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I.  ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 
 

1. Az eljárás általános feltételei 
 

1.1. Fogalomtár: 

1.1.1. ajánlattevő: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy külföldi székhelyű 
vállalkozás magyarországi fióktelepe aki, illetőleg amely; 
a) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot tesz, továbbá 
b) az 59. § (5) bekezdés a) pontja alkalmazásában az is, aki (amely) az ajánlati biztosítékot az 

ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta, továbbá 
c) az ajánlattételi határidő lejártáig az a) b) pontokban foglaltakon kívül az is, aki (amely) a 

dokumentációba az ajánlatkérőnél betekintett, illetőleg azt átvette, vagy kiegészítő tájékoztatást 
kér, vagy előzetes vitarendezést kezdeményez; 

 

1.1.2. alvállalkozó: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz 
részt, kivéve 
a) az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket, 
b) azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
c) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- alapanyag 

szállítót, 
d) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; 
 

1.1.3. erőforrást nyújtó szervezet: az a szervezet vagy személy, amely vagy aki nem minősül 
alvállalkozónak, nem tartozik a 2. pont a)-d) alpontjának hatálya alá sem, 
hanem a közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában vesz részt, ezzel 
összefüggő erőforrásainak bemutatásával; 
 

1.1.4. erőforrás:  nem minősülhet erőforrásnak a Kbt. 66. § (1) a)–c) pontja, a 67. § (1) 
bekezdésének a), d)–f) pontja, (2) bekezdésének a), d) és f) pontja, továbbá (3) bekezdésének c), d)–
f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) és az erőforrást nyújtó 
szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn; 
 

1.1.5. hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz; 
 

1.1.6. helyi önkormányzati költségvetési szerv: a (fő)polgármesteri hivatal, a megyei 
önkormányzati hivatal, a körjegyzőség, a közös képviselő-testület hivatala, valamint a helyi 
önkormányzat képviselő-testületének felügyelete alá tartozó egyéb költségvetési szerv, ideértve a 
hatósági igazgatási, intézményi és egyéb igazgatási társulást is; 
 

1.1.7. írásbeli, írásban: bármely, szavakból vagy számjegyekből álló kifejezési forma, amely 
olvasható, reprodukálható, és ilyen módon terjeszthető, így különösen a levélben, táviratban, a 
távgépírón vagy telefax útján közölt nyilatkozat, ilyennek minősül továbbá a legalább fokozott 
biztonságú elektronikus aláírással ellátott, illetőleg - a 20. § (1) bekezdés alkalmazása esetén - a 
külön, e törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő 
elektronikus dokumentumba foglalt nyilatkozat az elektronikus formájában; 
 

1.1.8. közbeszerzési műszaki leírás: azoknak a műszaki előírásoknak az összessége, amelyet 
különösen az ajánlattételhez szükséges dokumentáció tartalmaz, és amelyek meghatározzák a 
közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzőket, amelyek alapján a közbeszerzés tárgya 
oly módon írható le, hogy az megfeleljen az ajánlatkérő által igényelt rendeltetésnek; a műszaki 
előírások tartalmazzák a környezetvédelmi teljesítményre, a biztonságra, és méretekre vonatkozó 
jellemzők meghatározását, ideértve a közbeszerzés tárgyára alkalmazandó, a terminológiára, a 
jelekre, a vizsgálatra és vizsgálati módszerekre, a gyártási folyamatokra és módszerekre vonatkozó 
követelményeket; árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelése esetében továbbá tartalmazniuk kell 
a minőségre, a teljesítményre, a termék rendeltetésére, a megfelelőség-igazolási eljárásokra 
vonatkozó követelményeket; 
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1.1.9. támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb anyagi 
előny juttatása az ajánlatkérő részére, ide nem értve az adókedvezményt és a kezességvállalást; 
 

1.1.10. üzleti titok:  a Ptk. 81. §-ának (2)–(3) bekezdésében így meghatározott fogalom. 
 

1.2. Ajánlatkér ő adatai: 

Hivatalos név:     Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 
Postai cím:           Felszabadulás u. 171. 
Város/Község:      Fegyvernek  
Postai irányítószám:    5231  
Ország:    Magyarország 
Címzett:                Tatár László polgármester  
Telefon:    +36 56/556-010 
E-mail:                  hivatal@fegyvernek.hu  
Fax:          +36 56/556-011 
 

1.3. Alapfeltételek 

1.3.1. Az ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával teljes egészében elfogadják a „2003. évi CXXIX. 
törvény a közbeszerzésekről” (továbbiakban Kbt.) előírásai szerint ezen közbeszerzési eljáráshoz 
elkészített Ajánlattételi Felhívás és az Ajánlattételi Dokumentáció (a továbbiakban együtt: 
Ajánlattételi eljárási dokumentáció) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául. 
 

1.3.2. Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az Ajánlattételi eljárási 
dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő 
kockázata és az ajánlat elutasítását vonhatja maga után:  
-  ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy 
-  ha olyan ajánlatot nyújt be, amely formai vagy tartalmi szempontból nem felel meg az Ajánlattételi 

eljárási dokumentációban megadott minden követelménynek. 
 

1.3.3. A Kbt. 70.§ (4) bekezdésének megfelelően a jelen közbeszerzési eljárásban ajánlatot tevő nem 
tehet további közös ajánlatot más ajánlattevővel, az eljárásban más ajánlattevő – a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozójaként nem vehet 
részt, továbbá más ajánlattevő számára erőforrást sem biztosíthat. 
 

1.3.4. Az Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevők ismerik a jelen közbeszerzési eljárásra, illetve a 
nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos közösségi és hazai jogi előírásokat, különös 
tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényre. Az Ajánlattevő ajánlata 
benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat megtételekor ismert, a 
teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát mindezek figyelembevételével állítja 
össze. 
 

1.3.5. Ajánlattevő köteles viselni ajánlatának elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő 
összes költséget. Ajánlatkérő semmilyen esetben sem tehető felelőssé e költségek felmerüléséért, 
függetlenül a közbeszerzési eljárás lefolyásától, vagy kimenetelétől. 
 

1.3.6. Ajánlattevő részéről tilos az Ajánlattételi Dokumentáció harmadik félnek történő továbbadása, 
kivéve a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozók és harmadik személyek részére szükséges 
információk biztosítását, továbbá tilos az Ajánlattételi Dokumentáció közzététele és a jelen 
közbeszerzési eljáráson kívüli egyéb felhasználása. 
 

1.3.7. Az eljárásban Ajánlatkérő köteles biztosítani, Ajánlattevő pedig köteles tiszteletben tartani a 
verseny tisztaságát és nyilvánosságát. 
 

1.3.8. Ajánlattevő ajánlatában – kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben – közölt üzleti titok 
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
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2. Az ajánlat módosítása vagy visszavonása 

Az ajánlattevők benyújtás után ajánlatukat módosíthatják, visszavonhatják, esetleg újra beadhatják az 
ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok az 
ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatók. 
 

3. Kommunikáció az eljárásban, kiegészítő tájékoztatás 

3.1. Az ajánlattevők az Ajánlattételi Felhívásban és az Ajánlattételi Dokumentációban foglaltakkal 
kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhetnek az ajánlatkérőtől azzal, hogy a 
kiegészítő tájékoztatás kérés határideje az ajánlatok bontását megelőző ötödik munkanap, 
megadásának határideje az ajánlatok bontását megelőző harmadik munkanap (Kbt. 250.§ (3) bek. b) 
pont. A beérkezés tényét és időpontját vita esetén ajánlattevőknek kell tudniuk igazolni. 
 

3.2. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást legkésőbb a rendelkezésére álló határidő utolsó napján, 
faxon és e-mail-en adja meg (amennyiben Ajánlattevő elektronikus elérhetőségét megadta). A 
kiegészítő tájékoztatás megküldésre kerül minden olyan ajánlattevő részére, aki átvette a 
dokumentációt. A kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg 
írásban, telefax útján illetve e-mailben. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha az 
ajánlattevő a kiegészítő tájékoztatást bármilyen úton megkapta. 
 

3.3. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem 
tudja a Kbt. 250.§ (3) bek. b) pont szerint meghatározott határidőben megadni. Ez esetben ajánlatkérő 
a határidő meghosszabbításáról és az új határidőről valamennyi ajánlattevőt haladéktalanul, írásban és 
egyidejűleg értesíti.  

 

3.4. Amennyiben a Kbt. 56.§ (3) bekezdésében foglaltak alkalmazására az eljárás alatt sor kerül, 
akkor ajánlattevők ajánlatkérő értesítésének kézhezvételét faxon történő haladéktalan 
visszaküldésével, valamint a visszaigazolás ajánlathoz történő csatolásával megerősíteni kötelesek. 
 

3.5. Kapcsolattartási pont, ahová az ajánlattevők a Kbt. 56.§. szerinti kérdéseiket intézhetik, illetve 
ahová az ajánlatkérői tájékoztatások kézhezvételét vissza kell igazolniuk, illetőleg ahová az 
Ajánlattételi Dokumentációban előírt egyéb visszaigazolásokat meg kell küldeni:  
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 
Kapcsolattartó – címzett:  Tatár László polgármester 
Telefon:    +36 56/556-010 
Fax :     +36 56/556-011 
e-mail:    hivatal@fegyvernek.hu 
 

3.6. Ajánlatkérő külön felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 56.§ szerinti kiegészítő 
tájékoztatásnak csak az ajánlatkérőtől kapott hivatalos tájékoztatás számít. A kiegészítő tájékoztatások 
az Ajánlattételi Dokumentáció részévé válnak. 
 

