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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

 

a Központi Ellátási Főigazgatóságnak a Kbt. 109. § (1) bekezdés d) 

pontja szerint lefolytatott uniós közbeszerzési eljárása eredményként 

megkötött Keretmegállapodás (KM0101-0120SZGR13) alapján a verseny 

újra nyitásával induló 

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 110. § (5) 

bekezdésének alapján folytatott közbeszerzési eljáráshoz az alábbi 

tárgyban: 

 

 

 

„Szervercseréhez illetve vékonykliens kiszolgáláshoz előírt 

konfigurációjú szerverek, tároló, mentőegység szállítása, a szükséges 

licenszek biztosítása, valamint installálás és a meglévő rendszerek 

költöztetése” 
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Tisztelt Ajánlattevők! 

 
 

Az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 

mint ajánlatkérő ezúton kéri fel ajánlattételre a Tisztelt Ajánlattevőket (a továbbiakban: 

ajánlattevők) a jelen ajánlattételi felhívásban meghatározott tárgyú beszerzést tekintve az 

ajánlattételi felhívásban és az ahhoz tartozó dokumentációban meghatározottak szerint, és az 

abban foglalt feltételek figyelembevételével. 

 

 

1. AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA (E-MAIL) 
– Kbt. 110. § (5) bek. a) pont. 

 

Ajánlatkérő neve: ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. 

Ajánlatkérő székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. 

Ajánlatkérő postacíme: 5601 Békéscsaba, Pf.: 96 

Ajánlatkérő telefonszáma: +36 66523200 

Ajánlatkérő faxszáma: +36 66528850  

Ajánlatkérő e-mail címe: jogiiroda@alfoldviz.hu 

 

 

2. HIVATKOZÁS A KERETMEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉRE IRÁNYULÓ 

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ HIRDETMÉNYRE ÉS KÖZZÉTÉTELÉNEK 

NAPJÁRA – Kbt. 110. § (5) bek. b) pont. 

 

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (1024 Budapest, Margit kit. 85-87.), mint 

ajánlatkérő a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, valamint a 

központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó intézmények részére 

Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2013 tárgyú, 

uniós értékhatárt elérő nyílt központosított közbeszerzési eljárást [(CPV kód: 302000001-

1, TED 2013/S086-145861 (2013.05.03) (KÉ-7187/2013.) folytatott le a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a 168/2004. 

(V.25.) Korm. rendelet. - közbeszerzési eljárás megindításakor (2013.04.29-én) hatályos 

- szabályai szerint. Ezen közbeszerzési eljárás alapján került megkötésre a hivatkozott 

keretmegállapodás (továbbiakban: Keretmegállapodás). 
 

 

3. HIVATKOZÁS A MEGKÖTÖTT KERETMEGÁLLAPODÁSRA – Kbt. 110. § (5) bek. 

c) pont. 
 

A 2. pontban leírt előzményeket követően került megkötésre a hivatkozott 

keretmegállapodás. 

 

Keretmegállapodás azonosító szám: KM0101-0120SZGR13 

1. rész: Homogén szerverek és tárolók 
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4. A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE – Kbt. 110. § (5) bek. d) pont. 

I. SZERVERCSERE PROJEKT 

 

Sor-

szám 
KEF cikkszám Tétel megnevezése Darab 

  
SZERVERCSERE PROJEKT 

 

1. 
 

3 db HP ProLiant DL380p G8 szerver 
 

  653200-B21 HP DL380p Gen8 8-SFF CTO Server 3 

  662226-L21 HP DL380p Gen8 E5-2690 FIO Kit 3 

  662226-B21 HP DL380p Gen8 E5-2690 Kit 3 

  647903-B21 HP 32GB 4Rx4 PC3L-10600L-9 Kit 24 

  652564-B21 HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT 

HDD 

6 

  652235-B21 HP 12.7mm SATA DVD RW Jb Kit 3 

  684208-B21 HP Ethernet 1GbE 4Port 331FLR FIO 

Adapter 

3 

  631679-B21 HP 1GB FBWC for P-Series Smart 

Array 

3 

  720863-B21 HP 2U SFF BB Gen8 Rail Kit 3 

  AP770B HP 82B PCIe 8Gb FC Dual Port HBA 3 

  656362-B21 HP 460W CS Plat PL Ht Plg Pwr 

Supply Kit 

6 

  512485-B21 ilo advanced licensz 3 

  

 

 HA101A3 Hpa (az 1. 

pontban meghatározott 

tételekre) 

HP Next Day HW Support a szint - 3- 

HP gyártói támogatás, (a darabszám a 

szolgáltatás alá tartozó eszközök 

értéke/100 000 Ft) <A darabszámot az 

ajánlata függvényében ajánlattevő 

állapítja meg> 

  

    

2. 
 

