I. AJÁNLATI FELHÍVÁS
Ajánlati felhívás a 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezései szerinti nyílt közbeszerzési eljáráshoz
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma
Postai cím:
Bem rkp. 47.
Város/Község:
Budapest

Postai irányítószám:
1027

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett: -

458-1000

E-mail:

Fax:

-

-

Ország:
Magyarország

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kulugyminiszterium.hu; www.mfa.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük, töltse ki az A.I
mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre
vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük, töltse ki az A.II
mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási
ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük, töltse ki az A.III
mellékletet

I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy
szövetségi hatóság, valamint regionális
és helyi szerveik

Általános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság

Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal

Környezetvédelem

Regionális vagy helyi hatóság

Gazdasági és pénzügyek

Regionális vagy helyi iroda/hivatal

Egészségügy

Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság
nemzetközi szervezet

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

vagy

Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás

Egyéb (nevezze meg): -

Oktatás
Egyéb (nevezze meg): Közreműködik a
külpolitika meghatározásában, összehangolja a
Magyar Köztársaság külpolitikai és külgazdasági
érdekeinek érvényesítését, működteti a Magyar
Köztársaság külképviseleteit.
Az ajánlatkérő
igen
nem

más

ajánlatkérők

nevében

folytatja

a

közbeszerzési

eljárást?

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Ujjnyomatolvasók beszerzése a Külügyminisztérium és külképviseletei számára
II.1.2)
A
szerződés
típusa,
valamint
a
teljesítés
helye
(Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a
szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)

Építési

beruházás b)

Árubeszerzés c) Szolgáltatás megrendelés

Kivitelezés

Adásvétel

Szolgáltatási kategória

Tervezés és kivitelezés

Lízing

Kivitelezés,
bármilyen
eszközzel,
módon,
az
ajánlatkérő
által
meghatározott
követelményeknek
megfelelően

Bérlet

(az
1–27.
szolgáltatási
kategóriákat
lásd
a
2004/18/EK irányelv II.
mellékletében)

Részletvétel
Ezek
kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

NUTS-kód

A
teljesítés
Külügyminisztérium
külképviseletek


NUTS-kód
HU99999

HU101

helye: A teljesítés helye
és
NUTS-kód
és     

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás

több

ajánlattevővel Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A
tervezett
keretmegállapodás
résztvevőinek



VAGY, adott esetben, maximális létszáma
létszáma

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:    vagy hónap(ok)ban:   
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak
számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:
VAGY:

Pénznem:
és

között

Pénznem:

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés – Ujjnyomatolvasók beszerzése és szállítása a Külügyminisztérium és
külképviseletei számára
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Kiegészítő szójegyzék (adott
esetben)

Fő szójegyzék
Fő tárgy
További
tárgy(ak)

30233310-7

    -     -
    -     -
    -     -
    -     -

II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e?

igen

nem
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
mellékletből szükség szerint több példány használható)
igen
nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre

egy vagy több részre

II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?

valamennyi részre
igen

nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
80 db+50% ujjnyomatolvasó eszköz szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése az alábbiak
szerint: a berendezéseket az ajánlattevőnek kell a teljesítés helyeire leszállítani (59 db külképviseletre
és Budapestre), ezen kívül ajánlattevő feladata a berendezések üzembe helyezésének és kezelésének
oktatása Budapesten, valamint a szükséges dokumentumok átadása (pl. kezelési útmutató, jótállási
jegy). Ajánlattevőnek a szervízszolgáltatást Budapesten, vagy Budapesten keresztül kell biztosítania
(ami azt jelenti, hogy ha más helyszínen van a szervízelés, az adott helyszín és Budapest között az
eszköz szállítását az Ajánlattevőnek kell megoldania.) A meghibásodott eszközt a bejelentéstől
számított 48 órán belül javítania kell, vagy csereeszközzel pótolnia.
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal) Pénznem:
VAGY:

és

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben)

között

Pénznem:

igen

nem

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha
ismert,
hónapokban:  

a
vagy

vételi
jog
opciók
gyakorlásának
tervezett
napokban:     (a szerződés megkötésétől számítva)

ideje:

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):    vagy:    és    között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatás-megrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések
esetében
kérjük
feltüntetni
a
további
szerződések
tervezett
idejét:






vagy napokban:
(a szerződés megkötésétől számítva)
hónapokban:
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: 18 vagy napokban:    (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés
befejezés