3.7. A kiegészítő tájékoztatások kérésére vonatkozó formai feltételek az alábbiak: 
A tájékoztatáskérés minden írott oldalán szerepelnie kell az ajánlattevő képviseletére jogosult 
személy(ek) cégszerű aláírásának, valamint az eljárás tárgyának. A tájékoztatáskérés utolsó 
oldalán - közvetlenül az utolsó kérdés után- szerepelnie kell, számmal és betűvel is kiírva annak, 
hogy a tájékoztatáskérés hány kérdést tartalmaz. Minden írásos tájékoztatáskérést kötelező 
elektronikus formában is megküldeni Ajánlatkérő e-mail címére. 
 

3.8. A nem az előző pontban meghatározott formai feltételek szerinti ajánlattevői kérdések nem 
minősülnek a Kbt. 56.§ (1) bekezdése szerinti tájékoztatáskérésnek, így ajánlatkérő a nem a fentiek 
szerint feltett kérdéseket figyelmen kívül hagyja! Ajánlattevők előzőekben foglaltak 
tudomásulvételéről ajánlatukhoz csatoljanak eredeti formátumú nyilatkozatot. (17.sz. minta) 
 

3.9. A Kbt. 250.§ szerinti kiegészítő tájékoztatások kapcsán fennálló törvényi határidőkkel 
összefüggésben ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 15.§ (3) bekezdésére, miszerint ha 
a határidő utolsó napja nem munkanapra esik, akkor a határidő csak az ezt követő legközelebbi 
munkanapon jár le. Ajánlattevők a kiegészítő tájékoztatások (illetve Ajánlatkérő által megküldött 
minden irat, levél, tájékoztatás (papír alapú vagy elektronikus) kézhezvételét a kézhezvétel után 
haladéktalanul faxon vagy e-mail-en visszaigazolni és a visszaigazolás eredetijét az ajánlathoz 
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csatolni kötelesek. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell az eljárás és a tájékoztatás tárgyát, a 
Közbeszerzési Értesítőben közzétett azonosító számát, valamint az ajánlatkérő által megküldött 
válaszok számát számmal és betűvel kiírva (adott esetben). Az elmulasztott visszajelzést ajánlatkérő 
az ajánlattevő érdekmúlásával, az együttműködés elutasításával magyarázza és ajánlatát egyéb okból 
érvénytelennek tekintheti. 
 

3.10. A kiegészítő tájékoztatás nem eredményezheti az Ajánlattételi Felhívásban és az Ajánlattételi 
Dokumentációban foglaltak módosítását. 
 

3.11. A kiegészítő tájékoztatás a kibocsátás sorrendjében számozandó. 
 

3.12. A kiegészítő tájékoztatás-kérésen kérjük feltüntetni azt a fax-számot és e-mail címet, amelyre a 
kiegészítő-értelmező tájékoztatását ajánlatkérő megadhatja. 
3.13. Ajánlatkérő az eljárás során konzultációt, illetve helyszíni bejárást nem tart, azonban 
Ajánlattevők részére ajánlott egyedi időpont-egyeztetést követő helyszíni szemle lebonyolítása, 
melynek feltételeit Ajánlatkérő biztosítja. 
 

 

4. Ajánlattétel költségei 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az ajánlattevőknek kell viselni. 
Az ajánlatkérő függetlenül az eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől nem tehető felelőssé ezen 
költségekkel kapcsolatban. 
Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, 
egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy 
eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel és az eljáróval szemben ezen költségekkel 
kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.  
• Az Ajánlattevő kifejezetten nyilatkozzon, hogy Ajánlatkérő az ajánlatok elkészítésével 

kapcsolatosan sem a nyertes Ajánlattevő, sem más Ajánlattevők semmiféle – esetleges jövőbeni - 
térítésére nem kötelezhető.  

• Az Ajánlatkérő a dokumentációért befizetett ellenértéket kizárólag a közbeszerzésekről szóló 2003. 
évi CXXIX. törvény 54. § (10) bekezdésében foglaltak bekövetkezése esetén fizeti vissza az 
Ajánlattevők részére. Ebben az esetben sem az Ajánlatkérő, sem a képviseletében eljáró a 
dokumentáció ellenértékének befizetése és ezen összeg visszautalása közötti időszakra kamatot 
nem fizet az ajánlattevők részére. 

Az ajánlattevő ajánlatában köteles a fenti pontok elfogadására vonatkozóan határozottan 
nyilatkozni. (18. sz. minta) 
 

5. Több változatú ajánlat  

Több változatú ajánlattétel lehetőségét az Ajánlatkérő nem biztosítja, mely feltétel teljesüléséről 
Ajánlattevői nyilatkozatot vár csatolni minta szerint. (19. sz. minta) 

 

6. Közös ajánlattétel 

Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor a közös ajánlattevők kötelesek becsatolni 
megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza: 
1. a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, 

amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerül; 
2. a közös ajánlattevők képviseletére jogosult megnevezése, elérhetősége  
3. a közös ajánlattevők által külön-külön vállalt teljesítés arányát ill. utalást ennek szabályozására 
Közös ajánlattétel esetén elég, ha a közös ajánlattevők közül az egyik ajánlattevő vette át a 
dokumentációt. 
 

7. Az ajánlatok érvényességének vizsgálata 

Az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlattevő ajánlata érvényes-e. Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 
88.§. (1) bekezdése szerint, ha: 

 

a)   azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;  
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b)  az ajánlattevő a biztosítékot az ajánlati felhívásban előírt határidőre nem, vagy az ajánlati 
felhívásban megjelölt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre;  

c)  az ajánlattevő, alvállalkozója vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó szervezet nem felel 
meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (10. §);  

d)  az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját vagy az ajánlatban szereplő erőforrást nyújtó 
szervezetet az eljárásból kizárták;  

e)  az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett 
alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 
követelményeknek;  

f)   egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, kivéve a 70/A. §  (1) bekezdés a)–d)  pontjainak 
vagy a 70/A. § (2) bekezdés a), b) pontjainak, illetve az ajánlat csomagolásával kapcsolatban a 
79. § (1) bekezdésének való meg nem felelést, illetõleg az ajánlati felhívásban vagy 
dokumentációban mindezekkel kapcsolatban előírtaknak való meg nem felelést;  

g)   kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz (86. § (5) bekezdése);  
h)  lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetőleg kirívóan aránytalan 

kötelezettségvállalást tartalmaz (87.§ (3) bekezdése); 
 

8. Az ajánlatok megőrzése 

Ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés 
teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától [Kbt. 98.§ 
(4) bekezdés], illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig megőrizni.  
Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, az iratokat annak jogerős befejezéséig, 
de legalább az említett öt évig kell megőrizni. Az előbbiekre tekintettel az ajánlattevők 
nyilatkozatban vegyék tudomásul, hogy ajánlatuk (a másolati példánnyal együtt) annak 
beadásával térítésmentesen ajánlatkérő tulajdonába kerül, s ajánlatkérő az ajánlatot vagy 
annak részeit a későbbiekben visszaadni nem tudja. (20. sz. minta) 

 

9. Közbeszerzés tárgya(i) szerinti jogosultság, szabadalmi oltalom 

Ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén a tagoknak olyan megosztásban rendelkeznie kell a 
közbeszerzés tárgya(i) szerinti teljes körű tevékenységi jogosultsággal, amilyen megosztásban a 
teljesítés során részt vesznek.. A közös ajánlattevőknek a teljeskörűséget közösen kell biztosítani. 
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az általa szállított termékek megfelelnek a 
TIOP-1.1.1.-07/1-2008 pályázat minden előírásának, a szállított termékek illeszkednek a 
Támogató és Megrendelő elvárásaihoz. (21. sz. minta) 
Az ajánlati dokumentációban található anyagok, jelölések, típusok, megnevezések, 
márkajelölések, stb. csak hivatkozások, ezek leírása csak a tárgy vagy műszaki megoldás 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik. Ajánlattevők jogosultak azok 
helyett a megadottakkal legalább egyenértékű terméket vagy műszaki megoldást megajánlani. 
Amennyiben ajánlattevő eltér az Ajánlattételi Felhívásban vagy az Ajánlattételi 
Dokumentációban meghatározott termékektől vagy műszaki megoldásoktól, akkor 
ajánlatához csatoljon nyilatkozatot, melyben az általa alkalmazni kívánt terméket vagy 
műszaki megoldást megnevezi és igazolja, hogy az a kiírt illetve támogatott feltételekkel 
egyenértékű, vagy jobb. (22. sz. minta) Érvénytelen az az ajánlat, mely olyan terméket vagy 
műszaki megoldást tartalmaz, mely nem egyenértékű az Ajánlattételi Felhívásban vagy az 
Ajánlattételi Dokumentációban szereplő termékkel vagy műszaki megoldással, vagy ha az ajánlat az 
egyenértékűségi igazolását nem (a hiánypótlást követően sem) tartalmazza. Az egyenértékűség 
vizsgálatára szakértő bevonható.  
Az ajánlatkérő nem felel semmilyen, a szállítás alatt felhasznált termékkel, műszaki megoldással 
kapcsolatos szabadalmi jogok megsértéséből adódó kártérítési vagy egyéb igényért. Ajánlattevők 
ajánlatukban nyilatkozzanak, hogy amennyiben szabadalmi oltalom alatt álló terméket vagy 
műszaki megoldást a szállítás során jogosulatlanul alkalmaznak, akkor az ebből eredő 
kártérítési vagy egyéb igények alól ajánlatkérőt mentesítik. (23. sz. minta) 
 

10. Árfolyamok 
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Az ajánlatban minden pénzösszeget magyar Forintban (HUF) kell megadni. A külföldi 
fizetőeszközökről történő átváltás a Magyar Nemzeti Bank ajánlati felhívás feladásának napján 
érvényes hivatalos középárfolyamán történik. Az árfolyamok a Magyar Nemzeti Bank honlapján 
(www.mnb.hu) megtalálhatók. 

