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Ajánlatkérési dokumentáció 
„Adásvételi keretszerződés keretében működéshez szükséges számítástechnikai eszközök 

szállítása, elemek szállítása” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

1. Általános tájékoztató 

A dokumentáció nem mindenben ismétli meg az eljárást megindító felhívásban foglaltakat, a 

dokumentáció az ajánlati felhívással együtt kezelendő.  
Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a központosított közbeszerzési rendszerről, 

valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V.25.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: R) 1. § (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá tartozik.  

Amennyiben a jelen eljárás tárgyával azonos termékek beszerzése vonatkozásában a 

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által lefolytatott központosított közbeszerzési 

eljárás eredményeként szerződés kerül megkötésre, abban az esetben Ajánlatkérő köteles a 

termékeket onnan beszerezni.      

Fentiekre tekintettel, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés 

hatályát veszti, amint a KEF által megkötésre kerülő szerződés hatályba lép. 

1.1. Az eljárás jogi háttere: 

A közbeszerzési eljárás a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint jár el.  

Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevők ismerik a jelen közbeszerzési eljárásra, illetve a 

nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos magyar jogi előírásokat. Ajánlattevő 

ajánlatának benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat 

megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát ezek 

figyelembevételével állítja össze. 

Az ajánlatkérési dokumentációban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és a 

kapcsolódó jogszabályok, különösen a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 

okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. A 

közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a 2013. évi V. törvény Polgári 

Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 

1.2. Az eljárás tárgya, mennyisége: 

„Adásvételi keretszerződés alapján működéshez szükséges számítástechnikai eszközök szállítása, 

elemek szállítása” a dokumentáció mellékletét képező ártáblázat alapján. 
Ajánlatkérő az I. rész esetében nettó 29,6 millió Ft, a II. rész esetében nettó 2,4 millió Ft összeget határoz 

meg, amelytől + 25 %-os eltérés lehetséges. 
Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő jelen eljárás indításakor nem tudja pontosan meghatározni a 

beszerezni kívánt termékek mennyiségét, ezért egy termékkosár került összeállításra, amelyre az 

ajánlatot kérjük megadni. A jelen dokumentációban található ártáblázat beárazása kötelező, 0 

érték nem fogadható el egy termék esetében sem.  

1.3. Az ajánlattétellel kapcsolatos költségek viselése:  

A közbeszerzési dokumentumok átvételével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával 

kapcsolatban felmerülő összes költséget Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlattevő által 

kidolgozott ajánlatért ellenérték nem igényelhető. 

Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészben, sem 

részeiben, az ajánlatot Ajánlatkérőnek a Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint meg kell őriznie. 
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2. Ajánlattétel feltételei: 

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat korlátozás nélkül teljes körűen és díjmentesen 

elérhetővé teszi a gazdasági szereplők részére. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési 

dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett 

alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, le kell töltenie, melyet a közbeszerzési 

dokumentumok részét képező regisztrációs lap (8. sz. melléklet) kitöltésével és az Ajánlatkérő 

részére – a +36 66-622-041 telefax számra vagy ajánlatkérő postacímére (5601 Békéscsaba Pf. 

250.) vagy a kozbeszerzes@bekes.gov.hu e-mail címre – történő haladéktalan visszaküldésével 

igazolni kell. Az eljárásban való részvétel feltétele a közbeszerzési dokumentumok 

letöltésének fentiek szerinti visszaigazolása.  
Ajánlattevőnek ajánlatát az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 

2.1. Az ajánlat Ajánlatkérő által kötelezően előírt tartalmi elemei:  

 (benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke): 

a) Tartalomjegyzék 

b) Felolvasó lap a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti adatokkal (1. sz. melléklet) 

c) Ártáblázat, melyben valamennyi termékre szükséges árat megadni, 0 forintos megajánlás nem 

értelmezhető. Amennyiben valamely termék 0 forinttal szerepel az az ajánlat érvénytelenségét 

vonja magával (2. sz. melléklet) 

d) Nyilatkozatok kizáró okokról: 

Az ajánlatba be kell nyújtani az alábbi nyilatkozatokat 

 Nyilatkozatok kizáró okokról, gazdasági és pénzügyi alkalmasságról, műszaki és szakmai 

alkalmasságról a Kbt. 67. § (1) bekezdés vonatkozásában a 114. § (2) bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével. (3. sz. melléklet)     

 az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 

vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az érintett gazdasági szereplőkkel szemben 

nem állnak fenn az előírt kizáró okok, Kr. 17. § (2) bekezdés szerint (4. sz. melléklet)    

 nyilatkozat az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére valamint a kért 

ellenszolgáltatás mértékére, Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint (5. sz. melléklet), 

 nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

szóló törvény szerint mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősül-e Kbt. 66. § (4) bekezdés 

szerint (6. sz. melléklet). 

e) Nyilatkozatok gazdasági, pénzügyi alkalmasságról: 

az előző három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából származó –

általános forgalmi adó nélkül - számított árbevételéről szóló nyilatkozat benyújtása.  

 (Kr. 19. § (1) bekezdés c) pont). Amennyiben az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely 

tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges a 321/2015. 

(X.30.) Kormá  nyrendelet 19. § (3) bekezdés szerint kell igazolnia alkalmasságát 

f) Nyilatkozatok műszaki, szakmai alkalmasságról: 

Az előírt alkalmassági feltétel (Kr. 21. § (1) bekezdés a) pont) igazolható a Kr. 23. § (1) 

bekezdése szerint az Ajánlattevő (közös ajánlattevő), alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás benyújtásával.  

Az igazolás tartalmazza a szerződést kötő másik fél nevét, címét, a teljesítés idejét, az 

ellenszolgáltatás nettó értékét, a szerződés tárgyát, valamint annak ismertetését, hogy a teljesítés 

az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 

g) Egyéb igazolások, nyilatkozatok: 

 Az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírását 

tartalmazó dokumentumot (aláírási címpéldány). 

 Az ajánlattevő nyilatkozatának becsatolása arra vonatkozóan, hogy cégbírósághoz benyújtott 

mailto:kozbeszerzes@bekes.gov.hu
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változásbejegyzési kérelme van-e folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 

esetében ajánlattevő köteles csatolni ajánlatához a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 

kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (7. sz. melléklet) 

 Közös ajánlattétel esetén az arról szóló – egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást és 

felelősségvállalást tartalmazó – megállapodás becsatolása (adott esetben). 

h) Ajánlatkérő által a dokumentációhoz mellékelt formanyomtatványok csak minták, Ajánlatkérő 

azokkal megegyező tartalmú dokumentumot is elfogad. 

i) A Kbt. 47. § (2) bekezdésére tekintettel, ahol az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során 

valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum – a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti 

nyilatkozat kivételével – egyszerű másolatban is benyújtható. 

j) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) 

pontjára és a 41. § (4) bekezdésére figyelemmel, elektronikus úton dokumentum kizárólag 

legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba 

foglalt formában nyújtható be. Ezen rendelkezés az egyéb dokumentumok mellet értendő a 

közbeszerzési dokumentumok letöltésének igazolására szolgáló regisztrációs lapra is.  

