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Előterjesztés 

Dib-. számú előterjesztés 

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére 
a "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az 

ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által az általános közbeszerzési 
tanácsadással megbízott Dr. Magyar Adrienn az Informatikai és Iratkezelési Osztály és a Jogi 
Osztály közreműködésével összeállította az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú 
közbeszerzési eljáráshoz az ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat, 
amelynek része a nyertes ajánlattevővel megkötésre kerülő keretszerződés-tervezet is. A 
közbeszerzési eljárásban a hivatalban használt, elavult laptopok és munkaállomások helyett új 
eszközök beszerzésére kerül sor. 

A fentiekben megjelölt feladat elvégzésére az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltak szerint javasolok adásvételi keretszerződést kötni tekintettel 
arra, hogy a beszerzés pontos mennyisége előre nem meghatározható. 

A közbeszerzési eljárást megindító felhívás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész szerinti uniós értékhatár alatti eljárásrendben 
lefolytatott, Kbt. 115.§ (l) bekezdése szerinti, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásra 
irányadó eljárási szabályok szerint került összeállításra, mivel a beszerzés előzetesen becsült 
értéke nem éri el a nettó 18 millió Ft-ot. 

II. Hatásvizsgálat 

A közbeszerzési eljárás eredményes lezárultát követően - az ötnapos szerződéskötési 
maratórium betartásával -meg lehet kötni a szerződést a nyertes ajánlattevőveL 

A keretszerződés időtartamára (a szerződéskötéstől számítva 2016. december 31. napjáig tartó 
határozott időtartam) a Képviselő-testület a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben biztosítja a 
szükséges fedezetet. 

Az eljárás eredményeként új informatikai eszközök beszerzésére kerül sor a Polgármesteri 
Hivatal részére. 

III. V égrehajtás feltételei 

A Kbt. 27. § (5) bekezdése szerint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak az eljárást 
megindító döntését név szerinti szavazással kell meghoznia. 



IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2016. június" j" 

Ú/h ~aP .. ·ndor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
_..--· 

D~ 
jegyző 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottságának 

... /2016. (VI. 2.) határozata 
az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az 

ajánlattételi felhívás, és a közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról 

l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az l. melléklet, a közbeszerzési dokumentumokat 
a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 

2. A Bizottság az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítását jóváhagyja. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: az aljegyző 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
az Informatikai és Iratkezelési Osztály vezetője 
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J. melléklet a ... .12016. (VI. 2.) GPB határozathoz 

Az ,,Informatikai eszközök beszerzése" 
tárgyú, a Kbt. 115. §(l) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzés eljárás 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 

l. Ajánlatkérő neve, címe telefon-és telefaxszáma: 

Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Postai cím: ll 02 Budapest, Szent László tér 29. 
Kapcsolattartási pont: 
Címzett: dr. Aziz-Malak Nóra 
Telefon: 06-1-433-8250 
E-mail: kozbeszerzes@kobanya.hu 
Fax: 06-1-433-8230 
Ajánlatkérő általános internetcíme: www.kobanya.hu 

Az ajánlat benyújtásának helye: ll 02 Budapest, Szent László tér 29. l. em. 131. 
Az ajánlat bontásának helye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. l. em. 133. 

2. Közbeszerzési eljárás fajtája: 
Jelen közbeszerzési eljárás nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli 
közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) 115. § (l) bekezdése alapj án. 

3. Közbeszerzési dokumentumok 
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat térítésmentesen, a jelen Ajánlattételi 
felhívással egyidejűleg megküldi az Ajánlattevők részére. 

4. Közbeszerzés tárgya, mennyisége 

Árubeszerzés 

Előreláthatólag 20db notebook, 16db komplett munkaállomás (monitorral) és 21 db 
monitor nélküli munkaállomás szállítása és telepítése. 

A fenti mennyiség tájékoztató jellegű. Az Ajánlatkérő a megadott mennyiségen felül a nyertes 
ajánlattevő által megadott egységárakon további eszközöket is megrendelhet oly módon, hogy 
az összes beszerzés értéke legfeljebb l 0.000.000 Ft + ÁFA keretösszeg lehet. Ajánlatkérő 
nem köteles a keretösszeget kimeríteni. Az Ajánlatkérő a 10.000.000 Ft+ÁFA keretösszeg 
erejéig jogosult eseti megrendelésekre. 

A megrendelt eszközöket telepített operációs rendszerrel kérjük szállítani. Az eszközök 
szállításamellett az operációs rendszer telepítése is az ajánlattevő feladata. 

Részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak. 

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 
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Fő tárgy: 30200000-1, Kiegészítő tárgyak: 30213100-6 

5. A szerződés meghatározása: adásvételi keretszerződés 

6. Részajánlat, többváltozatú (alternatív) a.iánlat 
A jelen közbeszerzési eljárásban nincs lehetőség sem részajánlat, sem többváltozatú ajánlat 
beadására. 

Ajánlatkérő a rész-ajánlattételt azért nem biztosítja, mert keretszerződés lévén nem 
határozható meg előre a notebook-ok és a PC-k mennyisége, rész-ajánlattétel esetében 
ajánlatkérőnek nem lenne lehetősége változtatui az egyes termékekből megrendelendő 
mennyiségek és típusok tekintetében két külön szerződés esetén. 

7. A szerződés időtartama: A szerződéskötéstől számítva a keretösszeg lehívásáig, dc 
legfeljebb 2016. december 31. napjáig tartó határozott időtartam. 

A szállítás határideje: a szerződéskötéstől számított 20 munkanap 

8. A teljesítés helye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. 

NUTS-kód: HU 101 

9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 

A szerződés szerinti és a Kbt. 135. § (l) bekezdéseszerint igazolt teljesítés ellenértékének 
kifizetésére szabályszerűen kibocsátott számla alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Kbt. 135.§ 
(5) bekezdése szerint kerülhet sor, a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 
napon belül, a szerződés-tervezetben részletesen meghatározottak figyelembe vételéveL 

Akifizetésre megfelelően irányadóak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. 
§-ban foglaltak. 

A nyertes ~ánlattevő szállításonként részszámla benyújtására jogosult a teljesítés igazolás 
birtokában, tételes elszámolás alapján. 

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

Az ajánlattétel, a szerződés és akifizetések pénzneme: HUF. 

A teljesítést igazolóokiratoka számla kötelező mellékletét képezik. 