 

11. Nyelvhasználat 

A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Az ajánlat bármely idegen nyelvű részéről ajánlattevők az 
ajánlathoz kötelesek a 24/1986 (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles vagy hitelesített magyar fordítást 
csatolni. 
 

12. Ajánlati biztosíték 

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti. 
 
 

13. Üzleti titok 

Az ajánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titok 
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
Az ajánlattevő azonban nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének) valamint 
olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, mely a bírálati 
szempont alapján értékelésre kerül. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra 
hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok 
nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott 
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozni 
kötelesek, hogy ajánlatuk tartalmaz, vagy nem tartalmaz üzleti titkot. (24. sz. minta) 

 

14. Az ajánlattételi határidő, az ajánlatok beadása 

Az ajánlattételi határidő és benyújtási hely: az Ajánlattételi Felhívás szerint 
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat érvénytelen, ha azt az ajánlati 
felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be. A postai úton feladott 
ajánlatok akkor érkeznek be időben, ha azt a posta az ajánlattételi határidő lejárta előtt kézbesíti. A 
postai küldemények késve történő kézbesítéséért, elveszéséért, sérüléséért stb. ajánlatkérő 
semmilyen felelősséget nem vállal, a kapcsolódó kockázatokat ajánlattevőknek kell viselni. 
Az ajánlat személyesen történő benyújtása esetén ajánlatkérő képviselője az ajánlat átvételéről 
jegyzőkönyvet állít ki, melyen feltünteti az ajánlat átvételének időpontját, s melyet az ajánlatkérő-, 
illetve az ajánlattevő képviselője egyaránt aláírnak. 
Az ajánlatkérő a Kbt. 76. §-ban meghatározott módon az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlati 
felhívásban, illetve az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételeket módosíthatja, illetve az 
ajánlati felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja. 

 

15. Az ajánlatok felbontása 

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártának 
időpontjában kezdi meg. A bontás mindaddig tart, amíg az ajánlattételi határidő lejártáig 
benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. 
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 80.§ (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. 
Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint 
azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat (felolvasólap szerint) ismerteti, amelyek a részszempontok 
alapján ismertetésre kerülnek. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik 
meg az Ajánlatkérőhöz, az érvénytelennek minősül, és azt Ajánlatkérő felbontatlanul megőrzi. 
Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól 
számított öt napon belül az összes ajánlattevőnek megküld.  
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16. Hiánypótlás lehetősége  

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja a Kbt. 83.§-nak megfelelően. A 
hiánypótlási felhívást – melyben határidő és ajánlattevőnként felmerült hiányok felsorolása található – 
írásban egyidejűleg kapja meg minden ajánlattevő. A hiánypótlási felhívás faxon és e-mail-ben kerül 
továbbításra. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a beruházás mihamarabbi megindítása 
érdekében a hiánypótlás időszakát minimálisan szabható időtartamra kívánja korlátozni! A 
hiánypótlási eljárás formai követelményei azonosak az eljárás során alkalmazott szabályokkal, 
melynek elmulasztása az ajánlatbenyújtás esetére meghatározott következményeket vonja maga 
után. Ajánlattevők ezen pontban foglaltak tudomásul vételéről csatoljanak eredeti formátumú 
nyilatkozatot.  (25. sz. minta)   
 

17. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek, egyéb kötelezettségek  

17.1. Késedelmi kötbér  
17.1.1.  Amennyiben nyertes ajánlattevő a szállítást a vállalt befejezési határidőre nem teljesíti, 

akkor napi késedelmi kötbér fizetésére köteles. Ajánlatkérő kikötése szerint az ajánlattevők 
által vállalt késedelmi kötbér napi összege 100.000.- azaz egyszázezer forint. 

 

171.2. A késedelmi kötbér teljesítése: csatolandó a cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti 
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a késedelmi kötbér megfizetését a késedelem 
minden napjára vállalják, valamint hozzájárul, hogy a kötbér összegét a benyújtott 
számlájából Ajánlatkérő/Megrendelő levonja. (26. sz. minta) 

 

17.1.3.  Késedelmi kötbér a szállítási véghatáridőt követő 15 napig érvényesíthető. A 16. naptól 
kezdődően a beszerzés meghiúsultként kezelendő. 

 
17.2. Hibás teljesítési kötbér 
17.2.1.  Nyertes ajánlattevő ajánlatkérő részére hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles, 

amennyiben szállítása során hibás, eltérő, sérült, sérült csomagolású vagy egyéb okból meg 
nem felelő terméket szállít. A hibás teljesítési kötbér összege ajánlattevők vállalásainak 
megfelelő forint összeg. Ajánlatkérő kikötése szerint az ajánlattevők által vállalt hibás 
teljesítési kötbér összege a hibával érintett termék nettó árának 5 %-a.  

 

17.2.2. A hibás teljesítési kötbér teljesítése: csatolandó a cégjegyzésre jogosult személy(ek) 
eredeti nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az általa/általuk képviselt cég nyertessége 
esetén, valamint a vállalkozás hibás teljesítésű szállítása bekövetkeztekor 5 
munkanapon belül minden további körülmény vizsgálata nélkül a hibás teljesítési 
kötbér összegét az ajánlatkérő által megjelölendő bankszámlára egy összegben kész és 
képes átutalni, valamint hozzájárul, hogy a kötbér összegét a benyújtott számlájából 
Ajánlatkér ő/Megrendelő levonja. (27. sz. minta) 

 

17.2.3.  Hibás teljesítésnek minősül továbbá, ha a leszállított eszköz nem felel meg az Ajánlattételi 
Dokumentációban leírt követelményeknek, vagy más okból nem alkalmas a rendeltetésszerű 
felhasználásra, vagy ha az nem a megrendelt mennyiségben érkezik meg. Nem kerül 
érvényesítésre a hibás teljesítési kötbér, amennyiben szállító a hibás terméket 1 munkanapon 
belül (azonnal) kicseréli és a szállítás a szállítási véghatáridőn belül van. Az azonnali csere 
vállalásáról a hiba észrevételekor Szállító nyilatkozni köteles. 

 

17.3. Meghiúsulási kötbér 
17.3.1.  Nyertes ajánlattevő ajánlatkérő részére meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, 

amennyiben olyan okból, amelyért felelős a beruházás meghiúsul. A meghiúsulási kötbér 
összege ajánlattevők vállalásainak megfelelő forint összeg. Ajánlatkérő kikötése szerint 
az ajánlattevők által vállalt meghiúsulási kötbér összege a nettó ajánlati ár 5 %-a.  

 

17.3.2. A meghiúsulási kötbér teljesítése: csatolandó a cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti 
nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az általa/általuk képviselt cég nyertessége esetén, 
valamint a vállalkozás hibájából meghiúsult munka bekövetkeztekor 5 munkanapon 
belül minden további körülmény vizsgálata nélkül a meghiúsulási kötbér összegét az 
ajánlatkérő által megjelölendő bankszámlára egy összegben kész és képes átutalni, 
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valamint számlavezető pénzintézetét feljogosította ezen átutalás elvégzésére, 
amennyiben Ajánlatkérő igényét jelzi felé. (28. sz. minta) 

 

17.4. Jótállás  
17.4.1.  A jótállás mértéke időbeli lefolyását tekintve 12 hónapnál kevesebb időtartamban nem 

határozható meg. A vállalt teljes időtartamról a cégjegyzésre jogosult személy(ek) 
eredeti nyilatkozata alapján kell írásos adatot szolgáltatnia, ill. a felolvasólapon a 12 
hónapot meghaladó mértékű vállalás feltüntetése kötelező. (29. sz. minta) Ajánlatkérő 
a jótállási idő felső időkorlátját nem korlátozza, azonban közli, hogy műszaki 
megfontolásból az összességében (kötelező és megajánlott összesen) 60 hónapnál nagyobb 
jótállási időtartamra vonatkozó megajánlásokat is 60 hónap mértékig veszi figyelembe. 

 

18. Bírálat 

Az elbírálás végeredményeképpen az összességében legkedvezőbb ajánlat kerül kiválasztásra, mint 
nyertes ajánlat a következő bírálati szempontok és súlyszámok alapján: 
 
 
 

 

Részszempont Súlyszám 

1. Nettó ajánlati ár (Ft.) 10 
2. Vállalt többletjótállás (12+hónap) 6 

3. Teljesítési határidő (nap) 3 

4.    Hibaelhárítási idő garanciális időszakban (egész óra) 1 
 
18.1. Az értékelés módszere: 
A részszempontokra adható értékelési pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont 
esetében: 1-5. Valamennyi részszempont esetében a legkedvezőbb ajánlat kapja a legmagasabb 
értékelési pontszámot (5), a legkedvezőtlenebb pedig a legalacsonyabb értékelési pontszámot (1). A 
köztes ajánlatok pontszáma lineáris arányosítással ill. fordított arányosítással kerül kiosztásra.  
 