1 db FC alapú tároló 
 

  AP846B HP P2000 G3 MSA FC Dual Cntrl SFF 

Array 

1 
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  581286-B21 HP 600GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT 

HDD 

24 

  AJ716B HP 8Gb Shortwave B FC SFP+ 1 Rmkt 

Pack 

10 

  QK734A HP Premier Flex LC/LC OM4 2f 5m 

Cbl 

10 

  HA101A3 Hpa (a 2. 

pontban meghatározott 

tételekre) 

HP Next Day HW Support a szint - 3- 

HP gyártói támogatás, (a darabszám a 

szolgáltatás alá tartozó eszközök 

értéke/100 000 Ft) <A darabszámot az 

ajánlata függvényében ajánlattevő 

állapítja meg> 

  

    

3. 
 

1 db HP DL385p Gen8 6320 CPU, 

16GB memória, 6x2TB MDL SAS 

diszk,redundáns táp, Ilo advanced 

távoli management,  Mentőszerver 
 

  703930-421 HP DL385p Gen8 6320 Strg Cntr LFF 

EU Svr 

1 

  652757-B21 HP 2TB 6G SAS 7.2K 3.5in SC MDL 

HDD 

6 

  656363-B21 HP 750W CS Plat PL Ht Plg Pwr 

Supply Kit 

1 

  631667-B21 HP Smart Array P222/512MB FBWC 

Ctrlr 

1 

  512485-B21 ilo advanced licensz 1 

  HA101A3 Hpa (a 3. 

pontban 

meghatározott 

tételekre) 

HP Next Day HW Support a szint - 3- HP 

gyártói támogatás, (a darabszám a 

szolgáltatás alá tartozó eszközök 

értéke/100 000 Ft) <A darabszámot az 

ajánlata függvényében ajánlattevő 

állapítja meg>9
 

  

    

4. 
 

1 db Mentő egység Ultrium 5 

Autoloader, vezérlővel  
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  BL536B HP 1/8 G2 LTO-5 3000 SAS 

Autoloader 

1 

  AH166A HP 1U Autoloader Rack Kit 1 

  C7975A HP LTO5 Ultrium 3TB RW Data Tape 27 

  C7978A HP Ultrium Universal Cleaning 

Cartridge 

1 

  650931-B21 HP H221 Host Bus Adapter 1 

  AE470A HP SAS Min-Min 1 x 2M Cable Assy 

Kit 

1 

  HA101A3 Hpa (a 4. 

pontban meghatározott 

tételekre) 

HP Next Day HW Support a szint - 3- 

HP gyártói támogatás, (a darabszám a 

szolgáltatás alá tartozó eszközök 

értéke/100 000 Ft) <A darabszámot az 

ajánlata függvényében ajánlattevő 

állapítja meg> 

  

    

5. 
 

Meglévő FC switch-ek port bővítő 

licensze  

  T5518A HP 8/8 and 8/24 SAN Switch 8-pt Upgr 

LTU 

2 

        

6. 
 

Hardver installálás 
 

  HA114A1 Hpa, 

melynek érvényessége 

valamennyi, a fentebb 

felsorolt elem 

installálása 

HP Installation and Startup a szint- HP 

gyártói támogatás, a darabszám a 

szolgáltatás alá tartozó eszközök 

értéke/100 000 Ft) <A darabszámot az 

ajánlata függvényében ajánlattevő 

állapítja meg> 

  

    

7.   <Ajánlattevők a 

keretmegállapodásban 

szereplő saját kódjukat 

jelöljék meg> 

Adat költöztetés (2 ember 4 óra 

becsült értékkel számolva) 

8 

    

8.   <Ajánlattevők a 

keretmegállapodásban 

Szállítás 1 
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szereplő saját kódjukat 

jelöljék meg> 

 

 

 

II. VÉKONYKLIENS SZERVEREK ÉS TÁROLÓ PROJEKT 

 

Sor-

szám 
KEF cikkszám Tétel megnevezése Darab 

  

VÉKONYKLIENS SZERVEREK és 

TÁROLÓ  

1. 
 