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6: 155. §) mértékű és a 
késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. 



lO.Kizáró okok 

Kizáró okok: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben 
a Kbt. 62. § (l) bekezdés g)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike 
fennáll. 

Megkövetelt igazoJási mód: 

Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem 
tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § ( 1) bekezdés k) 
pont kb) pontját a 8. §i) pont ib) alpontja és a 10. §g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint 
kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban 
az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. §-a 
szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési 
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a 
valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében 
megkövetelt információkat Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt 
információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § 
(l bekezdése) 

8. § i) pont ib) a/pontja: ,,A Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) alpon(ja tekintetében az 
ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek 
szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ujánlattevift nem 
jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbhiakhan: 
pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpon(ja szerint definiált 
valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó 
nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szerepiőnek nincs a pénzmosásról szófó 
törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpon(ja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre 
vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; " 

10. §g) pont gb) a/pontja: "Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén: a Kbt. 62. 
§ (l) bekezdés k) pont kb) afpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkezif 
nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott 
tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt, illetve részvételre 
jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont 
ra)-rb) vagy rc)-rd) afpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és 
állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges beny~jtani; hu a 
gazdasági szerepiőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy re )-rd) 
afpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni" 

Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormány rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi 
továbbáakizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. 

Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § 
(2) bekezdésében előírtak szerint kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítése során 
nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (l) g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó 
alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem 
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írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. 

A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak a felhívás megküldésénél nem régebbi 
keltezésűnek kell lenniük. 

Akizáró okok igazolására egyebekben a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az 
irányadóak. 

ll. Alkalmassági követelmények 
Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (l) bekezdésére tekintettel pénzügyi-gazdasági alkalmassági 
követelményt nem ír elő. 

Műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelmény: 

Ml. Alkalmas az ajánlattevő, ha a felhívás megküldését megelőző 3 évben rendelkezik 
összesen legalább nettó 7 millió Ft értékű vagy 14 db notebook-ot és/vagy ll db 
munkaállomást tartalmazó, informatikai eszközök szállítása tárgyú, befejezett, 
szerződésszerűen teljesített referenciával. 

Igazolási mód: 
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (l) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevőnek a 
szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható az 
eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év legjelentősebb 
szállításainak ismertetésével a rendelet 23.§-a szerint, azaz az ajánlattevő, illetve az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő 
másik fél által adott igazolássaL 

A referencia igazolásnak vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: 
teljesítés ideje és helye, a szerződést kötő másik fél, a szállítás pontos tárgya, mennyisége 
vagy az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az 
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja. 
hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minösített 
ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az 
Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott a 
letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettól 
származó jegyzékszerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő a fenti igazoJási módok helyett. 

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. 

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevök 
bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük 
fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban 
ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon 
alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Kbt. 65. § (8) bekezdésben 
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foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó 
okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

Irányadó továbbá a Kbt. 65. §(ll) bekezdése. 

Ajánlattevő ajánlatában nem köteles igazolni műszaki-szakmai alkalmasságát, a Kbt. 67. § (l) 
bekezdése alapján elegendő, ha arról nyilatkozik, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt 

alkalmassági követelményeknek. Alkalmasságát a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az 
ajánlatkérő felhívására az eljárást lezáró döntés meghozatala előtt köteles igazolni fentiek 
szerint. 

Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az értékelési 
szempontokra figyelemmellegkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidö 
tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást 
megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó 
szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat 
benyújtani. 

Ha az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő nem 
vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően ny(~jtja 
be az igazolásokat, az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az 
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az 
igazolások benyújtására. 

12. Szerződésben megkövetelt biztosítékok 
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér. 

Késedelmes szállítás esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssei érintett minden naptári 
napra 50.000 Ft. Ajánlatkérő a késedelmi kötbért a keretszerződés időtartama alatt összesen 
maximum l O napig érvényesíti, azt követően a meghiúsulási kötbér szabályai irányadóak. 

A teljesítés olyan okból történő meghiúsulása esetén, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős, a 
nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke a nem teljesített 
termékek nettó vételárának 20%-a. 

Ajánlatkérő 3 év jótállási kötelezettséget ír elő az eszközökre. 

13. Az a.iánlattétel nyelve: 
Az ajánlattétel nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Abban az esetben, ha 
a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az ajánlattevő köteles 
mellékelni a magyar nyelvű ajánlattevő általi felelős fordításokat annak szem előtt tartásávaL 
hogy a helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie. 

14. Hiánypótlás: 
A Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint van lehetőség hiánypótlásra. 
A Kbt. 71. § (9) bekezdése alapján az értékeléshez az ajánlatkérő által bemutatni kért 
szakemberek személye hiánypótlás keretében csak úgy változhat, hogy a hiánypótlásban az 
értékeléskor figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében a korábbival 



legalább egyenértékű szakember kerül bemutatásra. Ha a hiánypótlás során a korábbinál 
nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkező személy kerül bemutatásra, az 
ajánlatkérő az értékeléshez akkor is csak az általa pótoltatott szakember adatait veheti 
figyelembe, a hiánypótlás ilyenkor is csak az érvényessé tételt szolgálja, és nem eredményezi 
az értékeléskor figyelembe veendő tényezők változását. 

15. Az ajánlatok értékelési szempontja: legalacsonyabb ár 
A vállalásokat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, 
függetlenül azok formájától és forrásától, pl. V ÁM, különböző díjak és illetékek, stb. 
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell 
lennie, vagyis magában kell foglalnia valamennyi ajánlattevöi kitizetési igényt. 
Az Ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is 
csak ez lehet. Kérjük a felolvasólaporr valamennyi termék nettó egységárát megadni, továbbá 
az ajánlatkérő által megadott tájékoztató mennyiségre vonatkozó nettó összesen árat a 
közbeszerzési dokumentumokban szereplő minta szerint. 

Ajánlatkérő a nettó összesen árat értékeli a közbeszerzési dokumentumokban megadott 
eszköz árlista alapján. 

Ajánlatkérő azért alkalmazza a legalacsonyabb ár értékelési szempontját, mert a műszaki 
elvárásokat konkrétan meghatározta, az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan 
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a 
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a 
legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. 