A lineáris arányszámítás (aránypárszámítás) alkalmazott képlete a 2. bírálati szempontra 
vonatkoztatva: 

 

P = Alegjobb / Avizsgált * ((Pmax – Pmin) + Pmin) 
 

A fordított arányszámítás alkalmazott képlete az 1., 3. és 4. bírálati szempontokra vonatkoztatva: 
 

P = Avizsgált / Alegjobb * ((Pmax – Pmin) + Pmin) 
 

Jelmagyarázat: 
P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax:   a pontskála felső határa 
Pmin:   a pontskála alsó határa 
A legjobb:  a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 
A legrosszabb:  a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme 
Avizsgált:  a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 

Az egyes részszempontok értékelési pontszámai a súlyszámokkal szorzásra, majd összesítésre 
kerülnek. A lineáris arányosítással összefüggésben ajánlatkérő közli, hogy az Alegjobb = Alegrosszabb 
esetét akként kezeli, hogy amennyiben az egyik részszempont vonatkozásában ajánlatkérő számára a 
legelőnyösebb és a legelőnytelenebb megajánlás azonos, akkor ez kapja a pontskála felső értékét. 
Végső pontazonosság esetén az alacsonyabb ár az Ajánlatkérő számára a kedvezőbb. 
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18.2. Az értékelt elemek magyarázata: 
18.2.1. Nettó ajánlati ár (Ft) 

A nettó ajánlati ár, mint első részszempont vonatkozásában a legmagasabb ajánlat a 
legkedvezőtlenebb, a legalacsonyabb ajánlat a legkedvezőbb. Értéke magyar forintban 
meghatározott egyösszegű átalányárként értendő mely nem tartalmazza a vonatkozó áfa-
tartalmat.  
 

18.2.2. Vállalt többletjótállás (hó) 
A jótállás minimális kötelező mértéke jogszabályi körülmények alapján 12 hónap. A 
felolvasólapon a részszempont vonatkozásában a 12 hónapon felül vállalt 
többletjótállást kell feltüntetni hónapokban! Ezen részszempont vonatkozásában a 
legmagasabb ajánlat a legkedvezőbb, a legalacsonyabb a legkedvezőtlenebb. Ajánlatkérő a 
jótállási idő felső időtartamát nem korlátozza, azonban közli, hogy műszaki megfontolásból 
az összességében (kötelező és megajánlott összesen) hatvan (60) hónapnál nagyobb jótállási 
időtartamra vonatkozó megajánlásokat is 60 hónap mértékig veszi figyelembe. A műszaki 
elvárások további részleteket adnak az elvárt garanciális időtartamok vonatkozásában. 
Amennyiben termékcsoportonként eltérő mértékű jótállási idő vállalása történik, úgy azok 
matematikai átlagát kell feltüntetni. A jótállási idő termékenként lehet eltérő (például.: a 12 
hónapon felül vállalt jótállás: interaktív tábla esetén 48 hónap, notebook esetén 48 hónap, 
projektor esetén 36 hónap, szavazógép esetén 24 hónap így ennek számítása: 
48+48+36+24=156 /4, így a matematikai átlag: 39 hónap, ez kerül a felolvasólapon 
felvezetésre). Az oktatás tekintetében nincs jótállási idő. Kerekítés két tizedes jegyig 
szükséges.  
 

18.2.3. Teljesítési határidő (nap) 
A projekt előrehaladását elősegítő tényező, mely a szállítási szerződés aláírása és az összes 
berendezés átadás-átvételének napja között eltelt napok számát jelenti. Az eltelt napok 
számításakor a két határnap közötti napokat kell megadni sem a szerződés 
aláírásának, sem az utolsó átadás-átvétel napja nem számítandó bele.  (utolsó átadás-
átvétel: amennyiben a szállítás több ütemben történik, az utolsó berendezés leszállításának és 
üzembe helyezésének napja.) Ezen részszempont vonatkozásában a legmagasabb ajánlat a 
legkedvezőtlenebb, a legalacsonyabb ajánlat a legkedvezőbb. Az Ajánlattételi Felhívásban 
meghatározott véghatáridő túllépése az ajánlat érvénytelenségét eredményezi!  

 

18.2.4. Hibaelhárítási idő garanciális időszakban (egész óra) 
A vállalt jótállási kötelezettség időszakában érvényesíthető vállalás. Mértéke egész órában 
(tehát 1 óra, 2 óra, 3 óra…. ) adható meg és megmutatja, hogy a vállalkozás a leszállított 
termékek meghibásodása esetén a hiba munkaidőben (8-16 óra között) történő 
bejelentését követően mennyi idő alatt képes az eszköz telepített helyén megjelenni és a 
hiba kijavítását megkezdeni. A legkisebb megajánlható idő 1 óra. Ajánlatkérő a vállalás 
felső időtartamát korlátozni nem kívánja azonban a működésbiztonság és az 
alkalmazhatóság követelményeit szem előtt tartva a 72 órát meghaladó vállalást irreálisan 
kedvezőtlen megajánlásként kezeli, és a Kbt. vonatkozó szabályai szerint jár el. Az 
időtartamok megajánlásakor kérjük szem előtt tartani a helyszínre érkezés közlekedési 
körülményeit, melynek realitását Ajánlatkérő a Térkép 24 útvonaltervező program 
segítségével ellenőrzi. 

 

Ajánlatkérő közli, hogy a bírálati szempontok között szereplő és azokkal szorosan összefüggő 
összeegyeztethetetlen és ellentétes vállalásokat, számítási és egyéb koherencia-zavart valamint a nem 
egyértelmű meghatározásokat tartalmazó ajánlatokat érvénytelennek ítéli. 

 

19. Eredményhirdetés 

Ajánlatkérő a Kbt. 250. § (3) bekezdés h) pontja alapján eredményhirdetést nem tart. 
Az összegezés megküldésének időpontja várhatóan 2011. április 21. 
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20. Szerződés megkötése 

Ajánlatkérő az eredményhirdetést (összegzés megküldését) követően az Ajánlattételi felhívásban 
megjelölt időpontban kíván szerződést kötni a nyertesként meghatározott ajánlattevővel az Ajánlatok 
benyújtásának helyén. 

 

21. Formai meghatározások, ajánlatok lezárása 

21.1.   Ajánlattevőnek az Ajánlattételi Felhívásban, illetőleg az Ajánlattételi Dokumentációban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek mindenben megfelelően kell ajánlatát 
elkészítenie és benyújtania.  

 

21.2.   Az ajánlatokat írásban, zárt borítékban (csomagban) egy eredeti és egy az eredetivel 
mindenben megegyező fekete-fehér másolati példányban, a Kbt. 70/A § (1) szerinti formai 
szabályok betartásával kell benyújtani. A csomagoláson az Ajánlattevő nevét, címét valamint 
a következő szöveget kell feltüntetni: "Ajánlat – TIOP-infrastruktúra fejlesztés. Kizárólag az 
ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel.”  
A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon az előzőeken kívül fel kell 
tüntetni: „Iktatóban nem bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó” A másolatnak az 
eredetivel mindenben megegyezőnek kell lenni. A fűzött ajánlatot kérjük fedőlappal 
kezdeni, melyet a felolvasólap, a tartalomjegyzék, majd az Ajánlattevői információs 
adatlap kövessen. 

 

21.3.   Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat kötelezettségvállalásra, nyilatkozattételre jogosult 
személyeknek kell cégszerűen aláírni. 
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a tíz százalék feletti alvállalkozó alábbi 
okiratait: 
-  az ajánlatot aláíró, képviseletre jogosult személy 60 napnál nem régebbi aláírási 

címpéldányát vagy aláírás mintáját vagy ezzel egyenértékű okiratát,  
-  ajánlattevő 60 napnál nem régebbi cégkivonatát. Amennyiben a cégkivonat szerint el 

nem bírált módosítás van folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a 
cégbíróság érkeztető bélyegzőjével ellátott másolata; egyéni vállalkozó esetében a 
vállalkozói igazolvány másolata csatolandó.  

 

21.4.   Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket vagy felülírásokat, azt az esetet kivéve, 
amikor az Ajánlattevő javítja ki saját hibáját. Ilyenkor a javításokat az Ajánlattevőnek külön 
is alá kell írnia! 

 

21.5.   Cégszerű aláírásként az ajánlatban az fogadható el, melyről a cégkivonat és az aláírási 
címpéldány alapján megállapítható, hogy az aláíró személyt az ajánlattevő képviseleti joggal 
ruházta fel. 

 

21.6.   Az ajánlathoz csatolandó a szállítási szerződés tervezete, (30. sz. minta) melynek 
minden oldalát cégszerűen alá kell írni. A szerződés tervezetének a dokumentációban 
megtalálható szerződéses feltételekkel összhangban kell készülnie. A nem egyértelmű adatok 
és vállalások ill. ellentmondások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik. 

 

22. Az eljárás lezárása 

Ajánlatkérő az Ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta 
szerint írásbeli összegzést készít az Ajánlatokról, és az Ajánlattételi Felhívás szerinti időben megküldi 
összegzését.  