    Az érdeklődés jelzésére szolgáló nyilatkozatot a gazdasági szereplőnek nem szükséges 

elektronikus aláírással ellátni.  

2.2.   Az ajánlat Ajánlatkérő által előírt formai elemei: 

a) Az ajánlatot összefűzve zsinórral átkötve, a zsinórt a borítólaphoz vagy a hátlaphoz ragasztó 

címkével rögzíteni kell, az ajánlattevőnek le kell bélyegezni és alá kell írni, úgy hogy az aláírás 

egy része a címkén legyen. A zárt, sérülésmentes csomagolásba helyezett ajánlatot, a 

csomagoláson "KÖZBESZERZÉS Működéshez szükséges számítástechnikai eszközök 

szállítása, elemek szállítása" és az „Ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel” 

megjelöléssel, 1 db papír alapú példányban és egy db elektronikus adathordozón (CD, DVD) kell 

benyújtani.  

b) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 

dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

3. Kiegészítő tájékoztatás: 

a) Az ajánlattételi időszak alatt Ajánlattevők az ajánlattételi felhívással és az ajánlatkérési 

dokumentációval kapcsolatban kizárólag írásban kérhetnek kiegészítő tájékoztatást 

Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatás megkérésének: 

Címe: Békés Megyei Kormányhivatal  

 5601 Békéscsaba, Pf. 250 

 Telefaxszáma: +36 66 622041 

 E-mail címe: kozbeszerzes@bekes.gov.hu, kizárólag a 2.1. j) pont szerint 

megküldött dokumentum fogadható el. 

4. Az ajánlat beadása: 

a) Az ajánlat benyújtásának 

Határideje:  2017. június 27.  13 óra 

Helye: Békés Megyei Kormányhivatal 

 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. „A” épület, 2. emelet, 216 iroda 

b) Az ajánlatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani. 

c) A postán feladott ajánlatot Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, 

amennyiben azt Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig kézhez kapja. 

d) Az ajánlat postai úton történő elküldéséből származó valamennyi kockázat - beleértve a határidőn 

túli beérkezést is - Ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 

közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről (KÉR) szóló 335/2005. 

(XII.29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, ezért amennyiben a borítékon nem szerepel a 2.2. 

pontban megadott szöveg és a 3. pontban megadott cím, abban az esetben nem garantálható az 

ajánlat időben történő beérkezése.  

mailto:kozbeszerzes@bekes.gov.hu
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e) A megadott határidő után beérkezett ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja. 

5. Az ajánlatok bontása: 

a) Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártának  

Időpontjában: 2017. június 27.   13 órakor bontja fel. 

Helye: Békés Megyei Kormányhivatal 

 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. „A” épület, 2. emelet, 216 iroda 

b) Az ajánlat bontása a megjelent pályázók jelenlétében történik, melyről külön értesítést 

Ajánlatkérő nem küld. 

c) Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak a Kbt. 68. § (3) bekezdésben meghatározott 

személyek. A bontási eljárásra egyebekben a Kbt. 68. § (1) illetve (4)-(6) bekezdésében foglaltak 

az irányadók. 

d) Ajánlatkérő a bontás során megvizsgálja, hogy az adott ajánlat 

 határidőre beérkezett-e; 

 az ajánlat megfelelő módon került-e benyújtásra (példányszám, csomagoláson előírt felirat 

feltüntetve); 

e) az ajánlat felbontásakor Ajánlatkérő ismerteti ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét) és 

azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre 

kerülnek.  

f) Ajánlatkérő a bontási eljárás során nem vizsgálja az ajánlat érvényességét. 

g) Ajánlatkérő az ajánlat bontásáról jegyzőkönyvet készít, mely 5 napon belül egyidejűleg minden 

Ajánlattevő részére megküldésre kerül. 

h) A határidő után beérkezett ajánlat benyújtásáról Ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, és azt az 

összes – beleértve az elkésett –ajánlattevőnek megküldi. 

6. Az ajánlat elbírálása 

6.1. Az ajánlat vizsgálata: 

a) Ajánlatkérő az ajánlatok megvizsgálása során megállapítja, hogy azok formai és tartalmi 

elemeiket tekintve megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

b) Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) - (2) bekezdéseiben meghatározott esetekben 

érvénytelennek minősíti. 

c) Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben kizárja az eljárásból 

ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet. 

d) Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel a hiánypótlás lehetőségét 

biztosítja. 

e) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésére tekintettel nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a 

hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az 

eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 

f) Ajánlatkérő írásban tájékoztatja Ajánlattevőt ajánlatának érvénytelenné nyilvánításáról, az eljárás 

eredményéről, valamely gazdasági szereplő kizárásáról és ezek indokáról, az erről hozott döntést 

követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül. 

g) Az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (2) bekezdésének előírása szerint elvégzi az ajánlatok ellenőrzését az 

alkalmassági követelményeknek és a kizáró okok fenn nem állásának vonatkozásában. A 

megfelelőnek talált ajánlatok az értékelési szempontok szerint kerülnek értékelésre. 

h) Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az Ajánlatkérő az értékelési 

szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével 

felhívja a kizáró okok illetve az alkalmassági követelmények tekintetében előírt igazolások 

benyújtására (Kbt. 69. § (4) bekezdés). 
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6.2. Az ajánlat értékelése: 

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb ár értékelési szempontok alapján bírálja el. 

7.  Tájékoztatás az ajánlatok elbírálásáról: 

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az eljárás ere  dményéről írásbeli összegezést 

készít, melyet ajánlattevőknek a Kbt. 79. § (2) bekezdés szerint küld meg. 

8. Szerződés megkötése: 

a) A szerződés megkötése az írásbeli összegzés megküldésének napját követően a Kbt. 131. § 

(6) bekezdése alapján történik.  

b) Ajánlatkérő szerződéses feltételeit szerződés tervezetben foglalta össze, mely tervezet az 

ajánlatkérési dokumentáció részét képezi. 