16. Az ajánlattételi határidő: 2016. június 15. 16:00 óra 

Az ajánlat benyújtásának címe: 

Személyes benyújtás esetén: Ajánlatkérő l. pontban meghatározott postai címén, az I. em. 
131. szabában munkanapokon 9-15 óráig, pénteki napokon 9-13 óráig, az ajánlattételi 
határidő lejártának napján 9-17 óráig. 

Postai feladás es etén: Ajánlatkérő ll 02 Budapest, Sz en t László tér 29. l. em. 131. címére 
kérjük az ajánlatok megküldését is. 

17. Az ajánlat( ok) felbontásának ideje, helye: 2016. június 15. 16:00 óra 

Helye: ajánlatkérő l. pontban meghatározott címén az I. emelet 133. számú tárgyalóban 

Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. § (3) bekezdésében megjelölt személyek lehetnek jelen. 

18. A szerződés EU Alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos 
Nem. 

19. Az eredményhirdetés tervezett időpont,ja 
Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről az arról készített írásbeli 
összegezés megküldésével értesíti ajánlattevőket 
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20. Kiegészítő információk 

l) A Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint az ajánlattételi felhívásban előírt dokumentumok 
egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott 
egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt 
példányát kell tartalmaznia. 

2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti 
nyilatkozatát, azaz az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás 
feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

3) A Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt 
dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis
vagy középvállalkozásnak minősül-e. 

4) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia. 
amely feltünteti a 68. § (4) bekezdése szerinti információkat (ajánlattevő neve, 
székhelye, valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési 
szempontok alapján értékelésre kerülnek). 

5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 
30 nap. 

6) Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. 

7) Jelen eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek) 
ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek 
ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott 
gazdasági szereplő olyan gazdasági szerepiővel tegyen közös ajánlatot, amelynek 
ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

8) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint kell eljárni. A közös 
ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

9) Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos 
követelmények: Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind 
ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. 

10) Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevöknek nem elektronikus úton kell 
felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és 
követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania: 

• az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, 

a jelen 
formai 

• elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres 
oldalakat nem kell 

• az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplö 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 

• az ajánlatot zárt csomagolásban, l papír alapú példányban kell beadni. Az ajánlatot 



teljes terjedelmében - elektronikus képolvasó eszköz (scanner) segítségével 
elektronikus adathordozón is be kell nyújtani (CD, DVD), l darab elektronikus, a 
papír alapú példánnyal mindenben megegyező másolati példányban, jelszó nélkül 
olvasható .pdf formátumú fájl(ok)ban. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell 
ajánlatában arról, hogy az ajánlat papír alapú és elektronikus példánya 
egymással mindenben megegyezik. 

Esetleges eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó az értékelés során. 

• az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 
adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy( ek)től írásos meghatalmazást kaptak; 

• az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni; 

• a zárt csomagon: Ajánlat: "Informatikai eszközök beszerzése" valamint: "Csuk 
közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható jel! .. 
megjelölést kell feltüntetni. 

ll)Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban 
megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő 
lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidön 
belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát 
megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények 
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

12) Az ajánlati árnak tartalmaznia kellminden költséget. Az ajánlatok összeállításával és 
benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség ajánlattevőt terheli. 

13) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont 
(kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, 
dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mint~ját. 
Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával 
kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásnak 
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. 

14) A kiegészítő tájékoztatás kérésekre a Kbt. 56.§-a és 114.§ (6) bekezdése az irányadó. 
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi 
határidő lejártát megelőző harmadik naptári napot (tájékoztatás megküldésére). 
feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző hatodik naptári 
napig megérkeznek az ajánlatkérőhöz. 

15) Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell 
benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok 
ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 

16) Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi 
órában megadott határidő közép-európai helyi időszerint értendő. (CET) 

17) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő 
átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján 
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell 
alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az 
adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlattételi felhívás 
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megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül 
átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az 
alkalmazott árfolyamot. 

18) Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke 
bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a 
minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés 
tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági 
szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos 
listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az 
ajánlatkérő elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglalt igazolási 
módok helyett. Ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmassági követelményt a 
minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 

19)Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz 
köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban. 

20)Az ajánlatkérő nem él a Kbt. 33. §-ában és 114. § (ll) bekezdésében foglalt 
lehetőségéveL 

21) Ajánlattevő a Kbt. 66. §(6) bekezdése alapján az ajánlatában köteles megnevezni az 
ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, továbbá a közbeszerzésnek azt a 
részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe 
venni. 

22) Ajánlattevő köteles megjelölni az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezeteket 
(személyeket) és köteles csatolni azok rendelkezésre állását igazoló szerződést vagy 
előszerződéses kötelezettségvállalást 

21. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 
2016. június 2. 
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l) ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVÖKNEK 

Jelen közbeszerzési eljárásra a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 
rendelkezései az irányadóak. 

l) Közös ajánlattétel 

Kbt. 35. §(l) "Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy ny~jthat he részvételi 
jelentkezést. 

(2) Az (J) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők 
kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre 
jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 

(3) A közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők csoportjának képviseletéhen tett minden 
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre 
jelentkezők megjelölését. 

(4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezffk 
értesítéséf írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. §J, a hiánypótlás [71. §j. 
a felvilágosítás [71. §J és indokolás [72. §J kérése esetében az ajánlatkérff a közlis 
aján/attevőknek vagy közös részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve 
felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. 

(5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték ny~jtását [54. §] írja elő, a közös 
aján/attevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk Az ajánluti 
kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése/ 
esetén a biztosíték az ajánlarkérőt illeti meg. 

(6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesenfelelnek 

(7) A köz ös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyéhen az 
ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás 
nem következhet be. 

(8) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem kötheti gazdálkodó 
szervezet alapításához. " 

Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban 
a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik 
részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, 
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt. 65. ~ (7) 
bekezdés]. 

2) Értelmező rendelkezések 

alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 



a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy 
alapanyag eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az 
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 
teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem 
nevezte meg - a bejelentéssei együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt 
alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssei együtt nyilatkozni arról is, hogy az 
általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes 
jogaszerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki. illetve 
amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások 
nyújtását kínálja. 