 

23. Egyéb közlendők 

A./ Ajánlattevő nem ajánlhat meg olyan műszaki konstrukciót, amely nincs összhangban a TIOP-
1.1.1.-07/1-2008 pályázat útmutatójában meghatározott műszaki paraméterekkel, melynek részletes 
leírását jelen dokumentáció illetve a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák. 
Az ajánlatban mellékelni kell az ajánlott műszaki berendezések magyar nyelvű műszaki leírását 
eszközönként maximum egy oldal terjedelemben fotókkal kiegészítve, melyek alapján 
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egyértelműen megállapítható, hogy az eszközök megfelelnek a pályázat által megkövetelt műszaki 
paramétereknek (lehetőleg összehasonlító táblázat formájában: elvárt / megajánlott). Részletes 
ajánlati lapokon intézményi bontásban kell a szállítást részletezni. (16. sz. minta) 
 

B./ Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy nem lehet opciós, többváltozatú ajánlatot tenni, 
ajánlatkérő minden megajánlást az ajánlat részeként értékel és nem áll módjában egyes ajánlati 
elemeket elfogadni, másokat elvetni; az ajánlatokat csak, mint egységes egészet tudja kezelni, 
értékelni és elfogadni. Ajánlatkérő az ilyen megajánlás esetén az egész ajánlatot érvényteleníti és az 
eljárás további menetéből kizárja. 
 

C./ Nem fogad el olyan ajánlatot ajánlatkérő, amelyik valamilyen ingyenes szolgáltatás vagy ajándék 
megajánlását tartalmazza. Szerződéskötés esetén Ajánlattevő ajánlatában található minden megajánlás 
a szerződés részéve válik. Ezért minden olyan ajánlat érvénytelen, amelyik megajánlása vagy a 
megajánlások mértéke jogszabályba vagy a kiírás feltételeibe ütközik. Az ajánlatkérő a kapcsolt 
kedvezményeket nem tudja értelmezni, ezért felkéri a tisztelt ajánlattevőket, hogy kizárólag a bírálati 
szempontok vonatkozásában adják meg az általuk adható legkedvezőbb feltételeket. 
 

D./ Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, 
vagyis magába kell foglalni minden kifizetési igényt, mely a termékek árán felül adódhat a 
szállításból, a csomagolóanyag elszállításából és más egyéb járulékos költségből is. 
Egyéb más költség a szerződéskötést követően nem érvényesíthető, Ajánlatkérő semmilyen 
körülmények között további költségek megtérítésére nem kötelezett. Az ajánlati árnak tartalmaznia 
kell a vállalkozás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot 
is. 
 

E./ Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód 
elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. Ajánlattevőnek valamennyi számlavezető pénzügyi 
intézményétől valamennyi nem törölt számlájára vonatkozóan be kell csatolnia az Ajánlattételi 
Felhívásban előírt tartalmú nyilatkozatot, melyet Ajánlatkér ő a cégkivonat alapján ellenőriz. Ha 
valamely bankszámla már megszűnt, de a cégnyilvántartásban még nem került törlésre, csatolandó a 
megszűnést igazoló okirat vagy Ajánlattevői nyilatkozat. Abban az esetben, ha a cégnyilvántartásban 
nem szerepel valamely bankszámla, Ajánlattevő külön nyilatkozatban sorolja fel, ezen bankszámláit. 
 

F./ Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem vállal 
felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. Az ilyen okból idő előtt 
felbontott Ajánlatot érvénytelennek minősíti.  
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a postán feladott vagy futárral megküldött ajánlatokat 
ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi 
határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 
 

G./ Ajánlatkérő értelmezésében a haladéktalan teljesítés a legkésőbb 72 órán belül elvégzett 
tevékenységet jelenti, ettől való eltérés nem alkalmazható. Ezen határidő elmulasztása az ajánlattevő 
esetleges érdekmúlásával magyarázható és az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. 
 

H./ Az ajánlatok tartalma sem részben, sem egészben nem használható fel az Ajánlattevő kiválasztását 
célzó eljáráson kívül másra. 
 

I./  Ajánlattevő minden olyan magatartása, amellyel befolyásolni igyekszik az Ajánlatkérőt az ajánlatok 
vizsgálata, tisztázása, értékelése során, az Ajánlattevő ajánlatának kizárását eredményezheti. 
 

J./  Az ajánlatokat az ajánlatkérő érkezteti, aki biztosítja, hogy az ajánlatok tartalma a felbontás 
időpontjáig senki számára se válhasson hozzáférhetővé. 
 

K./  Az alkalmasság igazolására becsatolt igazolásoknak, okiratoknak, dokumentumoknak olyan 
tartalmúaknak kell lenni, amelyekből pontosan megállapíthatóak az Ajánlattételi Felhívásban és az 
Ajánlattételi Dokumentációban előírt alkalmassági követelmények. Minden információt tartalmazniuk 
kell, amelyekből az eljárási dokumentációnak való megfelelést egyértelműen lehet vizsgálni. 
 

L./  Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy minden – az Ajánlattételi Felhívásban, és az 
Ajánlattételi Dokumentációban, valamint a Kbt-ben előírt – igazolást, nyilatkozatot csatolni kell 
akkor is, ha erre vonatkozó külön mintát vagy útmutatást a jelen ajánlatkérési dokumentáció 
nem tartalmaz.  
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M./ Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a közbeszerzési eljárási dokumentációban 
szereplő vállalkozási szerződés tervezet tartalmát feltétel nélkül elfogadja. (31. sz. minta) A 
részletes szerződéses feltételek és a benyújtott ajánlat közötti koherencia zavar az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi.  
 

N./ Ajánlattevő feladata és érdekköre a saját alvállalkozóival történő szerződéskötés, az 
alvállalkozóért egyetemleges felelősséget vállal az Ajánlattevő. Ajánlattevőnek előzetesen hozzá 
kell járulnia ahhoz, hogy alvállalkozó kifizetését, kifizetés megtörténését Ajánlatkérő 
folyamatosan ellenőrizhesse. Err ől írásos nyilatkozatban kell hozzájárulását kifejtenie. (32. sz. 
minta) 
 

O./ A pályázónak tudomásul kell venni, hogy az egyes munkafázisokról film és video dokumentáció 
készülhet, tehát a filmfelvételekhez és képekhez a pályázónak előzetesen hozzá kell járulnia, hogy 
ezen a munkát végzők szerepelhetnek és eltűrni köteles, ezzel kapcsolatos igényt nem támaszthat. 
Err ől írásos nyilatkozatban kell tudomásulvételét igazolnia. (33. sz. minta) 
 

P./ A szállítási helyként érintett létesítmények közintézmények így különös jelentősége van a Szállító 
által alkalmazott munkások viselkedésmódjának, magatartásának. Így a trágár beszéd, az obszcén 
magatartás a tanulókkal, dolgozókkal szembeni kihívó magatartás, bármilyen konfliktus a Szállító 
azonnali felmondását vonja maga után. Ennek tudomásul vételét a pályázatban meg kell erősíteni. 
Ajánlattevők az érintett intézmények házirendjét kötelesek megismerni és betartani. Ennek 
vállalásáról Ajánlatkérő nyilatkozatot vár csatolni. (34. sz. minta) 
 
 

R./ Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat az eredményhirdetést megelőzően jogosult dönteni a 
rendelkezésre álló forrásokat meghaladó értékű ajánlatok esetleges elfogadásáról, elutasításáról. 
 
S./ Ajánlattevőnek összeférhetetlenségi körülményeiről nyilatkoznia kell. (35. sz. minta) 
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Kbt. 54. § (1) bekezdés szerinti iratjegyzék mely tartalomjegyzékként is használható: 
 

Rövidítések: 
 

AF :        Ajánlattételi Felhívás 
 

AD :       Ajánlattételi Dokumentáció 
 

KBT : 2003. évi CXXIX. törvény a 
közbeszerzésekről 

Irat megnevezése 

Az irat 
formátumának 

elvárt 
paramétere  

Kbt.4. § 9. 
pontja szerinti 
körülmények 

fennállása 
esetén hamis 

nyilatkozatnak 
minősül 

Ellenőrzés / 
oldalszám / 

hivatkozás az 
előírásra 

Fedőlap eredeti  AD 21.2. 

Felolvasólap (1. sz. minta) eredeti  X KBT 70. § (8) 

Tartalomjegyzék (2. sz. minta) eredeti  AD 21.2. 
Ajánlattevői információs adatlap (3. sz 
minta) 

eredeti X AD 21.2. 

Részvételi feltételek, kizáró okok 

Nyilatkozat Kbt. 60. § (1) (4. sz. minta) eredeti X AF III.2.1. 
Nyilatkozat Kbt. 61. § (1) a-c) (5. sz. 
minta) 

eredeti X AF III.2.1. 

Nyilatkozat Kbt. 61. § (1) d) (6. sz. minta) eredeti X AF III.2.1. 

Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) (7. sz. minta) eredeti X AF III.2.1. 

Nyilatkozat Kbt. 63. § (3) (8. sz. minta) eredeti X AF III.2.1. 

Nyilatkozat Kbt. 70. § (2) (9. sz. minta) eredeti X AF V.7. (3) 

Nyilatkozat Kbt. 71. § (1) (10. sz. minta) eredeti X AF V.7. (3) 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság, elvárás 

Bankszámla-információ, banki igazolás 
egyszerű 
másolat  

AF III.2.2. a) 

AD 23. E.) 
Nyilatkozat az elmúlt három év forgalmi 
adatairól (11. sz. minta) 

eredeti X AF III.2.2. b) 

Nyilatkozat pénzügyi előírások 
megismerésére (12. sz. minta) 

eredeti X AF III.1.2.  

