
11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier,
L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,
BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY
KORRIGENDUM
Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ
az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását
eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés
versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg
kitűzött határidők módosítására.
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Postai cím: Fő u. 11.
Város/Község: Mosonmagyaróvár
Postai irányítószám: 9200
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Vida Zsuzsanna közbeszerzési referens
Telefon: 36-96/577-817
E-mail: vida.zsuzsanna@mosonmagyarovar.hu
Fax: 36-96/217-406
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mosonmagyarovar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA
Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x
Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes
ágazatok”)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Szállítási szerződés a TIOP-1.1.1-07/1-2008-1145 projekt keretében informatikai
eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások ellátása Mosonmagyaróvár
Város Önkormányzata által fenntartott oktatási intézmények részére tárgyában.
II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
„A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése
TIOP-1.1.1/07/1.” program keretében benyújtott TIOP-1.1.1-07/1-2008-1145
azonosító számú projekt keretében informatikai eszközök beszerzése és kapcsolódó
szolgáltatások ellátása a következő, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata által
fenntartott oktatási intézmények részére:



- Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola
(9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király utca 6., 9200 Mosonmagyaróvár, Régi
Vámház tér 6.),
- Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola,
Diákotthon, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Pedagógiai
Szakszolgálat (9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király utca 97.),
- Fekete István Általános Iskola (9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 29., 9200
Mosonmagyaróvár, Alkotmány utca 8.),
- Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola (9200 Mosonmagyaróvár,
Mosonvár utca 15., 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király utca 97., 9231
Máriakálnok, Rákóczi utca 4.),
- Hunyadi Mátyás Szakképző és Szakközépiskola (9200 Mosonmagyaróvár, Dr.
Gyárfás utca 3.),
- Kossuth Lajos Gimnázium (9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.),
- Móra Ferenc Általános Iskola (9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás utca 5.),
- Ujhelyi Imre Általános Iskola (9200 Mosonmagyaróvár, Ujhelyi I. utca 69.).
I. rész – Iskolai PC csomagok és kapcsolódó eszközök/csomagok
Valamennyi oktatási intézmény tekintetében beszerzendő eszközök/csomagok
mennyisége:
- 203 darab Iskolai PC csomag (10/100/1000mbit/s LAN, DVD író, 2.93GHz
processzor, 2GB DDR2, 160GB HDD, 6 USB, 3 év garancia, Win7, 17" LCD TFT),
- 1 darab Alkalmazás szerver (Xeon 3GHz processzor, 2GB RAM, 4db HDD, RAID,
2*250GB HDD, 2*10/100/1000mbit/s LAN, DVD-RW, 3 év garancia),
- 1 darab Szavazó csomag (30 db-os szett 2 db központi egységgel, vezeték nélküli,
3 év garancia),
- 12 darab WIFI csomag (IEEE 802.11 b/g WLAN, HTTP, SSH, SSL, SNMPv3,
WPA-EAP/PSK, WPA2-EAP/PSK, WEP 64/128/152 bit, VLAN, QoS, WMM, WDS
with AP, WDS Bridge),
- 2 darab SNI I. csomag (szavazószett 30 készülékkel),
- 2 darab SNI III. csomag (képernyőnagyító szoftver),
- 3 darab SNI V. csomag (fejegér).
II. rész – Tantermi csomagok
Valamennyi oktatási intézmény tekintetében beszerzendő összesen 88 darab
Tantermi csomag (notebook: 2.13 GHz processzor, 15.6" TFT LCD, 2GB RAM, 250
GB HDD, DVD, 4db USB, 10/100/1000mbit/s LAN, 802.11 b/g/n WLAN, Win7, 3 év
garancia, projektor: XGA, 4:3 arány, 3000 ANSI LUMEN, DLP vagy LCD, 2 VGA, 1
monitor kimenet, készenléti fogyasztás <1W, 3000 óra lámpa élettartam, min. 2000:1
kontraszt, LAN, 3 év garancia, interaktív tábla: 4:3 képarány, aktív felület: 160*120
cm (+/- 10%-os eltérés megengedett), kézzel, speciális toll nélkül is vezérelhető, 5
év garancia).
A szerződést teljesítő szállítónak kell teljesítenie valamennyi rész tekintetében:
- az eszközök szállítását, helyszíni szerelését és üzemben helyezését a megjelölt
oktatási intézményekbe(n),
- a szállított eszközök magyar nyelvű dokumentcáiójának átadása,
- az eszközök üzembe helyezésével és használatával kapcsolatos oktatás.
A szerződést teljesítő szállítónak valamennyi rész tekintetében 2 munkanapon
belüli hibaelhárítást/javítást és/vagy cserekészüléket kell biztosítania a felmerült hiba
bejelentését követően, a szerződésben részletezettek szerint.



Az egyes részekkel összefüggő további részletes követelményeket az ajánlattételi
dokumentáció tartalmazza.
A Kbt. 58. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet, hogy
valamennyi, az ajánlati felhívásban és ajánlattételi dokumentációban meghatározott
egyedi típusú dologra való utalást vagy védjegyre hivatkozást a közbeszerzés
tárgyának egyértelmű meghatározása tette szükségessé, de az ajánlatkérő
valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel összefüggésben elfogad
azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy
az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.
II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő
információnak megfelelően)

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További
tárgyak:

30213100-6
48820000-2
80533000-9

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően)
xNyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Versenypárbeszéd
IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben
szereplő információnak
megfelelően, adott esetben)
-
IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény
esetén (ha ismert)
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP
OJS eSender x
Bejelentkezés:
Hirdetmény hivatkozási száma: 2010 - 20447 (év és a dokumentum száma)
IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: 2010 /S 154 - 238127 2010/08/11 (év/hó/nap)
IV.2.4)
Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja: 2010/08/09 (év/hó/nap)
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki
annyi kockát, amennyire szükség van)
Befejezetlen eljárás xJavítás További információ
VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)



xA közbeszerzési eljárást megszüntették.
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
Nem került sor szerződés odaítélésére.
xLehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.
VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó,
illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig
hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára)
VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg
megadottaknak.
Mindkettő
VI.3.2) Az eredeti hirdetményben
A megfelelő pályázati dokumentációban
(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
Mindkettőben
(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)
 
A szöveg módosítandó része:
A következő helyett:
Helyesen:
VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)
 
A módosítandó adatok:
A következő helyett: (év/hó/nap)
: (időpont)
Helyesen: (év/hó/nap)
: (időpont)
VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)
 
A módosítandó szövegrész (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)
 
A beírandó szöveg helye:
A beírandó szöveg:



VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
Az eljárás megszüntetésére, illetőleg az ajánlati felhívás Kbt. 76. § (2) bekezdés
szerinti visszavonására az ajánlati felhívás II.2.1) pontjának és az ajánlattételi
dokumentáció műszaki leírásának eltérése miatt került sor. Az ajánlatkérő azonos
műszaki tartalommal a közbeszerzési eljárást ismételten lefolytatja, illetőleg
megindítja.
VI.5)
A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA: 2010/09/21 (év/hó/nap)