üzleti titok 
Kbt. 44. § "(1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezés ben, hiánypótlás ban, 
valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a 
védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtiltha~ja. Az 
üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek 
nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan 
sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz 
indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy 
adat nyilvánosságra hozatalamiért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. !\ 
gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén 
kerül megfogalmazásra. 
(2) Az (l) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak 
különösen 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb 
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságróJ szóló 2011. évi CXII. 
törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében 
bemutatott 
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy 
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és 
adatokat, 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre 
vonatkozó információkat és adatokat, 
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem 
értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (l) bekezdésben 
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a 
szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (l) bekezdésben 
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján 
nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak 
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(3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), 
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: 
adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre 
kerül, de az ezek alapjául szolgáló- a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, 
alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
(4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti ti tokká nyilvánítása 
során az (l )-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében 
köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum 
benyújtására." 

3) A Kbt. 73. §(4) bekezdés szerinti tájékoztatás: 

Az adózásra, a kömyezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők 
esélyegyenlőségére, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 
kötelezettségekről ajánlattevő tájékoztatást kaphat az alábbi elérhetőségeken: 

4) Az érintett hatóságok központi elérhetőségei: 

A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
• Munkavédelmi és munkaügyi főigazgató-helyettes 

E-mail: MMI foigazgato-helyettes@lab.hu 
Telefon: (06 l) 433-0402 
Fax: (06 l) 433-0455 

• Munkaügyi Főosztály 
E-mail: munkaugyi-foo@lab.hu 
Telefon: (06 l) 433-0391 
Fax: (06 l) 433-0457 

• Munkavédelmi Főosztály 
1086 Budapest, Szeszgyár u. 4. 
E-mail: munkavedelmi-foo@lab.hu 
Telefon: (06 l) 299-9090 
Fax: (06 l) 299-9093 

• Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Főosztály 
l 096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 
E-mail: titkarsag@omfi.hu 
Telefon: (06 l) 459-3050 
Fax: (06 l) 459-3059 

• Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat 
Ingyenes (zöld) telefonszám: 06-80-204-292 

• Hatósági nyilvántartás: 
Ingyenes (zöld) telefonszám 06-80-204-667 

• a területi kirendeltségek elérhetőségek az alábbi intemet-címen találhatók: 
http:/ /www.ommf.gov .hu/index.html?akt_ menu=206 

- ÁNTSZ: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6., levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390, zöld szám: 06-80-204-264, a megyei és 
városi intézetek elérhetősége a www.antsz.hu intemet-címen találhatók 
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MBH: 1051 Budapest, Arany János u. 25. tel.: 06-1-301-2900, fax: 06-1-301-2904, 
zöld szám: 06-80-204-258, a területileg illetékes bányakapitányságok elérhetősége a 
http://www.mbh.hu/ intemet-címen található 

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal: H-1054 Budapest, Széchenyi u. 2., Telefon: +36-1-
428-51-00, +36-40-42-42-42, Fax: +36-1-428-53-82, www.nav.gov.hu 
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főfelügyelőség: H-1016 
Budapest, Mészáros u. 58/A., Telefon: +36-1-224-91-00, Fax: +36-1-224-92-62., 
www .orszagoszoldhatosag. go v .hu intemet -címen található 

- Egyenlő Bánásmód Hatóság: H-1024 Budapest, Margit krt. 85., Telefon: +36-1-
336-7843, Fax: +36-1-336-7445, www.egyenlobanasmod.hu intemet-címen 
található 

- Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 
http :/ /www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/ szaki gazgatasi -szervek/ epitesugyi
hivatal intemet-címen található 

- illetve fenti hivatalok teljesítés helyszínén található kirendeltségein 
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II. SZERZÖDÉSTERVEZET 

Adásvételi keretszerződés 
(tervezet) 

amely közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent László tér 29., képviseli: Kovács Róbert 
polgármester) mint Vevő (a továbbiakban: Vevő), 

másrészről . . . . . . ... . . . .. . . . .... (. ....................... , képviseli ............... ) mint Eladó (a 
továbbiakban: Eladó) 
- a továbbiakban együttesen: Felek - között az ajánlatában felsorolt informatikai eszközök 
szállítására és telepítésére alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 

l. A szerződés tárgya: 

a) Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés tárgya az ,Jnformatikai eszközök 
beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárást megindító felhívásában foglalt eszközök (notebook
ok, komplett és monitor nélküli munkaállomások) szállítása a jelen szerződés melléklctét 
képező megrendelés-miuta alapján. 

b) Eladó ezen szerződés aláírásával a közbeszerzési eljárás során tett ajánlata elfogadása 
eredményeként kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő által a jelen szerződés mellékleteként 
meghatározott megrendelés-miuta alapján esetenként megrendelt termékeket és mennyiséget a 
Vevő részére leszállítja, tulajdonába adja. A hivatkozott, beárazott megrendelés-minta a jelen 
keretszerződés elválaszthatatlan része. 

c) Felek rögzítik a felhívás alapján, hogy kizárólag olyan gyári csomagolású, új. elsö 
üzembe-helyezésű gépek, eszközök szállíthatóak, amelyek megfelelnek a vonatkozó európai 
irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak. 
szabványoknak, valamint magyarországi szerviz- és alkatrészellátásuk biztosított. 

2. A szerződés időtartama: 

Felek jelen szerződést a szerződéskötéstől a rendelkezésre álló l O OOO OOO Ft + ÁFA. azaz 
tízmillió forint+ ÁFA keretösszeg erejéig, de legkésőbb 2016. december 31. napjáig tartó, 
határozott időtartamm kötik. 

3. A felek jogai és kötelezettségei: 

a) Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő az l. pontban meghatározott eszközöket olyan 
módon vásárolj a meg, ahogy ez a jelen pontban szabályozásra kerül. 

b) Vevő az l. pontban említettek szerint az Eladó minden eltérés nélkül elfogadott 
ajánlata szerinti termékeit szükség szerinti mennyiségben eseti megrendelés formájában 
rendeli meg az EladótóL 
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c) Eladó kötelezi magát arra, hogy a konkrét eseti megrendelésben meghatározott 
(típus/mennyiség) eszközöket a megrendelésben foglalt mennyiségben, szállítja le a Vevő 
részére a megrendeléstől számított 20 munkanapon belül. 

d) Megrendelés alatt a megrendelés Eladó általi kézhezvételét értik a Felek. 