2 dbHP ProLiant DL380p G8 szerver 
 

  642119-421 HP DL380p Gen8 E5-2630 Base EU Svr 2 

  662248-B21 HP DL380p Gen8 E5-2630 Kit 2 

  647901-B21 HP 16GB 2Rx4 PC3L-10600R-9 Kit 16 

  652564-B21 HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT 

HDD 

4 

  652235-B21 HP 12.7mm SATA DVD RW Jb Kit 2 

  647594-B21 HP Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter 2 

  AP770B HP 82B PCIe 8Gb FC Dual Port HBA 2 

  656362-B21 HP 460W CS Plat PL Ht Plg Pwr Supply 

Kit 

2 

  512485-B21 HP iLO Adv E-LTU inc 1yr TS&U SW 2 

  HA101A3 Hpa (az 1. 

pontban meghatározott 

tételekre) 

 HP Next Day HW Support a szint - 3- HP 

gyártói támogatás, (a darabszám a 

szolgáltatás alá tartozó eszközök 

értéke/100 000 Ft) <A darabszámot az 

ajánlata függvényében ajánlattevő állapítja 

meg> 

  

    

2. 
 

FC alapú tároló 
 

  AP846B HP P2000 G3 MSA FC Dual Cntrl SFF 

Array 

1 
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  E2D55A HP MSA 300GB 6G SAS 10K 2.5in DP 

ENT HDD 

24 

  HA101A3 Hpa (a 2. 

pontban meghatározott 

tételekre) 

HP Next Day HW Support a szint - 3- HP 

gyártói támogatás, (a darabszám a 

szolgáltatás alá tartozó eszközök 

értéke/100 000 Ft) <A darabszámot az 

ajánlata függvényében ajánlattevő állapítja 

meg> 

  

        

3. 
 

8 Gb-es SAN switch, egyenként 8 db 

engedélyezett porttal, kiegészítőkkel  

  AM867B HP 8/8 (8)- ports Enabled SAN Switch 2 

  HA101A3 Hpa (a 3. 

pontban meghatározott 

tételekre) 

HP Next Day HW Support a szint - 3- HP 

gyártói támogatás, (a darabszám a 

szolgáltatás alá tartozó eszközök 

értéke/100 000 Ft) <A darabszámot az 

ajánlata függvényében ajánlattevő állapítja 

meg> 

  

  AJ836A HP 5m Multi-mode OM3 LC/LC FC 

Cable 

16 

  AJ716B HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 

Pack 

16 

    

4. 
 

Hardver installálás 
 

  HA114A1 Hpa, 

melynek érvényessége 

valamennyi, a fentebb 

felsorolt elem 

installálása 

HP Installation and Startup a szint- HP 

gyártói támogatás, a darabszám a 

szolgáltatás alá tartozó eszközök 

értéke/100 000 Ft) ) <A darabszámot az 

ajánlata függvényében ajánlattevő állapítja 

meg> 

  

        

5.  <Ajánlattevők a 

keretmegállapodásban 

szereplő saját kódjukat 

jelöljék meg> 

Szállítás  1 

 

Részletesen a fenti igényeket az ajánlati dokumentáció műszaki leírása illetve az abban 

szereplő 4. számú melléklet (ADATLAP) tartalmazza. 
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Ajánlatkérő a Szerződésben a teljesítés módját a keretmegállapodásos eljárás első részének 

eredményeként létrejött Keretmegállapodás VI./1 pontjában rögzítettekkel egyezően, az 

alábbiak szerint határozza meg: 

A) a nyertes ajánlattevő (Szállító) – az egyedi szerződések teljesítése körében – köteles az 
Ajánlatkérő (Intézmény) által megjelölt helyen és időben a termékeket 
átadni/rendelkezésre bocsátani, illetve a Keretmegállapodásban meghatározott kapcsolódó 
szolgáltatásokat teljesíteni oly módon, hogy a szállítás, valamint a kapcsolódó 
szolgáltatások teljesítése az egyedi szerződésben foglalt határidőre megvalósuljon. 