  /  /    (nap/hó/év)

// (nap/hó/év)

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmes teljesítés, hibás teljesítés, valamint meghiúsult teljesítés esetén Ajánlatkérő kötbért ír elő,
a dokumentációban foglaltak szerint. Jótállás vállalása kötelező a dokumentációban foglalt feltételek
szerint. Mivel a finanszírozás európai uniós pályázati forrásból valósul meg, egyéb előírások is
lehetnek (ld. részletesebben a VI. 3. pontot).
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel (részben saját forrásból,
részben európai uniós forrásból). Az igazolt teljesítést követően, a számla ellenértékének
kiegyenlítésére 60 napon belül átutalással kerül sor. A fizetési feltételekre egyebekben a Kbt. 305. §
az irányadó. Mivel a finanszírozás európai uniós pályázati forrásból valósul meg, a fizetési
feltételekre vonatkozóan egyéb előírások is lehetnek, amelyeket a szerződéstervezet tartalmaz.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
(adott esetben)
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek?
nem

igen

(adott esetben)
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása 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
1. Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a
Kbt. 60. § (1) bekezdése, valamint a 61. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok valamelyike
vele szemben fennáll;
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó 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:
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban
nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdés a)-d)
pontjainak hatálya alá.
Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek lehetősége

van arra is, hogy ajánlatában a Kbt. 63. § (2)-(5) bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdésének
rendelkezései szerint igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. §
(1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá.
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) 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 az ajánlatban nem igazolta.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a Az alkalmasság
megkövetelt igazolási mód:
(adott esetben):

minimumkövetelménye(i)

1.) A Kbt. 66.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az 1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az
előző 2 lezárt üzleti év – működési formájának előző 2 lezárt üzleti év bármelyikében mérleg
megfelelő – számviteli jogszabály szerinti éves szerinti eredménye negatív volt.
beszámolójából a mérlegének és eredménykimutatásának másolati példányait.
2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a Kbt.
71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó, ha együttesen a teljes forgalmuk
(éves nettó árbevételük) 2006-2008. években
nem éri el az évi nettó 100 millió forintot,
vagy az ezzel egyenértékű 344 ezer eurót, és a
közbeszerzés tárgyában (ujjnyomatolvasók
vagy hasonló technológián alapuló termékek
tárgyában
(optikai
karakterfelismerés,
okmányolvasás stb.) együttesen keletkezett
forgalmuk 2006-2008. években nem éri el az
Az 1) pontban szereplő iratot csak az ajánlattevőre évi nettó 50 millió forintot, vagy az ezzel
nézve kell csatolni, a 2) pontban előírt iratot pedig egyenértékű 172 ezer eurót.
mind az ajánlattevőnek, mind a közbeszerzés
értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe
venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell.
2.) A Kbt. 66.§ (1) bekezdés c) pontja alapján
ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti alvállalkozó nyilatkozata a 2006-2008.
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 igazolható a Kbt. 65. § (3)-(4)
bekezdése szerint is.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok Az
alkalmasság
és a megkövetelt igazolási mód:
(adott esetben):
1) A Kbt. 67.§ (1) bekezdés a) pontja alapján az
Ajánlattevő, illetve a Kbt. 71. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti alvállalkozó nyilatkozata az előző
3 év (2006-2008.) közbeszerzés tárgya
(ujjnyomatolvasó vagy hasonló technológián

minimumkövetelménye(i)

1) Alkalmatlan az Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha
együttesen nem rendelkeznek 2006-2008.
években összesen legalább 1 végfelhasználó
részére teljesített, minimum 50 db, a

alapuló termékek (optikai karakterfelismerés, közbeszerzés tárgyát képező ujjnyomatolvasó
okmányolvasás stb.) szerinti legjelentősebb vagy hasonló technológián alapuló (optikai
szállításairól.
karakterfelismerés,
okmányolvasás
stb.)
termékek
szállítására
vonatkozó
referenciával.
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.
2) A Kbt. 67.§ (1) bekezdés d) pontja alapján a
termék műszaki leírásának és 1 db
mintapéldányának benyújtása (ennek részleteit az
ajánlati dokumentáció tartalmazza.)
3) A Kbt. 67.§ (1) bekezdés f) pontja alapján a
termék
gyártására,
vagy
forgalmazására
vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási rendszer
meglétére vonatkozó tanúsítvány vagy ezzel
egyenértékű egyéb tanúsítvány, továbbá
tanúsítvány hiányában a minőség biztosítása
érdekében tett intézkedések bemutatása.
Az alkalmasság igazolható a Kbt. 65. § (3)-(4)
bekezdése szerint is.

