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Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:121366-2010:TEXT:HU:HTML

HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó
2010/S 81-121366
AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Árubeszerzés
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1)
NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)
Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
Bem rkp. 47.
Kapcsolattartó: Közbeszerzési Osztály
1027 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14581143
E-mail: ko@kum.hu
Fax +36 14581544
Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe www.kulugyminiszterium.hu
További információk a következő címen szerezhetők be:
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Gömb u. 33.
1139 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14122466
E-mail: urban.mariann@okfon.hu
Fax +36 14122469
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Gömb u. 33.
1139 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14122466
E-mail: urban.mariann@okfon.hu
Fax +36 14122469
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt.
Gömb u. 33.
1139 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 14122466
E-mail: urban.mariann@okfon.hu
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Fax +36 14122469
I.2)

AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Egyéb külügy, külpolitika
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
20 db (-25 %) kombinált okmány- és ujjnyomat-olvasó eszköz szállítása a Külügyminisztérium számára

II.1.2)

A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye Külügyminisztérium MAGYARORSZÁG, 1027 Budapest, Bem rkp. 47.
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
Szállítási szerződés 20 db (- 25 %) kombinált okmány- és ujjnyomat-olvasó eszközre.

II.1.6)

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
30233310

II.1.7)

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

II.1.8)

Részekre történő ajánlattétel
Nem

II.1.9)

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?
Nem

II.2)

SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1)

Teljes mennyiség
20 db (-25 %) (legfeljebb 20 db) kombinált okmány- és ujjnyomat-olvasó eszköz szállítása a Külügyminisztérium
számára.
Ezen kívül ajánlattevő feladata a berendezések üzembe helyezésének és kezelésének oktatása Budapesten,
valamint a szükséges dokumentumok átadása (pl. kezelési útmutató, jótállási jegy) és kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése a dokumentációban részletezettek szerint.

II.2.2)

Vételi jog (opció)
Nem

II.3)

A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
befejezés 30.6.2010

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

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
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Ajánlatkérő a leszállított és üzembe helyezett eszközökre és berendezésekre minimum 12 hónap, illetve
a vonatkozó jogszabályokban előírt időtartamú jótállás vállalását írja elő. Ajánlatkérő késedelmes és
hibás teljesítés esetére kötbér alkalmazását írja elő. Ajánlatkérő a szerződés vagy annak valamely része
meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbér kerül alkalmazásra. A részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2)

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő a teljesítést követően 60 napon belül, átutalással fizeti ki az ellenszolgáltatás összegét. Ajánlatkérő
előleget nem ad. Mivel a finanszírozás európai uniós pályázati forrásból valósul meg, egyéb előírások is
lehetnek A részleteket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.3)

A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
Nem követelmény.

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: 1. Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet jelentkező, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt. 60. § (1)
bekezdése, valamint a 61. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok valamelyike vele szemben fennáll.
Az eljárásban nem lehet jelentkező, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrás szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban és a Kbt. 62. §
(1) bekezdésben felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll;
2. A megkövetelt igazolási mód:
A jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá a jelentkező számára erőforrást nyújtó szervezetnek a jelentkezésben nyilatkoznia
kell, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá.
Jelentkezőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozójának, továbbá a jelentkező számára erőforrást nyújtó szervezetnek lehetősége van arra is, hogy
jelentkezésében a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdésének rendelkezései, valamint a 136.
§ (3) bekezdése szerint igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1)
bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá.
A jelentkezőnek (közös jelentkezés esetén jelentkezők) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc
napon belül a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik
a 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá, ha ezt a fent körülírt
módon a jelentkezésben nem igazolta.

III.2.2)