B) A Műszaki leírást a Keretmegállapodás 1. számú melléklete tartalmazza. Ajánlatkérő a 
megadott cikkszámú tételekre kér ajánlatot. Amennyiben ajánlattevő ajánlatában 
megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel bizonyítja, hogy az általa javasolt 
megoldások (adott esetben más cikkszámmal rendelkező szállítandó termékek) 
egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott 
követelményeknek, ajánlatkérő köteles azt is elfogadni. 

C) A nyertes ajánlattevő (Szállító) köteles az ajánlatkérő számára új, rendeltetésszerű 
használatra alkalmas termékeket szállítani. Szállító a termék szállításával egyidejűleg 
köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi okiratot, 
dokumentációt, így különösen a kezelési (használati) útmutatót, a forgalomba hozatalra és 
a jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint a műszaki leírást ajánlatkérő részére átadni, 
illetve elektronikus úton elérhetővé tenni, továbbá a rendeltetésszerű használathoz 
szükséges tájékoztatást az ajánlatkérő által kijelölt személyek részére megadni. 

D) A nyertes ajánlattevőnek (Szállító) az ajánlatkérő számára át kell adni a telepítő készletet 
és a magyar nyelvű műszaki dokumentációt. Amennyiben magyar nyelvű műszaki 
dokumentáció nem áll rendelkezésre, akkor az angol nyelvű műszaki dokumentációt 
köteles az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A telepítőkészlet és a műszaki 
dokumentáció elektronikus formában is átadható. 

E) A vállalt szállítási határidőre az eszközöket és kiegészítőit – az egyedi szerződésben 
rögzített címen - leszállítva, beüzemelt állapotban köteles a nyertes Szállító átadni. 

 

 

5. A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA – Kbt. 110. § (5) bek. e) pont. 

 

Szállítási szerződés (jelen felhívásban általánosan Szerződés). 

 

 

6. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE – Kbt. 110. 

§ (5) bek. f) pont. 

 

Ajánlatkérő a Szerződésben érvényesítendő szállítási határidőt a keretmegállapodásos 

eljárás első részének eredményeként létrejött Keretmegállapodás IV./2 pontjában 

rögzítettekkel egyezően, az alábbiak szerint határozza meg: 

A) a szállítható termékek és teljesíthető kapcsolódó szolgáltatások felsorolását, a 
szállítási/szolgáltatási határidőket a keretmegállapodás 2. számú melléklete 
tartalmazza. (A továbbiakban a „termék” kifejezés – amennyiben beleérthető – a 
„szolgáltatás” kifejezést is magában foglalja.)  

B) A keretmegállapodás szoftverfejlesztésekre nem biztosít lehetőséget. 
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Határidő: A szerződés mindkét fél általi aláírásától számított legkésőbb 40 naptári nap. 

 

 

 

7. A TELJESÍTÉS HELYE – Kbt. 110. § (5) bek. g) pont. 

 

Ajánlatkérő a Szerződésben érvényesítendő teljesítési helyet a keretmegállapodásos 

eljárás első részének eredményeként létrejött Keretmegállapodás VI./1./1.1 pontjában 

rögzítettekkel egyezően, az alábbiak szerint határozza meg: 

A) a teljesítés helye: az Intézmények által az egyedi szerződésekben megjelölt 
magyarországi teljesítési cím. 

 

Teljesítési cím: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.  

 

 

8. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI VAGY A 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRA VALÓ HIVATKOZÁS – Kbt. 110. § (5) bek. h) 

pont. 

 

Ajánlatkérő a Szerződésben érvényesítendő fizetési feltételeket a keretmegállapodásos 

eljárás első részének eredményeként létrejött Keretmegállapodás V./2 pontjában 

rögzítettekkel egyezően, az alábbiak szerint határozza meg: 

A) Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme jelen közbeszerzésben a HUF. 

B) Kifizetés szabályai, vonatkozó jogszabályi rendelkezések: a Kbt. 130. § (1) és (3)–(6) 
bekezdéseiben meghatározott kötelező szabályok alkalmazásával a számla ajánlatkérő 
(Megrendelő) általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül átutalással történik. 