9. Egyéb információk: 

a) Amennyiben a dokumentáció közbeszerzési műszaki leírása meghatározott gyártmányú, 

eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre 

hivatkozik, ez a megnevezés csak a közbeszerzési tárgy jellegének egyértelmű meghatározását 

szolgálja, de nem kizárólagos. Ez esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű 

meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést 

minden esetben érteni kell [Kr. 46. § (3) bekezdés], az ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” 

teljesítést elfogadja. Az egyenértékűség alátámasztása az ajánlattevő feladata. 

b) Az ajánlattevő köteles az ellenszolgáltatásra vonatkozó ajánlatát a dokumentáció részét 

képező ártáblázat tételeinek beárazásával meghatározni. Az ártáblázatban nulla forint megajánlás 

nem szerepelhet, tekintettel arra, hogy az árubeszerzés esetében nem értelmezhető. 

 

Békéscsaba, 2017. június 15.  
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Adásvételi keretszerződés  
 Szerződés-tervezet  

Amely létrejött egyrészről 

Békés Megyei Kormányhivatal (székhely: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor. 2., adószám: 

15789264-2-04, bankszámlaszám: 10026005-00299578-00000000, képviseli: Dr. Takács Árpád 

kormánymegbízott ), mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),  

másrészről 

a ……….....................…… (székhelye: ……….....................…… adószáma: ………........, cg: 

…………, bankszámlaszáma: ………. képviselő: ……………..) mint Eladó (a továbbiakban: Eladó. 

A továbbiakban Vevő és Eladó együtt, Felek között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 

1. Előzmények: 

1.1. A Vevő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 

rendelkezéseivel összhangban a Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárást folytatott le „Működéshez 

szükséges számítástechnikai eszközök szállítása, elemek szállítása” címmel. 

1.2. A Vevő az 1.1. pontban jelzett közbeszerzési eljárás (1. vagy 2. részének) nyertesével köti 

meg az adásvételi keretszerződést, a szerződés mellékletét képező ártáblázat szerinti termékek 

szállítására vonatkozóan, az ott megadott árak alapján.  

2. A szerződés dokumentumai: 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal szerves egységet alkotnak – abban az 

esetben is, ha azok fizikailag nincsenek a szerződéshez csatolva – az alábbi dokumentumok, 

amelyekkel a szerződés együtt értelmezendő:  

 Ajánlati felhívás (a továbbiakban: Felhívás) 

 ajánlatkérési dokumentáció, valamennyi mellékletével együtt (továbbiakban: 

Dokumentáció), 

 Eladó elfogadott ajánlata, valamennyi mellékletével együtt (továbbiakban: Ajánlat). 

3. A szerződés tárgya, a teljesítés helye: 

3.1. A szerződés az Eladó által adott árajánlat alapján a legalacsonyabb ár bírálati szempont 

alapján került kiválasztásra, mivel a bírálati szempont szerint az Eladó tette a legalacsonyabb 

ajánlatot, ennek megfelelően kerül a szerződés megkötésre. 

3.2. A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó eseti megrendelés alapján a jelen szerződés 

mellékletét képező „ártáblázatban” szereplő termékek értékesítését végzi a Vevő részére.  

3.3. Az Eladó vállalja, hogy a megadott kiszállítási címre a megrendelt termékeket – a 

megrendeléstől számított 15 napon belül kiszállítja.  

3.4. Az ártáblázatban nettó árak szerepelnek, amelyek az eladó beszerzési és szállítási költségeit is 

tartalmazzák. Az általános forgalmi adót az érvényben lévő jogszabályok szerint kell 

felszámolni. 
3.5. A teljesítés helye: Békés Megyei Kormányhivatal 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.  

 

4.  A szerződés összege, hatálya: 

4.1. A Felek a jelen adásvételi keretszerződést határozott időre kötik, amelynek hatálya a 

szerződés mindkét fél általi aláírásának napjától számított 12 hónapig tart.  

4.2. A Vevő rendelkezésére álló pénzügyi keret összege az  

       1. részre nettó 29,6 millió forint 

       2. részre nettó   2,4 millió forint 

Mindkét rész esetében + 25%-os eltérés lehetséges 

4.3. Amennyiben a jelen szerződés alapján megvalósított eseti megrendelések összesített 

ellenértéke alapján a 4.2. pontban meghatározott összeg kimerül, a szerződés a Felek erre 

irányuló nyilatkozata nélkül, a 4.1. pontban meghatározott időpont előtt is megszűnik. 



Számítástechnikai eszközök szállítása, elemek szállítása Ajánlatkérési dokumentáció 

 9 / 28 

5.  Pénzügyi fedezet, elszámolás, számlázás: 

5.1. A Vevő a pénzügyi fedezetet saját költségvetésében biztosítja. 

5.2. A Vevő az eseti megrendelésekben ténylegesen szereplő és leszállított áruk ellenértékét fizeti 

meg az Eladónak. 

5.3. A Vevő előleget nem fizet. 

5.4. Az Eladó a megrendelésben megadott termékek leszállítása után jogosult számla 

benyújtására, a szállítólevél Vevő általi aláírását követően. 

5.5. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla Vevő általi kézhezvételétől 

számított 30 napon belül Eladó …………………………………számlájára átutalással kerül 

kiegyenlítésre, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt. 135. §; Ptk. 

6:130. § (1) - (2) bekezdés valamint az Art 36/A. § vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. 

5.6. Eladónak az alvállalkozói részére történő kifizetéseinél az Art. 36/A. §-ában foglaltak szerint 

kell eljárnia. 

5.7. Késedelmes fizetés esetén Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 6:155. §-ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően késedelmi kamat 

megfizetésére köteles. 

6. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

Az Eladó kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést: 

6.1. Az eseti megrendelések esetén a megadott teljesítési határidőhöz viszonyítottan késve 

leszállított termékek esetében késedelmi kötbér számítható fel, amelynek mértéke a 

késedelem minden naptári napjára az adott eseti megrendelés nettó értékének 1,5 %-a, de 

legfeljebb az eseti megrendelés nettó értékének 15 %-a. Vevő az eseti megrendelést 

meghiúsultnak tekinti a megadott teljesítési határidőt 10 naptári nappal meghaladó késedelem 

esetén. A késedelmi kötbér értékét az ajánlatkérő jogosult a benyújtott számla értékéből 

visszatartani.  