Műszaki illetve szakmai alkalmasság, elvárás 

Referencia-igazolások és referencia-
összesítő (13. sz. minta) 

egyszerű 
másolat / 
eredeti 

 
AF III.2.3. a) 

AF III.2.3. c) 

Teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek 
(14. sz. minta) megjelölése  

eredeti X AF III.2.3. b) 

Bevonni kívánt szakemberek iratai 
(bizonyítványok, névjegyzéki iratok 
másolatai és önéletrajzok 15. sz. minta)  

egyszerű 
másolat / 
eredeti 

 
AF III.2.3. b) 

Részletes Ajánlati lapok (16. sz. minta) eredeti X AD 23. A.) 

Termékek részletes bemutatása, fotók eredeti  AD 23. A.) 

További egyéb feltételeknek való megfelelés 

Aláírási címpéldány (60 napnál nem 
régebb) 

egyszerű 
másolat  

AF V.7. (2) 

AD 21.3. 

Cégkivonat (60 napnál nem régebbi) 
egyszerű 
másolat  

AF V.7. (2) 

AD 21.3. 
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Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról 
(17. sz. minta) 

eredeti X AD 3.7.-3.8 

Visszaigazolások (adott esetben) eredeti  AD 3.9. 
Nyilatkozat ajánlattétel költségeiről (18. sz. 
minta) 

eredeti X AD 4. 

Nyilatkozat több változatú ajánlatra (19. sz. 
minta) 

eredeti X AD 5. 

Közös ajánlattétel iratai (szükség szerint a 
közös ajánlattétel alkalmazásakor) 

eredeti X AD 6. 

Nyilatkozat az ajánlat birtokba adásáról 
(20. sz. minta) 

eredeti X AD 8. 

Nyilatkozat pályázati összhang 
vonatkozásában (21. sz. minta) 

eredeti X AD 9. 

Nyilatkozat eltérésről és egyenértékűségről 
(22. sz. minta) 

eredeti X AD 9. 

Nyilatkozat szabadalmi jogokról (23. sz. 
minta) 

eredeti X AD 9. 

Nyilatkozat üzleti titokról (24. sz. minta) eredeti X AD 13. 
Nyilatkozat hiánypótlás formai feltételeiről 
(25. sz. minta) 

eredeti X AD 16. 

Késedelmi kötbérre vonatkozó nyilatkozat 
(26. sz. minta) 

eredeti X AD 17.1.2. 

Hibás teljesítési kötbérre vonatkozó 
nyilatkozat (27. sz. minta) 

eredeti X AD 17.2.2. 

Meghiúsulási kötbérre vonatkozó 
nyilatkozat (28. sz. minta) 

eredeti X AD 17.3.2. 

Jótállásra vonatkozó nyilatkozat (29. sz. 
minta) 

eredeti X AD 17.4.1. 

Szállítási szerződés tervezet (30. sz. minta) eredeti  AD 21.6. 
Nyilatkozat a szerződés körülményeiről 
(31. sz. minta) 

eredeti X AD 23. M.) 

Hozzájárulás alvállalkozói kifizetés 
ellenőrzés (32. sz. minta) 

eredeti X AD 23. N.) 

Tudomásul vétel film, fotó és videó-
dokumentáció készítéséről (33. sz. minta) 

eredeti X AD 23. O.) 

Nyilatkozat a viselkedésről, házrendről (34. 
sz. minta) 

eredeti X AD 23. P.) 

Nyilatkozat összeférhetetlenségről (35. sz. 
minta) 

eredeti X AD 26. S.) 

Egyéb további, eddig fel nem sorolt, de az Ajánlattételi Felhívásban, az Ajánlattételi 

Dokumentációban illetve a Közbeszerzési Törvényben meghatározott valamint az ajánlattevő 

által becsatolni kívánt dokumentumok csatolása. 

Felhívjuk Ajánlattev ők figyelmét, hogy amennyiben szükséges, úgy ajánlati részenként külön-

külön kell az iratokat csatolni!  

Egyéb figyelemfelhívás a formai követelményekre 

Csomagolás és csomag külső feliratozása   AF V.7. (1)26. 

Példányszám és a példányok feliratozása  AF V.7. (1)26 

 
Kérjük a fenti iratjegyzék szerinti sorrend betartását! 
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A jelen Ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX törvény (Kbt.) vonatkozó rendelkezései irányadók. 



 

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata - TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269 

Közbeszerzési Ajánlattételi Dokumentáció 19 

 

II. RÉSZLETES M ŰSZAKI PARAMÉTEREK 
 

 

1. Ajánlati rész - Interaktív táblák és kiegészítő eszközök szállítása 

1.1. Tantermi csomag 

- interaktív tábla szoftverrel 

Referenciatípus: SMART Board SB680 interaktív tábla, vagy azzal egyenértékű (a Kbt. 58. §-
ának (7) bekezdése alapján) 
Érintőképernyős, kézzel vagy speciális tollal vezérelhető felület. A tábla működését a tábla felületébe 
integrált érzékelő rendszer biztosítja, amely érzékelő rendszer maga a tábla aktív munkafelülete 
Teljes egér funkcionalitás a táblaszoftver használata nélkül is  
Minimum két toll a kézzel vezérelhető táblákhoz is 
Intelligens elektronikus tolltartó, automatikus eszköz/üzemmód detektálással, 4 toll alaptartozék 
Aktív munkafelület mérete minimum: Táblaméret 4:3as tábla esetében 160*120 cm, 16:10es tábla 
esetében 190*120 cm  (ettől eltérni +/- 10%ban lehet a tábla hasznos felületének területét tekintve) 
Intelligens érintés-felismerő technológia (lehetővé teszi, hogy az interaktív tábla felismerje a toll, az 
ujj és a tenyér érintése közötti különbséget, és ezáltal a kívánt rajzolási, objektum-mozgatási vagy 
törlési üzemmódba áll át) 
Tisztítható munkafelület (fehértáblához használt tollal írható és tisztítható) 
Gyárilag támogatott magyar nyelvű táblaszoftver 
Gyárilag támogatott szoftverfrissítés (központi honlapon elérhető verziók) 
A szoftverfrissítések a táblagyártó honlapjáról ingyenesen letölthetők és frissíthetők 
Előadás szerkesztő szoftver (sorkiemelő, fénykép export, import, stb.), amely csatlakoztatott tábla 
nélkül is használható 
Többpontos kalibráció, minimum 4 
Windows 7 és Linux kompatibilitás 
Integrált tábla és projektorrögzítő faliállvány. Külön védőcsőben vezetett erős és gyengeáramú 
kábelezéssel, a projektor és a tábla csatlakoztatásának céljára integrált csatoló felülettel. A 
projektorkonzol szerkezetileg egy rendszert alkot a tábla fali  
USB 2.0 csatlakozás biztosítja a kommunikációt a tábla és a munkaállomás között 
5 év garancia, cseregarancia 
Szerkesztést segítő, beépített (jogtiszta) tanítási segédeszközök: 
vonalszerkesztők, nyilak, vektor alapú geometriai ábrák (szerkeszthető kör, háromszög, négyzet, stb.) 
oktatási célra használt háttérképek (vonalas, négyzetrácsos tábla, hangjegytábla, stb.) 
térképek, fényképek, specifikus (oktatási célra készített) előre gyártott vizuális elemek 
oktatást segítő specifikus kisfilmek és animációk 
Táblaszoftverbe integrált interaktív feladatkészítő eszköztár Flash alapú sablonokkal és eszközökkel 
Mentési lehetőség, minimálisan a következő grafikus formátumokban: jpg, bmp, pdf 
Időzített mentési lehetőség, minimálisan a következő formátumokban: html, pdf, png, jpeg, bmp, ppt, 
táblaszoftver saját formátuma 
A táblaszoftver a tábla csatlakoztatása nélkül is használható legyen 
Beépített képernyő billentyűzet (gépelés közvetlenül a tábláról) 
Kézírás felismerés 
Magyar nyelvi kézzel írt karakterek (úgymint á,é,í,ó,ö,ő,ú,ü,ű) felismerése és gépelt szöveggé 
konvertálása 
Táblára írt tartalom rögzítése digitálisan (lementhető, és visszajátszható a táblára írt tartalom) 
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Jobb és balkezes üzemmód; a táblaszoftver vezérlő ikonok, gombok áthelyezhetősége jobb és bal 
oldalra, illetve alulra és felülre 
Magyar nyelvű súgó 
A táblaszoftver súgója magyar nyelven on-line elérhető legyen 
Audio rendszer interaktív táblához: 
o Interaktív táblára szerelhető sztereó hangfalpár 
o min. 14W teljesítmény 
o 2 db USB csatlakozó és hangerő szabályozó az előlapján 
o Az audio- vagy adat állományokat a hangszóró USB csatlakozójába csatlakoztatott pendrive-on 

is el lehessen érni és felhasználni az interaktív táblán 
Matematikai eszköztár interaktív táblához, min. az alábbi funkciókkal: 
o Szabad kézzel írt matematikai függvények felismerése, ábrázolása. Továbbfejlesztett 

egyenletszerkesztő, diagramvarázsló, beépített matematikai motor. Síkidomok csúcspontjainak 
manipulációja (belső szögek és oldalarányok dinamikus kezelése, elrejtése, megjelenítése), 
speciális mérőeszközök 