e) A megrendelésnek megfelelő szállítás a Felek egyező megállapodása szerint akkor 
történik meg szabályszerűen, ha az Eladó vagy az általa igénybe vett Fuvarozó az árukat 
tartalmazó egyes szállítmányokat az Eladó kockázatára a Vevő székhelyére leszállítja és a 
küldeményt csomagolási egységenként átszámolva a megrendelésben megjelölt személy 
részére mennyiségileg átadta és az átvette. 

f) Eladó feladata az eszközök szállítása és az operációs rendszer telepítése. 

g) Kapcsolattartó, aki az áru átvételre jogosult Vevő részéről: 

Marton Roland informatikus 
tel: 
fax: 

Kapcsolattartó Eladó részéről: 

tel: 
fax: 

h) Az Eladó a leszállított eszközöket bontatlan gyári csomagolásban, minőségtanúsítással 
és egyéb dokumentációkkal együtt adja át a Vevőnek. A csomagolásnak alkalmasnak kell 
lennie arra, hogy az eszközöképségéta fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja. 

i) Eladó, amennyiben az általa ajánlott termék a forgalomból kivonásra került, szállíthat 
helyettesítő terméket, a közbeszerzési eljárásban rögzített egységáron a Vevővel történt 
egyeztetést követően. 

j) A minőség megvizsgálás helye a Vevő székhelye. Vevő a leszállított termékek 
mennyiségét a szállítást követően, az átadáskor azonnal ellenőrzi, minőségi átvételét 
folyamatosan végzi. Eladó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt 
folyamatosan rendelkezésre áll, konzultációs lehetőséget biztosít. 

k) Vevő fenntartja magának a jogot a szerződés teljes idejére, hogy a szállított árut 
ellenőrizze és abban az esetben, ha az Eladó nem azt (vagy azzal egyenértékű) terméket 
szállítja, amit a Vevő a szerződéskötést megelőzően elfogadott, akkor jogosult a hiba 
észlelését követően a termék azonnali cseréjét kérni. 



l) Felek rögzítik, hogy a megrendelésben foglalt szállítási kötelezettség teljesítésének 
késedelme vagy elmulasztása, valamint a fenti pontokban előírt kötelezettségek figyelmen 
kívül hagyása a jelen szerződés megszegését jelenti, aminek következtében az Eladót a jelen 
szerződésben szabályozott kötbér és/vagy kártérítés fizetésének kötelezettsége terheli. 

m) Eladót a jelen szerződés alapján leszállított árura a jogszabályban megállapított 
szavatassági kötelezettség terheli. 

n) Eladó a jelen szerződésben foglalt eszközökre 3 év teljes körű jótállást vállal. 
Amennyiben az eszköz, vagy ennek egy része a jótállási idő alatt az Eladó jótállási 
kötelezettsége alá tartozó hiányosságak miatt nem üzemel rendeltetésszerűen, az előzőekben 
meghatározott jótállási idő az érintett eszközt illetően annyi idővel meghosszabbodik. 
amennyi ideig az a rendeltetésszerű használatra nem volt alkalmas. 

o) Vevő nem köteles a teljes keretösszeg lehívására, Vevő jogosult a keretösszegnél 
kisebb értékű megrendelésre. 

4. Díjazás, a fizetés módja: 

nettó várható nettó l 
egységár mennyiség összesen ár l 
(HUF/db) a várható 

mennyiségre l 
(HUF) j 

munkaállomás 21 db _J monitor nélkül 
komplett 16 db 

munkaállomás 
monitorral 

-
notebook 20 db 

a) Eladó számla benyújtására szállításonként utólag jogosult, a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 135.§ (l) bekezdése szerint igazolt 
teljesítését követően, a tényleges teljesítésnek megfelelő összegben. 

b) Vevő az eseti teljesítést igazoló szabályszerűen kiállított teljesítésigazolással igazolt 
számlát a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki az 
Eladónak a ........................... bankszámlaszámára a Kbt. 135.§ (l), (5) bekezdései, 
továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6: 130.§ 
(l )-(2) bekezdése szerint. 

c) Felek rögzítik, hogy a szerződéses időszak folyamán az egyes számlákba csak azok az 
árak, árképzési tényezők és költségek állíthaták be, mégpedig ugyanolyan mértékben, 
amelyeket az Eladó elfogadott ajánlata tartalmaz. 

Az Eladó által megajánlott fenti nettó egységárak tartalmaznak minden költséget és a 



keretszerződés időtartama alatt változatlanok. A fenti egységárakon kívül Eladó csak az ÁFA 
érvényesítésére jogosult. 

Az ÁFA felszámítása és megfizetése a hatályos jogszabályok alapján történik. 

A jelen keretszerződés az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. §
ának hatálya alá tartozik, így az abban foglaltak megfelelőerr alkalmazandóak. 

d) Vevő előleget nem fizet. 

e) A számla kifizetésnek feltétele a teljesítésigazolás csatolása. A teljesítésigazolás 
kiállítására Hegedűs Károly aljegyző jogosult. A teljesítésigazolás nem jelenti a hibás 
teljesítésből eredő jogokról történő lemondást. 

f) Vevő a számla ellenértékének megfizetése során alkalmazza az Adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény 36/A.§ rendelkezéseit. 

g) Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. 6:155.§-ában foglaltak szerint késedelmi kamat 
megfizetésére köteles. Vevő kijelenti, hogy a Ptk. 8:1.§ (l) bekezdés 7. pontja alapján 
szerződő hatóságnak minősül. 

h) Eladó kötelezettséget vállal a Kbt. 136.§ (l) bekezdése értelmében, hogy nem fizet, 
illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 
62. § (l) bekezdés k) pont ka)-kb) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak, illetve Eladó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 
tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetövé teszi és a Kbt. 143.§ (3) bekezdése 
szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. 