6.2. Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítésnek minősül az, ha a leszállított termék nem felel meg 

a megadott feltételeknek, az elvárásoktól eltérő kivitelű, sérült vagy nem az igényben 

meghatározott terméktípus került leszállításra. A kötbér mértéke az eseti megrendelés nettó 

értékének 15%-a. A Vevő a termékek átvételét, ellenőrzését követő 5 napon belül kifogással 

él az Eladó felé. A hibás teljesítési kötbér elszámolása a Vevő által kiállított terhelő levél 

alapján kerül kiszámlázásra az Eladó részére. 

6.3. Meghiúsulási kötbér az eseti megrendelés nem teljesítése esetén: Amennyiben az Eladó 

késedelme meghaladja a 10 naptári napot a Vevő meghiúsulási kötbérre tarthat igényt, 

amelynek mértéke az eseti megrendelés értékének 30 %-a. A meghiúsulási kötbér 

elszámolása a Vevő által kiállított terhelő levél alapján kerül kiszámlázásra az Eladó részére. 

6.4. Meghiúsulási kötbér az adásvételi keretszerződésre kiható hatállyal: Amennyiben az eseti 

megrendelések legalább három alkalommal az Eladó részéről meghiúsulnak Vevő jelen 

adásvételi keretszerződést meghiúsultnak tekinti. A meghiúsulási kötbér mértékea szerződés 

nettó értékének 30%-a.. A meghiúsulási kötbér elszámolása a Vevő által kiállított terhelő 

levél alapján kerül kiszámlázásra az Eladó részére. 

6.5. A Vevő a szerződét biztosító mellékkötelezettségek vonatkozásában felmerült igényét köteles 

írásban közölni az Eladóval.  

6.6. A késedelmes teljesítés esetére és a hibás teljesítésre kikötött kötbér megfizetése nem 

mentesít a teljesítés alól. 

7. A szerződő felek képviselői: 

7.1. Vevő kapcsolattartója a szerződéssel kapcsolatos kérdésekben: 

 Név: Demeter Krisztina főosztályvezető 

 Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.  

 Telefonszám: +36 66622050 

E-mail: penzugy@bekes.gov.hu  

mailto:penzugy@bekes.gov.hu
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 Vevő Kapcsolattartója megrendeléssel kapcsolatos kérdésekben: 

 Név: Nagy László 

 Cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 

 Telefonszám: +36 66622024 

E-mail: nagy.laszlo@bekes.gov.hu  

Eladó képviselője: 

 Név: 

Cím:  

 Telefonszám:  

E-mail: 

7.2. A fenti személyekben vagy elérhetőségeikben bekövetkezett változásokról a Felek lehetőség 

szerint előzetesen írásban értesítik egymást. 

7.3. A Felek között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban (tértivevényes levélben, 

személyesen, telefaxon, e-mailon) kell eljuttatni, amelyről írásos visszaigazolás szükséges. 

8. Vevő kötelezettségei: 

8.1. Vevő a megrendelt és leszállított árut köteles átvenni, és az általa kijelölt személy a 

szállítólevelet leigazolni. 

8.2. A Vevő köteles a jogszabályoknak megfelelő számla ellenértékét megfizetni. 

9. Eladó kötelezettségei: 

9.1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében, valamint a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában 

foglaltaknak megfelelően Eladó kijelenti, hogy átlátható szervezetnek minősül. Eladó az 

általa kitöltött átláthatósági nyilatkozatban foglaltak megváltozása esetén arról haladéktalanul 

köteles a Vevőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes 

szerződést a Vevő azonnali hatállyal felmondja, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem 

került sor – a szerződéstől eláll.  

9.2. Az Eladó vállalja, hogy 

 nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 

megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak, 

 a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára 

megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt 

haladéktalanul értesíti. 

10. Szerződésszegés, felmondás, elállás, módosítás: 

10.1. Szerződésszegésnek minősül különösen, ha 

10.1.1. az Eladó valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat ad a Vevő részére. 

10.1.2. Vevőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani ha 

 a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel;  

  ha a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 

meghatározott feltétel. 

10.1.3. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, 

ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a 

mailto:nagy.laszlo@bekes.gov.hu
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közbeszerzési eljárásból. 

10.2. A Szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondására vagy teljesítés hiányában a 

szerződéstől való elállásra jogosult valamely Szerződő Fél a másik Szerződő Fél súlyos 

szerződésszegése esetén, amennyiben a szerződésszegés abbahagyására a másik Szerződő Felet 

előzetesen megfelelő határidő biztosításával felhívta, azonban az eredménytelen maradt. 

Felmondás esetén a Szerződés a jövőre nézve szűnik meg, és a szerződésszegő felet kártérítés 

nem illeti meg. Azonnali hatályú szerződés felmondás esetén Felek a felmondás hatályának 

napjáig teljesített, igazolt áruszállítás ellenértékével kötelesek egymással elszámolni. 

10.3. Vevő súlyos szerződésszegésnek tekinti, ha az eseti megrendelések az Eladó részéről 

legalább három alkalommal meghiúsulnak. 

10.3. Vevő az Eladóhoz intézett egyoldalú, írásbeli jognyilatkozatával, azonnali hatállyal 

felmondhatja a szerződést a Kbt. 143. § (1) bekezdésében maghatározott esetekben, továbbá 

köteles felmondani a Kbt. 143. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint. 

10.4. Felek kijelentik, hogy jelen szerződést rendes felmondással nem szüntethetik meg. 

10.5. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés esetleges módosítása esetén a Kbt. 141. §-ának 

rendelkezései szerint járnak el. 

11. Záró rendelkezések: 

11.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel 

kapcsolatos ellentmondás esetén a Kbt., a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok előírásai az 

irányadók. 

11.2. Jelen adásvételi keretszerződés teljesítése során Felek egymással szorosan együttműködve 

kötelesek eljárni. Felek kijelentik, hogy az esetlegesen felmerülő jogvita eldöntésére 

kizárólagosan a Békéscsabai Járásbíróság, illetve hatáskörtől függően a Gyulai Törvényszék az 

illetékes. 

11.3. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követő napon lép hatályba.  

Jelen szerződés 4 (négy) oldalból áll és 4 (négy) egymással mindenben megegyező példányban 

készült, melyből 3 példány a Vevőt, 1 példány az Eladót illeti meg.  

Jelen szerződés minden oldalát és mellékletét – annak elolvasása és értelmezése után - Felek, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt láttamozták és azt aláírásukkal magukra nézve kötelezőként 

ismerik el. 

 

Kelt: Békéscsaba, 2017. …..….. 

 

 

……..……………………….………….. ………………..……………….. 

 Dr. Takács Árpád kormánymegbízott Eladó képviseletében 

      Békés Megyei Kormányhivatal 

 Vevő   

 

Pénzügyi ellenjegyző 

Békéscsaba, 2017. ……….. 