Szállító által elvégzendő feladat: 
1.       Összeszerelés 
o Kibontás, kicsomagolás 
o Tartókonzol rögzítése az iskola által kiválasztott helyen 
o Interaktív tábla felhelyezése 
o Kiegészítő eszközök felhelyezése (speciális tollak, törlő szivacs, stb.) 
o Kommunikációs kábelek csatlakoztatása 
 
2.   Üzembe helyezés: 
o Kommunikációs kábel csatlakoztatása a tanári munkaállomáshoz (notebook) 
o Tábla driverének installálása 
o Tábla digitális tartalmakat kezelő szoftverének installálása 
o Gyári szoftver regisztrálása az iskolai kapcsolattartó segítségével, - elhagyható, ha nem jár 

felhasználási korlátozással 
o Kalibráció elvégzése 

- notebook szoftverrel  

Intel® Core™ i3-330M processzor 
2GB DDR-es RAM 
250 GB HDD -5400 rpm 
15" XGA, vagy WXGA kijelző 
3db USB csatlakozó 
10/100 MB/s hálózati csatlakozás 
Wireless 802.11 b/g hálózati csatlakozás 
beépített kamera 
8 X DVD író +-RW 
Videokártya 64 M 
Windows 7  Home operációs rendszerrel (OEM) vagy azzal egyenértékű grafikus felületű operációs 
rendszerrel rendelkezik, továbbá irodai alkalmazás (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció) 
szoftverrel telepített. 
3 év garancia 
Hordtáska 
 



 

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata - TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269 

Közbeszerzési Ajánlattételi Dokumentáció 21 

Szállító által elvégzendő feladat: 
1.       Összeszerelés 
o Kibontás, kicsomagolás 
o Akkumulátor behelyezése, töltése 

 

2.       Üzembe helyezés: 
o Operációs rendszer felinstallálása, átvétellel megbízott igénylemondása esetén elhagyható 
o Regisztráció elvégzése,  átvétellel megbízott igénylemondása esetén elhagyható 
o Alapvető védelmi beállítások elvégzése (szoftveres tűzfal, kritikus fontosságú frissítések 

felrakása),  „átvétellel megbízott igénylemondása esetén elhagyható" 
o Vezetékes vagy vezeték nélküli Internetes csatlakozás beállítása (ha van) 
o A böngésző kedvencek menüjébe megjelölt linkek beállítása (SDT, Realika, stb.) - legalább az 

image-ben 

- projektor  

Referenciatípus: Epson EB-460, vagy azzal egyenértékű (a Kbt. 58. §-ának (7) bekezdése 
alapján)  
Zajterhelése normál üzemmódban nem lehet nagyobb, mint 32 dBA 
XGA 1024x768 valós vagy natív felbontás, opcionálisan 16:10-es WXGA felbontás 
A megajánlott 16:10-es képarányú projektorok száma megegyezik a megajánlott 16:10-es képarányú 
interaktív táblák számával. 
Trapézkorrekció 
3000 ANSI Lumen fényerő 
Maximálisan 60 cm vetítési távolság (optikától számítva) a megajánlott táblákhoz igazítva 
Gyors bekapcsolási, azonnali kikapcsolási lehetőség 
LCD vagy DLP technológia 
minimum 7%-os külső offset: a projektor 1 méteres vetítetti kép esetén 7 cm magasságban 
helyezkedik el a kép tetejéhez képest 
Távirányító 
2 VGA bemenet, 1 monitor kimenet, LAN 
Lopás elleni védelmet biztosító HW-es és/vagy szoftveres megoldással ellátott 
Készenléti fogyasztás nem lehet nagyobb, mint 0,5 W 
Lámpa élettartama legalább 3400 óra 
2000:1 kontraszt 
A projektor kábelének elvezetése a tartó konzolon belül megoldott (érintésvédett megoldást biztosít) 
3 év garancia 
Beépítő keret (amennyiben integrált projektortartó állvánnyal rendelkező interaktív táblával kerül 
kihelyezésre, úgy a beépítő keret nem kell) 
 

Szállító által elvégzendő feladat: 
1.       Összeszerelés 
o Kibontás, kicsomagolás 
o Tartókonzol felerősítése 
o Projektor felszerelése a tartókonzolra 
o Kommunikációs kábel elvezetése a tanári munkaállomáshoz 
o Tápkábel elevezetése az aljzatig (lehetőleg kábelcsatornában) 
o Projektor csatlakoztatása a munkaállomáshoz 
o Az iskola írásbeli kérésére (nyilatkozat) a tartókonzol felszerelése és a kábelezés elvégzése 

mellőzhető" 
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2.       Üzembe helyezés: 
o Képélesség és fókusztávolság beállítása, trapézkorrekció elvégzése (igazítva az interaktív 

táblához) 
o Magyar nyelvű menükezelés 

1.2. Szavazó csomag 

- szavazógép-szett 

Referenciatípus: SMART Response SRP-PE-32 feleltető rendszer, vagy azzal egyenértékű (a 
Kbt. 58. §-ának (7) bekezdése alapján) 
 
Minimum  30 db-os szett 
Vezeték nélküli kommunikáció a vevőegység és a szavazó eszközök között 
Két irányú kommunikáció; alfanumerikus kijelző a kézikészüléken minimum 5 karakter megjelenítési 
lehetőséggel 
Táblafüggetlen működési mód 
Gyárilag támogatott magyar nyelvű installációs szoftver 
Gyors osztálynévsor meghatározás és import külső adatbázisból 
Beépített digitális napló mellyel akár a tanév valamennyi dolgozatát nyomon lehet követni, és az 
eredményeket utólagosan kiértékelni. 
Gyártó által támogatott kérdéskészítő, feleltető, kiértékelő szoftver grafikus megjeleníthetőséggel 
Integrált együttműködés lehetősége az interaktív tábla magyar nyelvű előadás készítő szoftverével a 
hatékonyabb és látványosabb órai munka érdekében. 
Névre szólóan lehet személyhez rendelni, ugyanakkor támogatja az anonim használatot is 
„Kérdésem van” gomb, amellyel a jelentkezés helyettesíthető, és a tanóra megzavarása nélkül 
kérdezhet a diák a tanártól 
Magyar nyelvű kérdéskészítő szoftver 
3 év garancia 
Szabadon bővíthető rendszer 
A kiértékelés eredményeinek szabványos adatformátumban történő megjelenítése (pl. pdf, xls) 
Hordozható tanári fájl, mellyel a pedagógus akár másik gépen is használhatja a saját adatait, 
osztályait és eredményeit. 
Termékcsaládon belüli kompatibilitás, nem kell külön számítógép a PE és az LE rendszer 
működtetéséhez  
 
Szállító által elvégzendő feladat: 
1.       Összeszerelés 
o Kibontás, kicsomagolás 
o Központi vevőegység csatlakoztatása a tanári munkaállomáshoz 
o Szükség esetén tápkábel csatlakoztatása 

 
2.       Üzembe helyezés: 
o Driver installálása 
o Szavazó rendszer saját szoftverének installálása 
o Szavazó eszközök regisztrálása 
o Csatlakozás tesztelése 

 
Ismertetés szavazógéphez: 



 

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata - TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269 

Közbeszerzési Ajánlattételi Dokumentáció 23 

o Szavazó szoftver megnyitása 
o Eszközök regisztrálása 
o Egyszerűbb kérdések összeállítási módjának ismertetése 
o Szavazás elindítása, egyszerűbb statisztikák készítése 

 
 

1.3. Tantermi csomaghoz tartozó oktatás 

- oktatás szállítása 

A felhasználó pedagógusok és a telepítési helyszínen foglalkoztatottak számára 2x4 órás képzés a 
telepített eszközök használatáról.  
A különböző csomagtípusokhoz kapcsolódó oktatásokon résztvevők között lehet átfedés. 
 
Oktatás interaktív táblához: 
o Tábla csatlakoztatása 
o Kalibráció elvégzése 
o Táblakezelő szoftver megnyitása 
o Alapvető funkciók bemutatása 
o Garancia ismertetése (javítás, csere, elérhetőségek) 
o Tábla tisztításának módja, írófelületen felhasználható eszközök ismertetése 

 
Oktatás notebook- hoz: 
o Projektorra való átváltás 
o Táblaszoftver kezelése 
o Kedvencek elérhetősége 

 
Oktatás projektorhoz: 
o Bekapcsolás, kikapcsolás 
o Távkapcsoló és menürendszer bemutatása 
o Lámpagarancia és élettartam ismertetése 

2. Ajánlati rész – Személyi számítógép és kapcsolódó eszközök beszerzése 

2.1. Iskolai PC csomag 

- személyi számítógép operációs rendszerrel 

10/100 MB/s hálózati csatlakozás 
Intel Core 2 Duo 1,8 GHz vagy azzal egyenértékű 
400 W-os ATX, vagy branded termék esetén a gyártó által biztosított tápegység 
2 GB DDR2-es RAM 
8X DVD író +-RW 
120 GB HDD – 7200 rpm 8MB SATA II 
nyelvi laborban használható mikrofonos fülhallgató (zajtompított) 
Optikai egér 
101 gombos magyar billentyűzet 
4db USB csatlakozó 
Videokártya 128 M (Integrált v. PCI Express csatlakozás) 
3 év garancia 
Windows 7 Home operációs rendszerrel (OEM) vagy azzal egyenértékű grafikus felületű operációs 
rendszerrel rendelkezik, továbbá irodai alkalmazás (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció) 
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szoftverrel telepített. 