5. Szerződést megerősítő biztosítékok, hibás teljesítés 

a) A felek egyetértenek abban, hogy a szállításból, illetve fuvarozásból eredő hibákkal 
kapcsolatban a Vevő a teljesítés megtörténtétől számított 5 munkanapon belül jogosult az 
Eladóval szemben fellépni. 

b) Az egyéb minőségi hibákkal, vagy a mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos 
igényeket a Vevő azok észlelését követő 5 munkanapon belül bármikor kifogás tárgyává 
teheti az Eladónál, figyelemmel a jótállásra vagy szavatesságra vonatkozó határidőket is. 

c) Az előző két bekezdés bármelyik esete is forduljon elő, a Vevő köteles a jelzett 5 
munkanapos határidőn belül az Eladó felé jelezni, valamint a hiba vagy hiány korrigálását 
kezdeményezni. A jelen pontban említett minőségi vagy mennyiségi fogyatékosságok esctén, 
de akkor is, ha kiderül, hogy a termék típusában (rendszerében) nem felel meg az ajánlatban 
foglalt minőségi követelményeknek, a Vevő a jelen szerződésben szabályozott mértékü 
kötbért és/vagy kártérítési igényt érvényesíthet, és amennyiben a jelen bekezdés második 
fordulatában leírt minőségi eltérést tapasztalna, úgy érdekmúlásának igazolása nélkül a 
szerződéstől nyomban elállhat, meghiúsulási kötbért és kártérítést követelhet. 

d) Ha az Eladó aminőségi hibás terméket a hibabejelentést követő 5 munkanapon belül 
nem cseréli ki, a Vevőnek jogában áll a fent említett árut harmadik személytől beszerezni az 
Eladó költségére. 
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e) Eladó kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képezö 
termékek rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali engedéllyel. 

f) Szerzödő felek a Kbt. 126. § (l) bekezdése és a Ptk. 6:186. § (l) bekezdése 
rendelkezéseinek figyelembevételével az Eladó nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése 
esetére az alábbi kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg: 

Vevő az Eladóval szemben a teljesítés (szállítás) késedelme esetére késedelmi kötbért köt ki, 
melynek mértéke a késedelem minden naptári napja után 50 OOO Ft. Vevő a késedelmi kötbért 
a keretszerződés időtartama alatt összesen maximum 20 nap erejéig érvényesíti, ezt követöcn 
Vevő jogosult a meghiúsulási kötbér érvényesítésére és a keretszerződés azonnali hatályú 
felmondására. 

g) Eladó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelös az 
érintett megrendelést nem, vagy csak részben teljesíti. A kötbér alapja a nem teljesített 
termékek nettó vételárának 20%-a. 

h) Felek rögzítik, hogy a kötbérkövetelés behajtásáll túlmenően a Vevö a 
szerződésszegésből eredő kárának megtérítését is követelheti az Eladótól, a kár összegébe 
azonban a már behajtott kötbér összege beleszámít. 

i) A kötbér akkor is jár, ha a Vevőnek kára nem merült fel. 

j) A kötbér összegét a Vevő külön fizetési felszólítással érvényesíti, melyet 8 napon 
belül kell hiánytalanul teljesítenie az Eladónak. Amennyiben a kézhezvételtól számított 3 
napon belül az Eladó, bizonyítékokkal egyértelműen alátámasztott kimentéssei nem él, akkor 
a kötbér elismertnek tekintendő. 

k) Felek megállapodnak, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerzödésbcn 
foglalt kötelezettségek azon hibáiért vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis m<~jor 
okozott. Vis major esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében felmerül t kárt. V is 
major alatt értendő minden olyan esemény, illetve történés, amelynek oka a felek rendelkezési 
jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amely megakadályozza 
az érdekelt Felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében. Így a jelen pont értelmezése 
szempontjából a "vis major" olyan esetekre vonatkozik, amely a Felek akaratán kívül 
következik be, nem a Felek hibájából vagy hanyagságából, amelyekben a kötelezett 
késedeimére a hatályos Ptk-ban meghatározott kimentési lehetöség érvényesíthetö. 

l) Vis major bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a szerződéses partnert 
haladéktalanul és rövid úton is értesíteni és javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkczö 
késedelem, illetve hibás teljesítés pótlólagos kiküszöbölésére. Az Eladó nem sújtható 
késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbérrel, kártérítéssel vagy a szerződés mulasztás miatti 
felmondásával, amennyiben a késedelmes teljesítése vis major eredménye. Felek nem tekintik 
vis majornak bármely fél átalakulását, felszámolását, illetve fizetésképtelenségéL 
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6. A szerződés megszűnése és megszüntetése 

a) V evő egyoldalú, írásbeli, az Eladóhoz intézett nyilatkozatával, azonnali hatáll y al 
felmondhatja a keretszerződést, ha: 

Eladó a szállításokkal a keretszerződés időtartama alatt összesen legalább l ü 
naptári napot késett, 

Eladó fizetésképtelenné vált, felszámolási eljárás folyik ellene, 
Eladó szerződésellenesen beszüntette szállításait, illetve 
a Kbt-ben meghatározott esetekben. 

b) A fentieken túl a Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést írásban felmondani a 
Kbt. 143.§ (3) bekezdése értelmében- ha szükséges olyan határidővel, amely lehetövé teszi. 
hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon- ha 

al az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (l) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltéteL 
b/ az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szcrcz 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62.§ (l) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

Ezen pontban foglaltak szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt már 
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

Jelen keretszerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik a határozott idö 
lejártával, vagy a keretösszeg kimerüléséve!, illetőleg bármely fél jogutód nélküli 
megszűnésével. 

A rendkívüli felmondásra, szerződésszegésre egyebekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 

7. Egyéb rendelkezések: 

a) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymás 
részére rendelkezésére bocsátott, vagy a működésükkel kapcsolatban tudomásukra jutott 
mindennemű adatot, információt, eljárást kötelesek üzleti titokként kezelni, kötelesek azt 
megőrizni, illetve tilos azt harmadik személy tudomására hozni, vagy harmadik személy 
részére hozzáférést biztosítani. A titoktartási kötelezettség alól kivételt képez a jogszabály 
által nyilvános vagy közérdekű adatnak minősített adat, információ, dokumentum. 

b) Eladó a Vevő engedélye nélkül harmadik félnek nem hozhatja tudomására a szerzödés. 
illetve azzal kapcsolatban bármely más dokumentáció vagy információ adatait. 

c) A másik fél előzetes jóváhagyása nélkül titkos információt egyik fél sem tehet közzé. 
harmadik személy rendelkezésére nem bocsáthat, kivéve, ha ezt hatályos és érvényes 
jogszabály alapján valamely bíróság, vagy más hatóság kötelező érvénnyel elrendeli. 

d) Az Eladó kifogástalan teljesítéséről a teljes termékmennyiség átadás-átvételét 
követően a Vevő írásban nyilatkozik (teljesítésigazolás). 
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e) Jelen keretszerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk. ide 
vonatkozóan megfelelő szabályait fogják alkalmazni. 

f) Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás csak a Felek egyező akaratnyilvánításávaL 
írásban - a Kbt. vonatkozó előírásaira figyelemmel - módosítható,. 

g) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen keretszerződés bármely pontja 
kógens jogszabályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényü 
dokumentumának tartalmával ellentétes lenne, akkor jelen keretszerződés fentieket sértő 
rendelkezése helyébe- minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása 
nélkül - a megsértett kötelező érvényű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési 
dokumentumban szereplő rendelkezés kerül. Fentieket kell megfelelően alkalmazni, ha 
valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerződés 
része és azt szövegszerűen a keretszerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a 
szerződés részét képezi). 

h) Jelen keretszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi - külön fizikai csatolás 
nélkül is - az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, valamint az Eladó. mint 
nyertes ajánlattevő ajánlata és a megrendelésminta. 

i) Jelen keretszerződés az aláírásávallép hatályba. 