 

……………………………… 

Demeter Krisztina főosztályvezető 

 

Jogi ellenjegyző 

 

    …………………………… 

  dr. Bódi Beáta jogász 
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Iratminták 
 

„Adásvételi keretszerződés keretében működéshez szükséges számítástechnikai eszközök 

szállítása, elemek szállítása”  

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 
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 1. számú melléklet 

Tárgy: „Adásvételi keretszerződés keretében működéshez szükséges számítástechnikai eszközök szállítása, 

elemek szállítása” indított közbeszerzési eljárás ajánlattétele 

 

 

 

Felolvasó lap 

  

 

 

Ajánlattevő:  

neve: 

 
címe: 

adószám:  

Kapcsolattartó:  

neve: 

 
címe: 

telefon száma: 

 

e-mail címe: 

 

telefax száma: 

 

 

 

„Adásvételi keretszerződés keretében működéshez szükséges számítástechnikai eszközök 

szállítása” tett ajánlatom:  

 

 

I. rész számítástechnikai eszközök:       ajánlat  

A termékekre megajánlott ár                                   ………….. 

 

II. rész elemek        ajánlat 

    A termékekre megajánlott ár              ………….. 

 

 

 

Kelt: 2017. ................... 

 

 ............................................... 

 cégszerű aláírás 
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 2. számú melléklet 

  

Ártáblázat 
„Adásvételi keretszerződés keretében működéshez szükséges számítástechnikai eszközök szállítása, elemek 

szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

Ajánlattevő:  

neve: 

 

címe: 

 

Megnevezés Leírás Mértéke 

Mérték 

egysége 

Technikai 

szorzó 

szám 

Nettó 

ajánlati ár 

Ár (nettó 

ár x 

technikai 

szorzó) 

I. rész 

számítástechnikai 

eszközök 

 

Alaplap  

LGA1150 Brand, mikro ATX, 

min. 2 db DDR3 memória 

foglalat,  SATA3, USB 2.0 és 

3.0, integrált VGA  db 1 20 

  

Alaplap 

LGA2011-R3, 2xCPU, Intel 

C612, 8xDDR4, Max:2133MHz, 

Max:32/64GB, VGA, 7xPCIE16 

3.0, 10xSATA3, 1xSATA-

Express, 4xUSB3, COM, RAID, 

Realtek ALC1150, 3xGigabit, 

PS2:1, SSI EEB, db 1 20 

  
Processzor Core i3 min. 2,5 Ghz db 1 10 

  
Processzor Core i5 min. 2,5 Ghz db 1 10 

  
Processzor Xeon 2011-3 E5-1650 db 1 30 

  
Memória DDR3 2 GB 1333Mhz DIMM db 1 20 

  
Memória DDR3 4 GB 1600Mhz DIMM db 1 20 

  
Memória DDR2 1 GB 800Mhz DIMM db 1 20 

  
Merevlemez 1 TB HDD SATA3, 7200 rpm db 1 20 

  
Merevlemez 2 TB HDD SATA3, 7200 rpm db 1 20 

  

Merevlemez 

900 MB SAS HDD, 2.5”, 10000 

rpm db 1 20 

  
Merevlemez 240 GB SSD SATA3 db 1 20 

  
Merevlemez 500 GB HDD SATA3, 7200 rpm db 1 20 

  

Videókártya 

2GB memória  Nvidia, GPU 

min. 1000 Mhz/ min. 1000 Mhz 

memória órajel, DDR5, min. 

128bit db 1 1 

  
Optikai meghajtó DVD-RW SATA, 5,25” db 1 10 

  
Számítógép ház ATX Midi torony, 3x5,25” db 1 1 

  
Tápegység min. 450W ATX, 12 cm FAN db 1 10 

  
Merevlemez 1TB külső HDD, 2,5” db 1 20 

  
Merevlemez 2TB külső HDD, 3,5” db 1 20 
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Merevlemez 3TB külső HDD, 3,5” db 1 20 

  

NAS 

2 bay MS DOMAIN, hotplug, 

10/100/1000 Mbit, USB  db 1 30 

  

Monitor I. 

22” fekete színű, min. 1680 x 

1050, VGA/D-SUB, képarány: 

16:9, kontrasztarány: 1000:1, 

fényerő: 200, válaszidő: 5ms. db 1 50 

 

  

Monitor II. 

24” fekete színű, 1920x1080 

(Full HD), válaszidő: 5ms,  db 1 50 

  

Monitor III. 

27”-es, fekete színű, min. 1920 x 

1080 (Full HD), VGA/D-SUB, 

HDMI db 1 50 

 

  

Billentyűzet 

vezetékes, USB csatlakozó, 

fekete, magyar billentyűzet, 

irodai, nem multimédiás db 1 10 

 

  

egér 

vezetékes, normál asztali pc 

egér, 3 gombos, optikai, USB 

csatlakozó kábelhossz: 180 cm, 

minimum 1000 dpi, db 1 30 

 

  

Switch 

5 port, 10/100/s nem 

menedzselhető, alap felhasználás db 1 10 

 

  

Switch II. 

24 port, 10/100/1000 Mbit/s 

menedzselhető, alap felhasználás db 1 10 

 

  

Switch III. 

24 port 10/100/1000 Mbit/s  

POE menedzselhető db 1 10 

  
telefonkagyló zsinór 4/4dugó, 1,2m db 1 10 

 

  

Szünetmentes tápegység akkumulátor 7 A/12 V db 1 20 

  

Szünetmentes tápegység  akkumulátor 12A/12V  db 1 20 

 

  

Szünetmentes tápegység  

1,5 – 2,5 KW, nem rack kivitel, 

USB db 1 20 

  

Szünetmentes tápegység  600-800 W, USB db 1 20 

  

Power bank  

nagy kapacitású min. 20000 

mAh  db 1 20 

 

  

Pen drive 8 GB, USB 2.0 db 1 20 

 

  

Pen drive 16 GB, USB 2.0 db 1 20 

 

  

Pen drive 32 GB, USB 2.0 db 1 20 

 

  

USB kábel 1,0 m A-B db 1 10 

 

  

USB kábel 3,0 m A-B db 1 10 

 

  

USB hosszabbító kábel 3,0 m A dugó/A alj db 1 10 

 

  

Monitor tisztító spray 400ml, HFC free db 1 10 

 

  

SD kártya 16 GB, mikro db 1 10 

 

  

SD kártya 32 GB, mikro db 1 10 

  
SD kártya 64 GB, mikro db 1 10 

 

  

diktafon Digitális db 1 10 
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CDR lemez 700MB db 1 20 

 

  

DVDR lemez 4.7 GB db 1 20 

 

  

Újraírható CD 700MB db 1 20 

 

  

Újraírható DVD 4.7 GB db 1 20 

 

  

plotter 

42”, 2400 dpi, Állványos, min. 