C) A nyertes ajánlattevő (Szállító) köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 
napon belül kiállítani, majd ajánlatkérő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-
ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán csak a 3. pontban hivatkozott 
Keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. 

Az ajánlatkérő egy darab végszámlát fogad be a Szerződésben foglalt valamennyi 
szállítás és szolgáltatás hiba- és hiánymentes teljesítését követően. 

D) A kifizetések során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § 
foglaltak szerint kell eljárni. 

E) Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése szerint 
meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a nyertes Szállítónak. 

F) A nyertes ajánlattevő (Szállító) az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem 
kérhet, és az előre fizetés sem megengedett. 

G) A nyertes ajánlattevő (Szállító) az Egyedi szállítási szerződésből eredő követelését 
nem engedményezheti harmadik személyre. 

H) Ajánlatkérő kötelező feltételként előírja a Kbt. 125. § (4) bekezdésében foglaltakat. 

I) A Kbt. 125. § (7) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű nyertes ajánlattevő 
köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 
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szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes 
ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok között jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

 

 

9. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FEDEZET 

 

Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy a jelen beszerzés 

megvalósítására rendelkezésre álló anyagi fedezet a következő összeg: nettó 44.585.078 

HUF (+ nettó 668.776 HUF közbeszerzési díj). Ajánlatkérő az eljárást Kbt. 76. § (1) 

bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenné nyilvánítja, amennyiben a legkedvezőbb 

ajánlatot tevő érvényes ajánlattevő ajánlata ezt az összeget meghaladja. 

 

10. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ, AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME, 

AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE – Kbt. 110. § (5) bek. i) pont. 

 

Az ajánlattételi határidő: 2014. február 18. 14:00 óra 

 

Az ajánlat benyújtásának címe: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft. 1026 Budapest 

Érmelléki u. 9. II/2. 

 

Az ajánlattétel nyelve: magyar 

 

11. AZ AJÁNLAT(OK) FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE ÉS AZ AJÁNLATOK 

FELBONTÁSÁN JELENLÉTRE JOGOSULTAK – Kbt. 110. § (5) bek. j) pont. 

 

Az ajánlatok felbontásának helye: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft. 1026 Budapest 

Érmelléki u. 9. II/2., tárgyaló 

 

Az ajánlatok benyújtásának ideje: 

 az ajánlattételi határidő lejártának napjáig: munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 

09.00-15.00, pénteken 09.00-14.00 között; 

 az ajánlattételi határidő lejártának napján: 9.00-14.00 óra között. 

Az ajánlatok felbontásának időpontja: 2014. február 18. 14:00 óra 

 

A bontáson jelenlétre jogosultak: a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint. 

 
12. DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK – Kbt. 110. § (5) bek. 

k) pont. 

 

Ajánlatkérő – a megfelelő ajánlat elkészítésének és benyújtásának elősegítése érdekében 

dokumentációt bocsát rendelkezésre, amelyek különösen az ajánlat elkészítésével 

kapcsolatban az ajánlattevő részére szükséges információkról ad tájékoztatást, illetve az 

ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, az ajánlattevő számára 
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ajánlott igazolás-, nyilatkozatmintákat és az egyedi szerződéstervezetet tartalmazza. 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást és dokumentációt térítésmentesen, egyidőben, 

elektronikus úton bocsátja az ajánlattételre felkért ajánlattevő rendelkezésére, a Kbt. 35.§-

ban foglaltak szerint.   

 

Az ajánlattevő felelőssége, hogy a dokumentációban foglaltakat az ajánlat benyújtását 

megelőzően megismerje. 

 
13. AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA – Kbt. 110. § (5) bek. l) 

pont. 

 

30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva. 

 
14. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA [KBT. 71. § (2) BEKEZDÉS] – 

Kbt. 110. § (5) bek. m) pont. 

 

A Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

Az összesen árat a ténylegesen beszerezni kívánt termékekre (beszerzési kosár) kell 

értelmezni. 

 

15. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK ELŐÍRÁSA, VALAMINT A SZERZŐDÉSBEN 

MEGKÖVETELT BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ   
Ajánlati biztosíték: 

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához. 

 

A szerződésben megkövetelt biztosítékok: 

Ajánlatkérő nem kíván a szerződésben Kbt. 126.§ szerinti biztosítékot kikötni. 