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 66. § (1) bekezdés c)
pontja alapján jelentkező és a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó nyilatkozata a 2007-2009.
évekre vonatkozó teljes forgalmáról (éves nettó árbevétel) és a közbeszerzés tárgyában (ujjnyomatolvasók
szállítása vagy hasonló technológián alapuló termékek (optikai karakterfelismerés, okmányolvasás stb.)
szállítása szerinti forgalmáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Alkalmatlan a jelentkező, illetve a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti alvállalkozó, ha együttesen a teljes forgalmuk (éves nettó árbevételük) 2007-2009. években nem
éri el az évi nettó 50 millió forintot, vagy az ezzel egyenértékű 185 ezer eurót, és a közbeszerzés tárgyában
(ujjnyomatolvasók vagy hasonló technológián alapuló termékek tárgyában (optikai karakterfelismerés,
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okmányolvasás stb.) együttesen keletkezett forgalmuk 2007-2009. években nem éri el az évi nettó 40 000 000
HUF-ot, vagy az ezzel egyenértékű 150 000 EUR-ót.
III.2.3)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jelentkező, illetve a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó nyilatkozata az előző 3 év (2007-2009.) közbeszerzés tárgya (ujjnyomatolvasó vagy hasonló
technológián alapuló termékek (optikai karakterfelismerés, okmányolvasás stb.) szerinti legjelentősebb
szállításairól.
A szállítások ismertetését az alábbi adattartalommal kérjük megadni: legalább a teljesítés ideje, a szerződést
kötő másik fél megnevezése, a szállított termékek műszaki paramétereinek rövid összefoglalása, az
ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megadása, továbbá a
referenciát igazoló személy nevének, beosztásának és telefonszámának feltüntetése.
A referenciákat a Kbt. 68. § (1) bekezdése alapján kérjük igazolni a szállítások ismertetőjében előírt
tartalommal, továbbá nyilatkozattal arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően
történt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Alkalmatlan a jelentkező és a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha együttesen nem
rendelkeznek 2007-2009. években összesen legalább 3 végfelhasználó részére teljesített, egyenként minimum
10 db vagy nettó 20 000 000 HUF értékű, a közbeszerzés tárgyát képező ujjnyomatolvasó vagy hasonló
technológián alapuló (optikai karakterfelismerés, okmányolvasás stb.) termékek szállítására vonatkozó
referenciával.
A végfelhasználók számára történő szállítási mennyiség alapulhat több szerződésen is.
Ezen alkalmassági szempontnak a jelentkezőnek és esetleges 10 % feletti alvállalkozójának együttesen kell
megfelelniük.

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
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: Ajánlatkérő által a KIR továbbfejlesztése tárgyában megindított
közbeszerzési eljárás és a jelen eszközbeszerzés összefüggései miatt a két eljárás megindítása csak
együttesen volt lehetséges; a műszaki tartalom meghatározásának összetettsége miatt az egyeztetések, az
eljárás előkészítése elhúzódott.
Az eljárás tárgyát képező mobil biometrikus adatvételezési eszközök felhasználói köre 2010 első
negyedévében vált véglegessé, mivel 2009 végén elhatározott külképviselet-bezárások eredményeképpen
2010 első negyedévében dőlt el az, hogy a bezárások által érintett területeken hol lesz szükség utazó
konzulokra. Az említett megállapodásban a megvalósítási/elszámoltathatósági időszak végső határideje
30.6.2010.
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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?
Nem

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 7.5.2010 - 10:00
Kell-e fizetni a dokumentációért?
Ár 25 000 HUF
A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció ára 20 000 HUF + ÁFA, amely összeg befizethető az OKFON
Zrt. házipénztárába munkanapokon 8:00-12:00 óra között, a részvételi jelentkezési határidő napján 8:00-10:00
óra között vagy átutalható az OKFON Zrt. MKB-nál vezetett 10300002-20105358-00003285 számú
bankszámlájára.

IV.3.4)

Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
7.5.2010 - 10:00

IV.3.5)

Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
14.5.2010

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

IV.3.8)

Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 7.5.2010 - 10:00
Hely
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt. MAGYARORSZÁG, 1139 Budapest, Gömb u. 33. I. emelet tárgyaló.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? Igen
Az ajánlatkérő és a jelentkezők képviselői, valamint az általuk meghívott 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?
Igen
kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: Az
Európai Unió Külső Határok Alapjának programja keretében finanszírozott projekt.

VI.3)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
1) Az ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 112. §-a szerint biztosítja.
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2) A jelentkezéshez csatolni kell a jelentkezést aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának másolatát.
3) A részvételi szakasz eredményhirdetés időpontja: 14.5.2010 (10:00), helye az OKFON Zrt. címe.
4) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentáció átvétele
az eljárásban való részvétel feltétele, az másra nem ruházható át. A dokumentáció átvehető munkanapokon
8:00-12:00 óra között, az ajánlattétel napján 8:00-10:00 óra között az OKFON Zrt. címén, vagy kérésre a Kbt.
102. § (3) bekezdése megküldésre kerül
5) A jelentkezés leadható munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8:00-16:00 óra között, pénteken 8:00-14:00 óra
között, a jelentkezési határidő napján 8:00-10:00 óra között az OKFON Zrt. székhelyén.
6) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb alkalmassági feltételeket határozott meg.
7) A jelentkezéshez csatolni kell a jelentkezési határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonat
másolati példányát.
8 A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az igazolásokat elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
9) Az ajánlat benyújtásával egy időben ajánlatkérő teszt készülék átadását, valamint a teszt készülék
programozói interfész specifikációinak részletes leírását (telepítői készlet, programozói API, telepítési leírás,
stb.) kéri átadni annak érdekében, hogy a KIR (Konzuli Információs Rendszer) illeszthetőségének vizsgálata
elvégezhető legyen.
VI.4)

JOGORVOSLATI ELJÁRÁS

VI.4.1)

A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.4.2)

Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 323. § szerint.

VI.4.3)

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Margit krt. 85.
1024 Budapest
MAGYARORSZÁG
Tel. +36 13367776
Internet: www.kozbeszerzes.hu
Fax +36 13367778

VI.5)

E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:
23.4.2010

27/04/2010
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