D/A1 nyomtatás 35 másodperc, 1 

GB RAM,  db 1 10 

  

szkenner lap adagolóval 

2 oldalas szkennelés, 25 

oldal/perc, 100 lapos automata 

lapadagoló, hálózatba köthető, 

600 dpi db 1 20 

  

A4-es lamináló 

hideg-, illetve 80-125 mikronos 

meleg laminálás, kis irodai 

felhasználás db 1 20 

  

Projektor 

FullHD, min. 2500 ANSI 

Lumen, HDMI, VGA, 10000:1 

kontraszt arány, 3000/5000 

lámpa üzemóra ECO/normál  db 1 20 

  
vetítővászon Motoros 240x189cm db 1 10 

  

Laptop 

Core-i3, 4GB RAM, 500GB 

HDD, 15,6 kijelző db 1 20 

  

Tábla PC 

Kártya független, 8 MP kamera, 

16 GB memória, MicroSD 

kártyahely, 10\" Érintőképernyő, 

Android 4.4, Bluetooth 4.0, 

1.9Ghz Quadcore + 1.3 Ghz 

Quadcore, a-GPS, Wi-Fi, 4 GB 

RAM, LTE adatátvitel db 1 20 

  
Rack szekrény Fali, 19”, 60x60cm db 1 10 

  

IP telefon 

Cisco SPA502G 

(firmware:7.5.5) vagy 

. Cisco SPA504G 

(firmware:7.5.5) vagy 

. Cisco SPA508G 

(firmware:7.5.5) vagy 

. Cisco SPA303 

(firmware:7.5.5) vagy 

. Cisco SPA921 

(firmware: 5.1.8) vagy 

. Cisco SPA962 

(firmware: 5.2.8) vagy 

. Yealink T21P E2 

(firmware: 52.80.170.2) vagy 

. Yealink T23P 

(firmware: 44.80.170.2) vagy 

. Yealink T23G 

(firmware: 44.80.170.2) vagy 

. Yealink T27P 

(firmware: 45.80.170.2) vagy 

. Yealink T29G 

(firmware: 46.80.170.2) db 1 10 

  
USB elosztó 4 port aktív db 1 1 

  
UTP kábel 305 m CAT5e patch db 1 1 

  
UTP kábel  0,5 m CAT5e patch db 1 1 

  
UTP kábel 1 m CAT5e patch db 1 1 
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UTP kábel 3 m CAT5e patch db 1 1 

  
UTP kábel 5 m CAT5e patch db 1 1 

  
RJ45 dugó cat5e, 8 pólusú átlátszó db 1 1 

  
RJ45 törésgátló cat5e, 8 pólusú átlátszó dugóhoz db 1 1 

  

mikrofonos fejhallgató 

egyszerű kivitel, 32ohm, 180cm 

kábelhossz, 20-20000Hz, max. 

160gramm db 1 1 

  
számítógép hangszóró 2.0 5W db 1 10 

  prezentációs eszköz, 

(presenter)  

prezentáció távirányítóval lézer 

pointerrel db 1 10 

  
WEB kamera 720p felbontás USB  db 1 10 

  

asztali szkenner  

A/4 USB-s 600dpi, egyszerű 

kivitel db 1 10 

  

WIFI router  

egyszerű kivitel nem RACK-be 

építhető, 300mbit átviteli 

sebesség, 3 antenna db 1 10 

  

színes multifunkciós 

kisteljesítményű 

lézernyomtató 

A/4-es, lapadagoló tálcával, 

asztalra helyezhető, javasol havi 

mennyiség min. 1000 és max 

5000 oldal, 16db fekete 

oldal/perc, 5 színes oldal/perc 

teljesítmény,  nyomtatás fekete 

és színes oldal esetén  600x600 

dpi, PCL/PCL5 db  1 10 

  I. rész 

számítástechnikai 

eszközök összesen: 

 

 

    II. rész Elemek, 

elemtöltők 

 

 

    

gombelem LR41 db 1 20 

 

  

elem A 23 db 1 20 

 

  

elem p23ga 12 V db 1 20 

 

  

gombelem SR45 elem 1,55 V db 1 20 

 

  

elem 9 V lapos  db 1 20 

 

  

elem CR1220 db 1 20 

 

  

számítógép elem CR2025 db 1 20 

 

  

számítógép elem CR2032 db 1 20 

 

  

elem góliát db 1 10 

 

  

gombelem A76 (LR44) db 1 20 

  tölthető elem + 

akkumulátor töltő AA 2500 mA db 1 30 

 

  

tölthető elem + 

akkumulátor töltő AAA 900 mA db 1 30 

 

  

elemtöltő AA db 1 10 

 

  

elemtöltő AAA db 1 10 

 

  

II. rész Elemek, 

elemtöltők összesen: 

 

 

   

  

Dátum …………………………………… 

…………………………………… 

        cégszerű aláírás 



Számítástechnikai eszközök szállítása, elemek szállítása Ajánlatkérési dokumentáció 

 18 / 28 

 3. számú melléklet 

 

 

NYILATKOZAT 

 

kizáró okokról, gazdasági és pénzügyi alkalmasságról, műszaki és szakmai alkalmasságról a 

Kbt. 67. § (1) bekezdés vonatkozásában a 114. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével 

 

Ajánlattevő:  

neve: 

 

címe: 

 

 

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény 62. § (1) bekezdés tekintetében tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom, hogy az 

általam képviselt vállalkozás nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m valamint q) pont 

szerinti kizáró okok hatály alá, amely szerint nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, 

alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő akit :  

 

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, vagy amennyiben a 

kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését – a hamis 

adat szolgáltatásának megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság a Döntőbizottság 

határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott 

határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki; 

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 

megfelelő adatot szolgáltat (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, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti 

kritériumokat érintő igazolási 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 
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megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli 

országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 

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  

kc) 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 szereplő kizárásán kívül nem lehet más 

módon orvosolni; 

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként 

kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési 

Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 

napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.   

 

Továbbá: 

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 

kb) alpontja tekintetében tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom, hogy: 

 ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. * 

 

 ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek. A 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2007. évi CXXXVI. Törvény 3.  § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti ajánlattevő 

tényleges tulajdonosai: *  

 

Tulajdonos:  

neve: 

 

állandó lakhelye: 

neve: 

 

állandó lakhelye: 

 

 ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek. 

