ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 113. § Nyílt eljárás - EKR000508472018
E10 - Előkészítés szakasz
Ajánlatkérő
neve:

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Közbeszerzés
tárgya:

Ábrahámhegy- eszközbeszerzés

Összefoglaló tájékoztatás
Összefoglaló tájékoztatás
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és cím adatok
Hivatalos név:

Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Postai cím:
Város:

Ábrahámhegy

Egyéb cím adatok:

Badacsonyi Út 13.

Postai irányítószám:

8256

Ország:

Magyarország

I.2) Kommunikáció
Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000508472018/reszletek

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződés típusa
II.1.2) A szerződés tárgya:

Árubeszerzés
Közösségi házhoz kapcsolódó eszközbeszerzés

II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:
TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00022. azonosító számú pályázat keretében informatikai és hangtechnikai eszközök beszerzése az alábbiak
szerint: laptop és hordtáska 2db, laptop 10 db, asztali switch 2db, router 5 db, smart LED tv. 10 db, CD lejátszó 3 db, nyomtató 1db,
fényképezőgép 1db, projektor 2db, mélysugárzó 1db, mikrofon szett 10db, mikrofonállvány 5db, hangszóró 27db, erősítő 5db,
hangközpont 1db. A beszerzésre kerülő eszközök listáját a Közbeszerzési dokumentum tartalmazzák részletesen. A szerződés tárgyát
képezi az eszközök leszállításán túl, az eszközök üzembe helyezése (beállítása), valamint az eszközök használatáról szóló oktatás is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően)
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II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje
Időtartam hónapban:

vagy napban:

II.1.5) A teljesítés helye:

180

vagy a teljesítés határideje:

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.

III. szakasz: Értékelési szempontok
III.1) Értékelési szempontok
Igen

Az alábbiakban megadott szempontok:
Minőségi szempont:

Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb
szintje: 60 hónap)

Költség szempont:

Nem

Ár szempont:

Igen

20

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség:

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

80

IV. szakasz: Jogi információ
IV.1) Részvételi feltételek
IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):
P.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás megküldésének napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben, vagy ha
a tevékenységét nem folytatja három éve, akkor amióta az ajánlattevő megkezdte a tevékenységét, a teljes - általános forgalmi adó
nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 12 millió forintot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. M.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a
felhívás megküldésétől visszafelé számított 36 hónapban legfeljebb 3 db, összesen legalább nettó 12 millió Ft értékű, szerződésszerűen
teljesített a közbeszerzés tárgya szerinti (informatikai eszközök és/vagy hangtechnikai eszközök szállítása és beépítése) referenciával.
IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott

Nem

IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazására vonatkozó információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

V. szakasz: Eljárás
V.1) Adminisztratív információk
V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje
2018.08.31

18:00

óra/perc

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk
VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, a V
.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.
VI.1.2) További információk:
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az EKR rendszerben, az V .1.1) pontban
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meghatározott időpontig jelezzék.

VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma
2018.08.24

Az összefoglaló tájékoztatás azonosító száma:
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EKR-OT-01470/2018