 

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

Ajánlatkérő a Szerződésben érvényesítendő szerződésbiztosító mellékkötelezettségeket a 

keretmegállapodásos eljárás első részének eredményeként létrejött Keretmegállapodás 

X./2./1 pontjában rögzítettekkel egyezően, az alábbiak szerint határozza meg: 

A) A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék nettó 
vételára illetve szolgáltatás nettó díja. 

B) Napi késedelmi kötbér: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. 
napjától napi 1 % mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. 

C) Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. napjától 
napi 1 %. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20 %.   

D) Meghiúsulási kötbér: mértéke 25%. 
 

Jótállási kötelezettség:  

Ajánlatkérő a Szerződésben érvényesítendő jótállási, szavatossági kötelezettségeket a 

keretmegállapodásos eljárás első részének eredményeként létrejött Keretmegállapodás 

VI./1./1.12 pontjában rögzítettekkel egyezően, az alábbiak szerint határozza meg.  

A) A nyertes ajánlattevő (Szállító) a keretmegállapodásos eljárás első részében tett 
nyertes ajánlatában megjelölt időtartamra vállal jótállást az általa szállított termékek és 
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kapcsolódó szolgáltatások vonatkozásában, az erre vonatkozó szállítói nyilatkozatokat 
a Keretmegállapodás 1 sz. melléklete tartalmazza. A lenti „B” pontban jelzett 36 
hónapra való egységes kiterjesztés iránti igényét ajánlatkérő az ajánlati Adatlapon 
külön tételként szerepelteti az egyes eszközöknél. 

B) A jótállási határidő kezdete: a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel napja. 

C) Fentieknek megfelelően az NBD hardver jótállás valamennyi elemre a sikeres és 
hiánytalan műszaki átadás-átvételtől számított 36 hónap. 

D) Egyebekben a Szállító jótállási, szavatossági felelősségére a Ptk. és a vonatkozó egyéb 
jogszabályok rendelkezései az irányadók.  

 

16. EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ FORRÁSBÓL TÁMOGATOTT 

KÖZBESZERZÉS ESETÉN AZ ÉRINTETT PROJEKTRE (PROGRAMRA) 

VONATKOZÓ ADATOK 
Ajánlatkérő a beszerzés nem Európai Unióból származó támogatásból valósítja meg. 

 

17. AZ ÖSSZEGEZÉS MEGKÜLDÉSE 
A Kbt. 77. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint. 

 

18. A SZERZŐDÉSKÖTÉS IDŐPONTJA, HELYE 
A szerződéskötés időpontja: 

A Kbt. 124. § (5) bekezdése értelmében az összegezésnek az ajánlattevő részére történt 

megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal 

meghosszabbodik. Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt 

köteles megkötni, nem köthető meg azonban az összegezés megküldése napját követő tíz 

napos időtartam lejártáig [Kbt. 124. § (6) bekezdés]. 

A szerződéskötés helye: Ajánlatkérő székhelye, 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. 

 

19. EGYÉB INFORMÁCIÓK 
19.1. Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 60. § (3) bekezdése alapján kifejezett nyilatkozatot 

kell tennie az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 

teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

 

19.2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki nem emelt egyéb 

nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a dokumentáció vagy 

a Kbt. esetlegesen előír. 

 

19.3. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45.§ (1)–(7) bekezdéseiben foglaltak 

irányadók. 

 

19.4. Kiegészítő tájékoztatás kérés benyújtásának helye: Vanin Kft. 1026 Budapest, 

Érmelléki u 9.; címzett: Repa-Gurszki Gabriella, gabriella.gurszki@vaninmc.com; 

tel./fax: +36-1-225-1585. 

 

19.5. Ajánlatkérő előzetes konzultációt nem tart. 

 

19.6. A hiánypótlás lehetősége: ajánlatkérő a hiánypótlás és felvilágosítás adásának 

mailto:gabriella.gurszki@vaninmc.com
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lehetőségét biztosítja a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint. 

 

19.7. Az ajánlati dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. 

 

19.8. Többváltozatú, alternatív ajánlat nem tehető. A részajánlattétel lehetősége nem 

biztosított, ajánlattevő csak a kívánt eszközök és kiegészítő szolgáltatások egészére 

tehet ajánlatot. 