Ajánlattevőnek 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. * 

 

 

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont 

kc) alpont tekintetében tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom, hogy ajánlattevőben  

 nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 

rendelkezik. * 

 az alábbi jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet közvetetten vagy 

közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, mely 

szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró 



Számítástechnikai eszközök szállítása, elemek szállítása Ajánlatkérési dokumentáció 

 20 / 28 

feltételek nem állnak fenn. * 

 

 

Szervezet: 

 

neve: 

 

címe: 

neve: 

 

címe: 

neve: 

 

címe: 

 

*A megfelelő rész aláhúzandó. 

 

Valamint:  

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője tárgyi közbeszerzési eljárásban 

nyilatkozom, hogy az előírt pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki és szakmai alkalmassági 

követelményeknek való megfelelést igazolni tudom, az igazolni kívánt alkalmassági követelmények 

teljesülnek. 

 

 

 

Dátum: ................... 

 ............................................... 

 cégszerű aláírás 
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 4. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 alvállalkozók vonatkozásában  

 

 

Ajánlattevő:  

neve: 

 

címe: 

 

 

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 67. § (4) bekezdésének 

tekintetében tárgyi ajánlattétel során nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozás a szerződés 

teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont hatálya alá eső 

alvállalkozót, valamint az általam képviselt vállalkozás alkalmasságának igazolására igénybe vett 

más szervezet nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. 

 

 

 

 

 

Dátum: ................... 

 ............................................... 

 cégszerű aláírás 
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 5. számú melléklet 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

a Kbt. 66. § (2) bekezdésére tekintettel 

 

 

 

Ajánlattevő:  

neve: 

 

címe: 

 

 

 

„Adásvételi keretszerződés keretében működéshez szükséges számítástechnikai eszközök szállítása, 

elemek szállítása” tárgyban indított közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásának, valamint 

ajánlatkérési dokumentációjának részletes áttanulmányozását követően alulírott, mint Ajánlattevő 

nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében nyilatkozom, hogy 

Ajánlattevő ajánlatát az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott követelményeknek 

megfelelően készítette el és nyújtotta be, az előírt feltételeket fenntartások vagy korlátozások nélkül 

elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el, kész- és képes a szerződés megkötésére és a 

szerződés határidőre történő teljesítésére, az ajánlatában megadott árakon.  

 

 

 

 

 

Dátum: ................... 

 ............................................... 

 cégszerű aláírás 
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 6. számú melléklet 

 

 

 

  

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

a vállalkozás KKVtv. szerinti besorolásáról 

(Kbt. 66.§ (4) bekezdés) 

 

 

Ajánlattevő:  

neve: 

 

címe: 

 

 

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője tárgyi ajánlattétel során 

nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozás 

 „a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról” szóló 2004. évi XXXIV. törvény 

(KKVtv.) szerint  

 

 mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / középvállalkozásnak* minősül, 

 

     nem tartozik a KKVtv hatály alá * 

 

  

 

 

 

* megfelelő rész aláhúzandó 

 
(Közös ajánlattevők esetén külön-külön kell benyújtani) 

 

 

 

Dátum: ................... 

 ............................................... 

 cégszerű aláírás 
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7. számú melléklet 

 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

a cégbíróságon folyamatban lévő változásbejegyzési kérelem vonatkozásában 

 

 

 

Ajánlattevő:  

neve: 

 

címe: 

 

 

 

Alulírott, mint ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a tárgyi ajánlattétel során 

nyilatkozom, hogy az általam képviselt vállalkozásnak  

 

-  a cégbíróságon változásbejegyzési kérelme van folyamatban, a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást 

csatolom.  

 

 

- a cégbíróságon változásbejegyzési kérelme nincs folyamatban.  

 

 

 

 megfelelő rész aláhúzandó 

 

 

 

 

 

Dátum: ................... 

 

 ............................................... 

 aláírás 
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8. sz. melléklet 

 

 

 

 

REGISZTRÁCIÓS LAP 

(a dokumentáció letöltését követően haladéktalanul Ajánlatkérő részére megküldendő) 

 

„Adásvételi keretszerződés keretében működéshez szükséges számítástechnikai eszközök szállítása, 

elemek szállítása” 

 tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

(egy példányban elegendő benyújtani!) 

 

 

 

A közbeszerzési dokumentumokat letöltő gazdasági szereplő adatai: 

Gazdasági szereplő neve:  

Gazdasági szereplő székhelye:  

Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó telefonszáma:  

Telefax szám:  

E-mail cím:  

 

Kitöltve és cégszerűen aláírva haladéktalanul meg kell küldeni a +36 66622041 telefax számra vagy 

a kozbeszerzes@bekes.gov.hu e-mail címre, legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártáig ! 

Felhívjuk a Tisztelt Gazdasági figyelmét, hogy a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontjára és a 41. § 

(4) bekezdésére figyelemmel, elektronikus úton dokumentum kizárólag legalább fokozott 

biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba foglalt formában 

nyújtható be. 

 

 

 

Dátum:………………………… 

 

 ............................................... 

 cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kozbeszerzes@bekes.gov.hu
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Műszaki leírás 

 

Ajánlatkérő az alábbi új számítástechnikai eszközöket, valamint új elemeket kíván megrendelni, 

az alábbiakban meghatározott műszaki tartalom figyelembevételével.  

  

Alaplap  

LGA1150 Brand, mikro ATX, min. 2 db DDR3 memória foglalat,  

SATA3, USB 2.0 és 3.0, integrált VGA  

Alaplap 

LGA2011-R3, 2xCPU, Intel C612, 8xDDR4, Max:2133MHz, 

Max:32/64GB, VGA, 7xPCIE16 3.0, 10xSATA3, 1xSATA-Express, 

4xUSB3, COM, RAID, Realtek ALC1150, 3xGigabit, PS2:1, SSI EEB, 

Processzor Core i3 min. 2,5 Ghz 

Processzor Core i5 min. 2,5 Ghz 

Processzor Xeon 2011-3 E5-1650 

Memória DDR3 2 GB 1333Mhz DIMM 

Memória DDR3 4 GB 1600Mhz DIMM 

Memória DDR2 1 GB 800Mhz DIMM 

Merevlemez 1 TB HDD SATA3, 7200 rpm 

Merevlemez 2 TB HDD SATA3, 7200 rpm 

Merevlemez 900 MB SAS HDD, 2.5”, 10000 rpm 

Merevlemez 240 GB SSD SATA3 

Merevlemez 500 GB HDD SATA3, 7200 rpm 

Videókártya 

2GB memória  Nvidia, GPU min. 1000 Mhz/ min. 1000 Mhz memória 

órajel, DDR5, min. 128bit 

Optikai meghajtó DVD-RW SATA, 5,25” 

Számítógép ház ATX Midi torony, 3x5,25” 

Tápegység min. 450W ATX, 12 cm FAN 

Merevlemez 1TB külső HDD, 2,5” 

Merevlemez 2TB külső HDD, 3,5” 

Merevlemez 3TB külső HDD, 3,5” 

NAS 2 bay MS DOMAIN, hotplug, 10/100/1000 Mbit, USB  

Monitor I. 