Az 1 db végfelhasználó számára történő szállítási
mennyiség alapulhat több szerződésen is.
Ezen
alkalmassági
szempontnak
az
Ajánlattevőnek és esetleges 10% feletti
alvállalkozójának együttesen kell megfelelniük.
2) Alkalmatlan az Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha az
általuk megajánlott termék az ajánlattevő által
csatolt műszaki leírás és mintapéldány alapján
nem
felel
meg
az
alábbi
kötelező
követelményeknek: Optikai felbontás:min.500
dpi;Színmélység:256 szürkeárnyalat; Köztes
képformátum:SDK-ból elérhetően min. egy,
tömörítetlen 8bites szürkeárnyalatos; Kimeneti
szabvány: min.ANSI/NIST-ITL-1-2000(Type
1,2,4);Kimeneti
képformátum:WSQ;Szoftver
meghajtó: Windows XP/Vista 32bit;SDKsoftware development kit: C/C++;Ujjlenyomat
vétel módja: A 10, ún. flat ujjnyomat levétele
max. 3 lépésben történjen(pl.: 2X4+2
hüvelykujj);Az ujjnyomatot adó, illetve a
készüléket(alkalmazást)
kezelő
fizikai
kontaktusára ne legyen szükség; Az eszköznek
vizuális és/vagy hangvisszajelzést kell adnia a
kezelőnek és az ujjnyomatot adónak arról, hogy
az ujjnyomat-vételhez az ujjak elhelyezése a
beolvasási felületen megfelelő-e; Csatlakozó
felület
(interface):
USB
2.x
és/vagy
IEEE1394/Firewire;
Alapterület:
max.A4,
súly:max.6 kg.; Tápellátás: 110-240 V, 50/60 Hz.
3) Alkalmatlan az Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1)
bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, ha
együttesen nem rendelkeznek a termék
gyártására, vagy forgalmazására vonatkozó ISO
9001 minőségirányítási rendszer meglétére
vonatkozó tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű
egyéb tanúsítvánnyal, továbbá tanúsítvány
hiányában a minőség biztosítása érdekében tett
intézkedésekkel.

III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) igen

nem

A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik

III. 3) Szolgáltatás megrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
igen

nem

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő
személyek nevét és képzettségét?
igen
nem
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:

Tárgyalásos

Megtörtént-e
megjelölése?

már

a

részvételre jelentkezők
igen
nem

kiválasztása,

Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és
címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni
Gyorsított

tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:

Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum    és, adott esetben, maximum  
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?
igen

nem

IV. 2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha
súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az
ismertetőben meghatározott szempontok
Részszempont

Súlyszám

Részszempont

IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e?

Súlyszám

igen

nem

Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges) -

IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
3616- /Adm/KÜM/2009
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e?

igen

nem

Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató

Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény

Hirdetmény száma a HL-ben:     /S   -         /  /    (nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben:     /S   -         /  /    (nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben:     /S   -         /  /    (nap/hó/év)

IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd
esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 03/09/2009 (nap/hó/év)

Időpont: 10.00

Kell-e fizetni a dokumentációért?
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 60.000,-

igen

nem

Pénznem: HUF

A dokumentáció ára: 60.000,- forint+ÁFA. A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció az OKFON

Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt. Magyar Külkereskedelmi Bank Rt-nél vezetett IBAN: HU62
10300002-20105358-00003285 számú számlájára történt befizetésről szóló igazolás bemutatása vagy
készpénz ellenében vehető át munkanapokon 8-12 óra között, az ajánlattételi határidő napján pedig 810 óra között. A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 03/09/2009 (nap/hó/év)

Időpont: 10.00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert)
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén)
Dátum: // (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
ES CS DA
SL FI SV

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV LT

HU MT NL PL PT SK

Egyéb: IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
  /  /    -ig (nap/hó/év)