Jelen keretszerződés 4 példányban készült, melyet a szerződő felek elolvastak, értelmeztek, és 
mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. 

Kelt: Budapest, 2016. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Polgármesteri Hivatal 

Dr. Szabó Krisztián jegyző 
Vevő 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Szakmai és jogi szignáló: 

Hegedűs Károly 

aljegyző 

l. sz. melléklet: megrendelés-minta 

Eladó 

dr. Az iz-Malak N óra 

jogász 



MEGRENDELÉS-MINTA 

Tisztelt Asszonyom/Uram! 

A 2016 ............................ -én létrejött keretszerződésünk alapján a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (ll 02 Budapest, Szent László tér 29.) részére az 
alábbi tételeket megrendelem: 

Szállítási határidő: 
Várom mielőbbi visszajelzését kapcsolattartónk részére! 

Tisztelettel 

Marton Roland informatikus 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
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III. MŰSZAKI LEÍRÁS (amely egyben a szerződés 2. melléklete is) 

Notebookok: 
15,6" LED kijelző 

Műszaki minimum követelmények 
Laptop és PC beszerzéshez 

2016 

Intel Core i5 processzor legalább 1700Mhz 
8 GB DDR3 memória 
legalább 500 GB HDD 
Optikai meghajtó 
Vicleovezérlő Legalább 2 GB dedikált memóriával 
Legalább 2 db USB port, melyből1 db USB 3.0 
l O/l 00 Mbps LAN csatlakozó 
Wireless adapter 300mbps b/g/n 
Magyar nyelvű billentyűzet, numerikus billentyűzettel 
Bluetooth 4.0 
kártyaolvasó 
HDMI csatlakozó 
3 év garancia 
Windows l O Pro HUN 64 bit 

Becsült mennyiség 20 db 

Munkaállomások 

21,5" HD LED Monitor VGA csatlakozóval 

Alaplap: 1150-es processzorfoglalat, Intel H81 chipset vagy jobb. Memóriakezelés 
legalább 16GB-ig, integrált vicleovezérlő legalább l GB dedikált memóriával, integrált 
hangkártya. Az alaplapi csatlakozókkal szemben támasztott minimum elvárások: hátul 
minimum 6 db USB csatlakozó, melybőllegalább 2 USB 3.0, Gigabit ethernet, audio 
csatlakozó, VGA, DVI csatlakozó, előlapi csatlakozók: 2 db USB 2.0, audio. 
Intel Core i3 legalább 3 GHz 
8 GB DDR3 1600 MHz RAM (lx 8 GB modullal) 
500 GB SATA HDD 32 MB 
DVD író SATA 
Ház (Az előlapi csatlakozók ne alul legyenek) 
tápegység: 400 W 12cm ventillátorral, halk üzemű 
magyar billentyűzet - USB és USB egér 
Windows l O Pro Hun 64 bit. 
3 év garancia 

Becsült mennyiség: 16 db komplett munkaállomás monitorral, és kb. 21 db munkaállomás 
monitor nélkül 
A szállítás mellett az operációs rendszer telepítése is az ajánlattevő feladata. 
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IV. NYILATKOZATMINT ÁK 

1 5 



TARTALOMJEGYZÉK MINTA 

------

csatolandó dokumentum oldalszám 
---

felolvasólap 
---------

kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatok 

Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozat 
---

Kbt. 66. §(4) bekezdése szerinti nyilatkozat a kkv minősítésről 

Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat alvállalkozókról 

nyilatkozat alkalmasságot igazoló szervezetről, alkalmassági l 

követelmény megjelölése 
---------------- -

alkalmasságot igazoló szervezettel kötött szerződés vagy előszerződés az 
erőforrások rendelkezésre állásáról 

nyilatkozat alkalmassági feltételeknek való megfelelésről 
---------· 

aláírási címpéldány vagy aláírás-minta 
----------------

nyilatkozat a papír alapú és az elektronikus példány egyezőségéről 

meghatalmazás a nyilatkozatok aláírására (adott esetben) 
----

változásbejegyzési kérelem és cégbírósági érkeztető igazolás másolata 
(adott esetben) 

----------

nyilatkozat alkalmassági követelményeknek való megfelelésről 

idegennyelvű iratok felelős fordítása (adott esetben) 

l db elektronikus ajánlat 

felhívásban előírt egyéb dokumentumok 
-----------
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l. Felolvasólap 

Tárgy: "Informatikai eszközök beszerzése" 

Ajánlattevő neve: 

Székhely: 
Telefon: 
Telefax: 
e-mail: 

,------~---..-----,,-----,-------...--"------------~------·-

AJANLAT ERTEKELESRE KERÜLÖ TARTALMI ELEME 
nettó várható nettó bruttó 

ib~{rttÓ ______ _ 
egységár mennyiség összesen ár egységár összesen ár 

!---------::--:-::-::----+--'-(H_U_F_/d_b)"---1-------+----'~H_U_F)"----t--'--(H_U_l_:;;d_b~) -+-__ (J_il}}J 
munkaállomás 21 db 
monitor nélkül 

komplett 
munkaállomás 

monitorral 

notebook 

összesen 

Dátum: .............................. . 