22” fekete színű, min. 1680 x 1050, VGA/D-SUB, képarány: 16:9, 

kontrasztarány: 1000:1, fényerő: 200, válaszidő: 5ms. 

Monitor II. 24” fekete színű, 1920x1080 (Full HD), válaszidő: 5ms,  

Monitor III. 27”-es, fekete színű, min. 1920 x 1080 (Full HD), VGA/D-SUB, HDMI 

Billentyűzet 

vezetékes, USB csatlakozó, fekete, magyar billentyűzet, irodai, nem 

multimédiás 

egér 

vezetékes, normál asztali pc egér, 3 gombos, optikai, USB csatlakozó 

kábelhossz: 180 cm, minimum 1000 dpi, 

Switch 5 port, 10/100/s nem menedzselhető, alap felhasználás 
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Switch II. 24 port, 10/100/1000 Mbit/s menedzselhető, alap felhasználás 

Switch III. 24 port 10/100/1000 Mbit/s  POE menedzselhető 

telefonkagyló zsinór 4/4dugó, 1,2m 

Szünetmentes tápegység akkumulátor 7 A/12 V 

Szünetmentes tápegység  akkumulátor 12A/12V  

Szünetmentes tápegység  1,5 – 2,5 KW, nem rack kivitel, USB 

Szünetmentes tápegység  600-800 W, USB 

Power bank  nagy kapacitású min. 20000 mAh  

Pen drive 8 GB, USB 2.0 

Pen drive 16 GB, USB 2.0 

Pen drive 32 GB, USB 2.0 

USB kábel 1,0 m A-B 

USB kábel 3,0 m A-B 

USB hosszabbító kábel 3,0 m A dugó/A alj 

Monitor tisztító spray 400ml, HFC free 

SD kártya 16 GB, mikro 

SD kártya 32 GB, mikro 

SD kártya 64 GB, mikro 

diktafon Digitális 

CDR lemez 700MB 

DVDR lemez 4.7 GB 

Újraírható CD 700MB 

Újraírható DVD 4.7 GB 

plotter 

42”, 2400 dpi, Állványos, min. D/A1 nyomtatás 35 másodperc, 1 GB 

RAM,  

szkenner lap adagolóval 

2 oldalas szkennelés, 25 oldal/perc, 100 lapos automata lapadagoló, 

hálózatba köthető, 600 dpi 

A4-es lamináló hideg-, illetve 80-125 mikronos meleg laminálás, kis irodai felhasználás 

Projektor 

FullHD, min. 2500 ANSI Lumen, HDMI, VGA, 10000:1 kontraszt 

arány, 3000/5000 lámpa üzemóra ECO/normál  

vetítővászon Motoros 240x189cm 

Laptop Core-i3, 4GB RAM, 500GB HDD, 15,6 kijelző 

Tábla PC 

Kártya független, 8 MP kamera, 16 GB memória, MicroSD kártyahely, 

10\" Érintőképernyő, Android 4.4, Bluetooth 4.0, 1.9Ghz Quadcore + 

1.3 Ghz Quadcore, a-GPS, Wi-Fi, 4 GB RAM, LTE adatátvitel 

Rack szekrény Fali, 19”, 60x60cm 

IP telefon 

Cisco SPA502G (firmware:7.5.5) vagy 

. Cisco SPA504G (firmware:7.5.5) vagy 

. Cisco SPA508G (firmware:7.5.5) vagy 

. Cisco SPA303 (firmware:7.5.5) vagy 
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. Cisco SPA921 (firmware: 5.1.8) vagy 

. Cisco SPA962 (firmware: 5.2.8) vagy 

. Yealink T21P E2 (firmware: 52.80.170.2) vagy 

. Yealink T23P (firmware: 44.80.170.2) vagy 

. Yealink T23G (firmware: 44.80.170.2) vagy 

. Yealink T27P (firmware: 45.80.170.2) vagy 

. Yealink T29G (firmware: 46.80.170.2) 

USB elosztó 4 port aktív 

UTP kábel 305 m CAT5e patch 

UTP kábel  0,5 m CAT5e patch 

UTP kábel 1 m CAT5e patch 

UTP kábel 3 m CAT5e patch 

UTP kábel 5 m CAT5e patch 

RJ45 dugó cat5e, 8 pólusú átlátszó 

RJ45 törésgátló cat5e, 8 pólusú átlátszó dugóhoz 

mikrofonos fejhallgató 

egyszerű kivitel, 32ohm, 180cm kábelhossz, 20-20000Hz, max. 

160gramm 

számítógép hangszóró 2.0 5W 

prezentációs eszköz, (presenter)  prezentáció távirányítóval lézer pointerrel 

WEB kamera 720p felbontás USB  

asztali szkenner  A/4 USB-s 600dpi, egyszerű kivitel 

WIFI router  

egyszerű kivitel nem RACK-be építhető, 300mbit átviteli sebesség, 3 

antenna 

színes multifunkciós kisteljesítményű 

lézernyomtató 

A/4-es, lapadagoló tálcával, asztalra helyezhető, javasol havi mennyiség 

min. 1000 és max 5000 oldal, 16db fekete oldal/perc, 5 színes oldal/perc 

teljesítmény,  nyomtatás fekete és színes oldal esetén  600x600 dpi, 

PCL/PCL5 

II. rész Elemek, elemtöltők 

 

gombelem LR41 

elem A 23 

elem p23ga 12 V 

gombelem SR45 elem 1,55 V 

elem 9 V lapos  

elem CR1220 

számítógép elem CR2025 

számítógép elem CR2032 

elem góliát 

gombelem A76 (LR44) 

tölthető elem + akkumulátor töltő AA 2500 mA 

tölthető elem + akkumulátor töltő AAA 900 mA 

elemtöltő AA 

elemtöltő AAA 

 