VAGY hónap(ok)ban:    vagy nap(ok)ban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 03/09/2009 (nap/hó/év )

Időpont: 10.00

Hely (adott esetben) az OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt. irodája
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben)

igen

nem

A jelenlétre jogosultak köre a Kbt. 80. § (2) bekezdése alapján, és mivel ha a finanszírozás európai
uniós pályázati forrásból valósul meg, a Felelős Hatóság képviselője.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben)

igen

nem

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) a szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
igen

nem

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb
használható hivatkozási alapot: az Európai Unió Külső Határok Alapjának 2008. évi programja
keretében finanszírozott KHA 2008/3.4.3 azonosítójú projekt.
VI.3) További információk (adott esetben)

1) Ajánlatkérő a Kbt. 83.§-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2) A Kbt. 71. §-a alapján az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a
közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz
igénybe,
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek
azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek,
továbbá
c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet.
3) Az ajánlattételhez csatolni kell az Ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó, valamint a Kbt. 71.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti szervezet tekintetében –
amennyiben fennáll – a változásbejegyzési kérelem cégbírósági érkeztetőbélyegzővel ellátott
példányának másolatát.
4) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban található nyilatkozatokat aláíró személyek aláírási
címpéldányának másolatát.
5) Ajánlatot csak az nyújthat be, aki az ajánlati dokumentációt saját részére megvásárolta. A
dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az ajánlat összeállításának
költségét az Ajánlattevő viseli. A dokumentációban elhelyezett adatlapokat,
formanyomtatványokat stb. a szövegszerkezetük megváltoztatása nélkül kell az ajánlatban
elhelyezni.
6) Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről
szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni.
7) Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével vagy visszalépése esetén az eljárás eredményének
kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg
a szerződést.
8) Mivel a közbeszerzés finanszírozása európai uniós pályázati forrásból valósul meg, a nyertes
Ajánlattevőnek egyéb, a pályázati pénzek felhasználását szabályozó EU-s vagy nemzeti
jogszabályban foglalt kötelezettségeknek is meg kell felelnie (pl. ellenőrzés-tűrési,
tájékoztatási kötelezettség stb.)
9) A beszerzésre kerülő eszközökre vonatkozó előírások az Ajánlati dokumentációban lévő
Műszaki leírásban találhatók meg teljes részletességgel, amelyekből azonban a
legfontosabbak: ANSI/NIST-ITL-1-2000 (Type 1, 2, 4); Biometric Data Interchange
Formats – Part 4: Finger Image Data; Wavelet Scalar Quantization (WSQ) formátum.
10) Az eljárás eredményhirdetésének időpontja: 2009. szeptember 11. 10.00 óra, helye az
OKFON Zrt. címe. A szerződéskötésre az eredményhirdetést követő 30. napon kerül sor.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.

Város: Budapest

Postai irányítószám:

Ország:

1024

Magyarország

E-mail: -

Telefon: 336-7776

Internetcím (URL): -

Fax: 336-7778

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai
irányítószám:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

Ország:

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a
VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 322-324. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 323. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető
be
Hivatalos név: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város: Budapest

Postai irányítószám:

Ország:

1024

Magyarország

E-mail: -

Telefon: 336-7776

Internetcím (URL): -

Fax: 336-7778

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma: 20/07/2009 (nap/hó/év)

A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név:
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Postai cím:
Gömb u. 33. I. emelet
Város/Község:
Budapest

Postai
irányítószám: 1139

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország: Magyarország
Telefon: 412-2466

Címzett: Urbán Mariann
E-mail: urban.mariann@okfon.hu

Fax: 412-2469

Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (a
versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) beszerezhetők
Hivatalos név:
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Postai cím:
Gömb u. 33. I. emelet
Város/Község:
Budapest
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám: 1139

Ország: Magyarország
Telefon: 412-2466

Címzett: Urbán Mariann
E-mail: urban.mariann@okfon.hu
Internetcím (URL):
-

Fax: 412-2469

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási ZRt.
Postai cím:
Gömb u. 33. I. emelet
Város/Község:
Budapest
Kapcsolattartási pont(ok):

Postai
irányítószám: 1139

Ország: Magyarország
Telefon: 412-2466

Címzett: Urbán Mariann
E-mail: urban.mariann@okfon.hu
Internetcím (URL): --

Fax: 412-2469