1 ezt az összeget értékeli az ajánlatkérő 

16 db 

20 db 

cégszerű aláírás 
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2. Nyilatkozat kizáró okok tekintetében 
(Kbt. 62.§ (l) g)-k) és m) pontjai, valamint 67.§ (4) bekezdése) 

Alulírott ............................. , mint a .................................... (Ajánlattevő) 
cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában 

kijelentem, 

hogy a "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban az általam 
képviselt vállalkozással szemben nem állnak fenn az ajánlattételi felhívásban előírt, a Kbt. 
62.§ (l) bekezdés g)-k) és m) pontjaiban meghatározott következő kizáró okok: 

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján 
jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési 
Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított 
időtartam végéig; 

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott 
vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében 
jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három 
évig; 

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak 
nem megfelelő adatot szalgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó 
nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott 
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, akizáró okokat vagy a 82. ~ (5) 
bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazoJási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: 
hamis nyilatkozat), amennyiben 
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra. az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 
értékelésére vonatkozó döntését, és 
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, 
vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna 
ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére 
álló igazolások tartalmának nem felel meg; 

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt 
kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban. 
vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták. és 
a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás 
lezárulásától számított három évig; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési 
megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli 
országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggeL 
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amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel 
az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén, 
kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § 
r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni. 
vagy 
ke) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll. 

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás 
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szercplő 
kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni. 

A Kbt. 62.§ (l) bekezdés kb) alpontjában foglaltaknak és a 32112015. (X. 30.) Konn. 
rendelet 17.§ (l) bekezdésének megfelelően nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági 
szereplő (a megfelelő aláhúzandó): 

- olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek, 

- olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, 

Ha az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén. 
akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nevének és 
állandó lakóhelyének bemutatása: 

........................................................................... , 

············································································ 

vagy (a nem releváns rész törlendő) 

nyilatkozom, hogy az ajánlattevő nem rendelkezik tényleges tulajdonossaL 

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §(2) bekezdésének megfelelően nyilatkozom, hogy a 
szerződés teljesítése során nem veszek igénybe a Kbt. 62. § (l) g)-k) és m) pontjai szerinti 
kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. 

Dátum: 

··········································· 
cégszerű aláírás 
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3. Nyilatkozat a Kbt. 66. §(2), (4), (6) bekezdése tekintetében 

Alulírott .......................................... (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője a 
"Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés 
teljesítése érdekében 

l. Nyilatkozom a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának 
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben alvállalkozó(ka)t veszek igénybe!.: 

2. Nyilatkozom a Kbt. 66. §(6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az 
alábbi- ajánlattételkor már ismert- alvállalkozó(ka)t kívánom igénybe venni: 

3. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy maradéktalanul elfogadom az 

ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint az annak részét képező szerződéstervczet 
feltételeit. A szerződéstervezetben rögzített, a tárgyi feladat ellátásához szükséges 
kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük a Felolvasólapon rögzített ár alkalmazásával. 
Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlattételi 
felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk. 

Nyilatkozom, hogy nyertességünk esetén a jelen dokumentáció mellékletét képező 
szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt a feltételekkel teljesítjük. 

Nyilatkozom továbbá a Kbt. 66. §(4) bekezdése szerint, hogy vállalkozásunk 
[J a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szcrint 

.......................................... -vállalkozásnak3 minősül l 
D nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya 

alá 4. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégszerű aláírás) 

2 
Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy "Nem kíván igénybe venni" 

3 
mikro-, kis- vagy középvállalkozás a 2004. évi XXXIV. törvény meghatározásai sze ri nt- a megfelelő választ a jogszabály rendelkezéseinek 

tanulmányozását követően kérjük megadni. 
4 

A nem alkalmazandó szövegrészt kérjük törölni. 
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4. MEGHATALMAZÁS 

Alulírott mint a(z) 
(székhely: 

-:----:-------------) ajánlattevő/alvállalkozó/ az alkalmasság igazolására 
igénybe vett más szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazam 
_________ (szig.z.: ; szül.: ; an.: ; lakcím: 
_____________ _/, hogy a(z) "Informatikai eszközök beszerzése" 
tárgyban készített ajánlatunkat aláírásávallássa el. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

( meghatalmazó cégjegyzésre jogosult 
képviselőjének aláírása) 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Aláírás: 
Név: 
Lak cím: 

----------------··········· 
(meghatalmazott aláírása) 

Aláírás: 
Név: 
Lak cím: 
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5. Nyilatkozat elektronikus és papír alapú példány egyezőségéről 

Alulírott .......................................... (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője a 
"Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az 
általam benyújtott ajánlat papír alapú és elektronikus példánya egymással mindenben szó 
szerint megegyezik. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégszerű aláírás) 
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6. NYILATKOZAT ERŐFORRÁS SZERVEZET BEVONÁSÁRÓL 

Alulírott. ........ ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az alábbi 
kapacitást nyújtó szervezet(ek)et kívánjuk igénybe venni5: 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(sajátkezű aláírás) 

5 Amennyiben nem kíván igénybe venni, úgy írja be, hogy "Nem kíván igénybe venni" 
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7. ERŐFORRÁS SZERVEZET ÉS AZ AJÁNLATTEVŐ KÖZÖTTI 
SZERZŐDÉS V AGY ELŐSZERZŐDÉS, AMELYBEN AZ ERŐFORRÁS 
SZERVEZET KÖTELEZETTSÉGET V ÁLLAL, HOGY A SZERZŐDÉS 

TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK 
MAJD A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK IDŐTARTAMA ALATT. 

(Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján) 
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8. ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY V AGY ALÁÍRÁSMINT A 



9. Folyamatban lévő változásbejegyzés esetén a változásbejegyzési kérelem és a 
cégbírósági érkeztető igazolás másolata 

/.6 



10. Nyilatkozat alkalmassági feltételeknek való megfelelésről 

Alulírott .......................................... (Ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője a 
"Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom. hogy 
cégünk vonatkozásában maradéktalanul teljesülnek az ajánlattételi felhívásban előírt müszaki
szakmai alkalmassági követelmények. Vállalom, hogy az ajánlatkérő Kbt. 69. §(4) bekezdése 
szerinti felhívására igazolom az alkalmassági követelmények fennállását a felhívásban 
előírtaknak megfelelően. 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

(cégszerű aláírás) 



eszköz 
me nevezése 

munkaállomás 
monitor nélkül 

komplett 
munkaállomás 

notebook 

összesen 

nettó 

TÉTELES ESZKÖZ ÁRLISTA 

mennyiség 

21 db 

16 db 

20 db 

nettó 
összesen ár 
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