leszállítására
— a hatodik (6.) rész esetében legalább 2 db Fejpálca leszállítására
— a hetedik (7.) rész esetében legalább 2 db Könyöktámasz, legalább 1 db Életviteli tálca, legalább 2 db
Speciális csúszásgátló, legalább 2 db Vákumos öntapadó kapaszkodó leszállítására,
— a nyolcadik (8.) rész esetében legalább 2 db Kapcsolódoboz, legalább 2 db Kiváltó kapcsoló, legalább 2 db
Ujj kapcsoló, legalább 2 db Gömbölyített felületű kapcsoló, legalább 2 db Kis billentyűzet és legalább 2 db Nagy
billentyűzet leszállítására,
— a kilencedik (9.) rész esetében legalább 2 db Tablet kommunikátor, és legalább 2 db Kommunikációs
alkalmazás leszállítására,
— a tizedik (10.) rész esetében legalább 1 db Szemegér leszállítására,
— a tizenegyedik (11.) rész esetében legalább 2 db Kommunikátor program tabletekre leszállítására
— a tizenkettedik (12.) rész esetében Kommunikátor program (AAK) leszállítására, amely(n)ek összesen értéke
eléri vagy meghaladja a nettó 75 000 Ft-ot,
— a tizenkettedik (13.) rész esetében legalább 10 db IKT eszközök csúszás gátlására alkalmas alátét
leszállítására.
Az ajánlatkérő a fenti vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat
(referenciákat) fogadja el a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése alapján.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben
szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen feladatok elvégzésében vett részt. Ajánlatkérő az alkalmasság
megítélésekor a saját teljesítést veszi figyelembe. A jelen pont szerinti alkalmassági követelménynek
való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgya szerinti szerződés bemutatásával is igazolható.
Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés a közbeszerzés tárgyán kívül egyéb feladatokat is magában foglal,
az ajánlatkérő kizárólag a közbeszerzés tárgya szerinti teljesített szállításokat veszi figyelembe az ajánlattevő
alkalmasságának megállapítása során

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A beszerzés forrása EFOP-1.1.5-17-2017-0004. Az ajánlattétel, a szerződéskötés, a kifizetés pénzneme HUF.
Előleg:A nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 10 %-a (Előleget a végszámlában kell elszámolni.). 1. és a 7-11. rész
esetében 2 db részszámla (teljesítés 50 % és 80 %-ánál) és 1 db végszámla, 2-6 és 12-13. részek esetében
1db végszámla állítható ki. A teljesítés elismerése és az igazolás kiadására a Kbt. 135. § (1) bekezdésében,
valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak. Az igazolt teljesítés ellenértékének
kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítést követően, átutalással, számla ellenében, magyar forintban a
Kbt.135.§(1),(5),(6), a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése szerint 30 napon belül, Utófinanszírozással. Jótállás:
a teljesítés elismeréseként kiállított teljesítésigazolás napját követő 24 hónapig. Késedelmi kötbér: nettó vételár
0,2 %-a/késedelmes nap, maximuma 5 %. A mellékkötelezettségeket és a fizetési feltételeket részletesen a
szerződéstervezet tartalmazza

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája
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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: 16/10/2018
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: 16/10/2018
Helyi idő: 12:00
Hely:
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR végzi úgy, hogy a
bontásidőpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő
lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az elektronikus bontás szabályai: A közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 68. § és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.
(XII. 19.) Korm. rendelet (EKR Rendelet) 15. § szerint.

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

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:
1. Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi
cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: - ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát,vagy a 2006.évi V. törvény
9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfeleltethető
dokumentumot(amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert,teljes bizonyító erejű
magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta); -a
cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó,
az ajánlat aláírására vonatkozó(a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó)írásos
meghatalmazást
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2. A Kbt. 66. § (5) bek-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerinti összes adatot (EKR űrlap).
3. Az ajánlatban részenként nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bek., valamint ha releváns Kbt.
65. § (7) bek vonatkozásában. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban
történő feltüntetését A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.
4. Az ajánlat részeként be kell nyújtani a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezettel kötött szerződést
vagy előszerződést a Kbt. 65. § (7) bekezdés alapján (amennyiben releváns). Közös Ajánlattétel esetén kérjük
benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §)
5. .. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat,igazolás,nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra,úgy
azt az Ajánlattevő felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni.
6. Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm. rend.28. § (3) bekezdésben meghatározottakhoz képest szigorúbban
állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságának feltételeit és igazolását
7. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
8. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását kizárja mind Ajánlattevő mind közös Ajánlattevők vonatkozásában
9. Hiánypótlás a Kbt. 71. § szerint
10. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban 2 hónap alatt 60 napot ért.
11.. FAKSZ: Asztalos László 00789.
12. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján
hatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
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:
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon:  +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu 
Fax:  +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
10/09/2018
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