 

19.9. Az ajánlatok benyújtásának módja: 

- A Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlattételi 

felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az 

ajánlattételi határidő lejártáig. 

- A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 

benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a benyújtás helyén az ajánlattételi 

határidőig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények 

elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 

- A Kbt. 61. § (3) bekezdése alapján a határidő után beérkezett ajánlat csomagolása 

az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön 

jegyzőkönyv kerül felvételre. 

 

19.10. Ajánlatkérő előírja egy darab nyomtatott, eredeti példány és a papír alapú példánnyal 

mindenben megegyező egy darab elektronikus másolati példány (pl: CD vagy DVD 

melléklet formájában) benyújtását.   

 

19.11. A nyomtatott példány fedlapjára, illetve CD/DVD-re, rá kell írni a cég nevét és az 

eljárás nevét. Az ajánlatot tartalmazó zárt borítékra/csomagolásra rá kell írni: 

AJÁNLAT „Szervercseréhez illetve vékonykliens kiszolgáláshoz előírt konfigurációjú 

szerverek, tároló, mentőegység szállítása, a szükséges licenszek biztosítása, valamint 

installálás és a meglévő rendszerek költöztetése” tárgyában, „Az ajánlattételi határidő 

előtt nem bontható fel!”  

A csomagolás eltérő feliratozása nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét. 

19.12. Az ajánlatban szereplő minden dokumentumot (nyilatkozatot) 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 felhatalmazást kaptak. 

 

19.13. Az ajánlatot minden tartalommal bíró oldalakon oldalszámozással kell ellátni. 

 

19.14. Az ajánlattevő köteles az ajánlathoz a felolvasólapot csatolni, amely tartalmazza az 

ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét stb.), valamint a bírálati szempont 

alapján értékelésre kerülő, számszerűsíthető adatokat. 

 

19.15. Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolni kell: 

a) Az ajánlattevő cég információs adatlapját.  

b) Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében az ajánlattevőnek, és a jelen 

ajánlatban cégszerű nyilatkozatot tevő egyéb gazdasági szereplőnek jelen 

ajánlatához csatolni kell 

- hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott 

címpéldány), vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát (egyszerű 
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másolatban); 

- amennyiben az eljárás során aláíróként nem a cégszerű aláírásra jogosult jár el, 

akkor a cégképviseletre jogosult személy fenti iratán túlmenően az általa adott, 

a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, teljes 

bizonyító erejű magánokiratba, vagy közjegyzői okiratba foglalt 

meghatalmazást is. 

c) Amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van 

folyamatban, csatolni kell a cég jogi képviselője által a Cégszolgálat útján az 

illetékes cégbíróság részére megküldött változásbejegyzési kérelmet és a 

Cégszolgálat részéről a jogi képviselőnek megküldött, elektronikus aláírással 

ellátott visszaigazolást is (mindkettőt papír alapú nyomtatott formában), valamint a 

KIM OCCR-hez történő beérkezésről szóló igazolást. 

d) A kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, adott esetben igazolásokat.   

 

19.16. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján 

megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során 

valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum egyszerű másolatban is 

benyújtható. 

 

19.17. Az ajánlatkérő a kiegészítő szolgáltatásokat figyelembe véve a Kbt. 54. § (1) 

bekezdése alapján előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók 

védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a 

teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az 

illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. 

A dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és 

címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat [Kbt. 

54. § (2) bekezdés]. 

 

19.18. Az ajánlatkérő a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével kötheti 

meg a szerződést, illetve az Ő visszalépése esetén a második helyezettel, amennyiben 

az kihirdetésre kerül az eljárás eredményéről szóló Összegezésben. 

 

19.19. Árfolyam: az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az 

ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes, Magyar 

Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.  

 

19.20. Irányadó idő: az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban valamennyi, órában 

megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő. 

 

19.21. Fordítás: a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a nem magyar nyelven 

benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. A 

fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. 

 

19.22. Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 

közbeszerzésekről szóló hatályos 2011. évi CVIII. törvény, illetve a Ptk. előírásai az 

irányadóak.   

 

20. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA ÉS MÓDJA 



15 

 

A megküldés napja: 2014. február 07. 

A megküldés módja: elektronikus úton, a Kbt. 35.§-ban foglaltak szerint. 