- LCD monitor 

19"  LCD TFT kijelző 
maximum 8 ms válaszidő 
képlátószög 160/160° 
1440 X 900 pixel vagy1280 X 1024 pixel 
3 év garancia 
 
Szállító által elvégzendő feladat: 
1.       Összeszerelés 
o Kibontás, kicsomagolás 
o Monitor, billentyűzet, egér, tápcsatlakozó csatlakoztatása 

 
2.       Üzembe helyezés: 
o Operációs rendszer felinstallálása, „átvétellel megbízott igénylemondása esetén elhagyható” 
o Regisztráció elvégzése,  átvétellel megbízott igénylemondása esetén elhagyható 
o Alapvető védelmi beállítások elvégzése (szoftveres tűzfal, kritikus fontosságú frissítések 

felrakása), „átvétellel megbízott igénylemondása esetén elhagyható" 
o Vezetékes vagy vezeték nélküli Internetes csatlakozás beállítása (ha van) 

2.2. Alkalmazás szerver csomag 

- alkalmazás szerver 

1 db Intel Xeon kétmagos 2,33 GHz processzor vagy azzal egyenértékű 
2 GB memória (DDR v. DDR2-es RAM), 
4 db HDD bővítőhely 
Hardveres tükör v. RAID vezérlő 
SCSI v. SATA HDD / 70 GB - 2 db 
2 db LAN 10/100/1000 MB/s 
Mentőegység (8X DVD író +-RW) 
A megajánlott szerver szoftvernek illeszkednie kell a közoktatási intézmények által használt meglévő 
szoftverkörnyezethez. 
3 év garancia 
500 VA szünetmentes tápegység 

- szerver szoftver 

Szerver oldali operációs rendszer - tartalmazza a fileszerver és webszerver funkciókat is 
Tűzfal és tartalomszűrő szoftver 
Felhasználószámhoz igazított ügyfél-hozzáférési licenszek 
Jogszerű felhasználást igazoló licenszigazolás 
Munkaállomás oldali és szerver-oldali telepítő CD-k 
Telepítéshez szükséges CD-kulcsok 
Frissítések központi, online elérhetősége 
3 év garancia 
Legyen kompatibilis az iskola meglévő kliens oldali operációs rendszereivel és egyéb alkalmazás 
szoftvereivel 

2.3. WIFI csomag 

- Wifi készlet 

IEEE 802.11 b, g,  szabványok párhuzamos támogatása 
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Wi-Fi Certified tanúsítvány az összes wi-fi átvitelben résztvevő eszközre 
Többféle távmenedzsment lehetőség (http kötelező) 
WPA, WPA2, WEP kódolás támogatása 
VLAN, QoS támogatás 
WMM támogatás (Wi-Fi Certified for WMM) 
3 év garancia 
WDS 
Szállító által elvégzendő feladat: 
1.       Összeszerelés 
o Kibontás, kicsomagolás 
o Védett helyen történő elhelyezés (lehetőség szerint) 
o Tápkábel csatlakoztatása 
o Kommunikációs antennák felszerelése 
o Max 50 méteres távolságig hálózati csatlakozás vezetékes kiépítése 

 
2.       Üzembe helyezés: 
o Router saját szoftverének installálása 
o Böngészőn keresztül adminisztrátori beállítások elvégzése  
o (belépési jelszó megváltoztatása, DHCP bekapcsolása, titkosítás beállítása, 
o munkaállomások csatlakozási módjának beállítása, SSID beállítása az iskola igényeinek 

megfelelően) 
o Kliensek beállítása 
o Csatlakozás tesztelése 

 
Ismertetés: 
o Csatlakozás módjának bemutatása 
o Kliens beállítása 

 
 
Ajánlatkér ő jelenlegi informatikai rendszerei, melyekhez az ajánlatban megajánlott termékeknek 
illeszkedniük szükséges: 
 
 
Jelenlegi informatikai adatok: 

Windows 7 Enterprise frissítés 
Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition Standard 
Windows Vista Enterprise frissítés 
Microsoft Office Enterprise 2007 
Microsoft Windows Server 2008 R2 x32 Edition Standard 
Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition Standard 
Microsoft Exchange Server 2007 Standard 
Microsoft SQL Server 2008 Standard 
Microsoft Internet Security & Acceleration Server 
Microsoft Office SharePoint Portal Server 2007 
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III. MELLÉKLETEK, IRATMINTÁK 
 

Mintairatok jegyzéke 
Felolvasólap (1. sz. minta) 

Tartalomjegyzék (2. sz. minta) 

Ajánlattevői információs adatlap (3. sz minta) 

Nyilatkozat Kbt. 60. § (1) (4. sz. minta) 

Nyilatkozat Kbt. 61. § (1) a-c) (5. sz. minta) 

Nyilatkozat Kbt. 61. § (1) d) (6. sz. minta) 

Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) (7. sz. minta) 

Nyilatkozat Kbt. 63. § (3) (8. sz. minta) 

Nyilatkozat Kbt. 70. § (2) (9. sz. minta) 

Nyilatkozat Kbt. 71. § (1) (10. sz. minta) 

Nyilatkozat az elmúlt három év forgalmi adatairól (11. sz. minta) 

Nyilatkozat pénzügyi előírások megismerésére (12. sz. minta) 

Referencia-összesítő (13. sz. minta) 

Teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megjelölése (14. sz. minta) 

Önéletrajz minta (15. sz. minta)  

Részletes Ajánlati lapok (16. sz. minta) 

Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról (17. sz. minta) 

Nyilatkozat ajánlattétel költségeiről (18. sz. minta) 

Nyilatkozat több változatú ajánlatra (19. sz. minta) 

Nyilatkozat az ajánlat birtokba adásáról (20. sz. minta) 

Nyilatkozat pályázati összhang vonatkozásában (21. sz. minta) 

Nyilatkozat eltérésről és egyenértékűségről (22. sz. minta) 

Nyilatkozat szabadalmi jogokról (23. sz. minta) 

Nyilatkozat üzleti titokról (24. sz. minta) 

Nyilatkozat hiánypótlás formai feltételeiről (25. sz. minta) 

Késedelmi kötbérre vonatkozó nyilatkozat (26. sz. minta) 

Hibás teljesítési kötbérre vonatkozó nyilatkozat (27. sz. minta) 

Meghiúsulási kötbérre vonatkozó nyilatkozat (28. sz. minta) 

Jótállásra vonatkozó nyilatkozat (29. sz. minta) 

Szállítási szerződés tervezet (30. sz. minta) 
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Nyilatkozat a szerződés körülményeiről (31. sz. minta) 

Hozzájárulás alvállalkozói kifizetés ellenőrzés (32. sz. minta) 

Tudomásul vétel film, fotó és videó-dokumentáció készítéséről (33. sz. minta) 

Nyilatkozat a viselkedésről, házrendről (34. sz. minta) 

Nyilatkozat összeférhetetlenségről (35. sz. minta) 
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1. FELOVASÓLAP 
 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 
 

 

1. Az ajánlattevő adatai  

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Ajánlattevő címe:  

  

1. Ajánlati rész – Interaktív tábla és kapcsolódó eszközök beszerzése 
1. Az ajánlat kivonata Ajánlat  

Nettó ajánlati ár  Ft  

Vállalt többletjótállás (12 +)  hónap 

Teljesítési határidő   nap 

Hibaelhárítási idő garanciális 
időszakban  

 egész óra 

  

2. Ajánlati rész – Személyi számítógép és kapcsolódó eszközök beszerzése 
1. Az ajánlat kivonata Ajánlat  

Nettó ajánlati ár  Ft  

Vállalt többletjótállás: (12+)  hónap 

Teljesítési határidő   nap 

Hibaelhárítási idő garanciális 
időszakban  

 egész óra 

  
 

Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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2. TARTALOMJEGYZÉK 
 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 

Irat megnevezése Formátum Oldalszám 
Fedőlap eredeti   
Felolvasólap (1. sz. minta) eredeti   
Tartalomjegyzék (2. sz. minta) eredeti  
Ajánlattevői információs adatlap (3. sz minta) eredeti  
Nyilatkozat Kbt. 60. § (1) (4. sz. minta) eredeti  
Nyilatkozat Kbt. 61. § (1) a-c) (5. sz. minta) eredeti  
Nyilatkozat Kbt. 61. § (1) d) (6. sz. minta) eredeti  
Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) (7. sz. minta) eredeti  
Nyilatkozat Kbt. 63. § (3) (8. sz. minta) eredeti  
Nyilatkozat Kbt . 70. § (2) (9. sz. minta) eredeti  
Nyilatkozat Kbt. 71. § (1) (10. sz. minta) eredeti  
Bankszámla-információ, banki igazolás egyszerű másolat  
Nyilatkozat az elmúlt három év forgalmi adatairól (11. sz. minta) eredeti  
Nyilatkozat pénzügyi előírások megismerésére (12. sz. minta) eredeti  
Referencia-igazolások és referencia-összesítő (13. sz. minta) másolat / eredeti  
Teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megjelölése (14. sz. m.) eredeti  
Bevonni kívánt szakemberek iratai (iratok+15. sz. minta)  másolat / eredeti  
Részletes Ajánlati lapok (16. sz. minta) eredeti  
Termékek részletes bemutatása, fotók eredeti  
Aláírási címpéldány (60 napnál nem régebbi) egyszerű másolat  
Cégkivonat (60 napnál nem régebbi) egyszerű másolat  
Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról (17. sz. minta) eredeti  
Visszaigazolások (adott esetben) eredeti  
Nyilatkozat ajánlattétel költségeiről (18. sz. minta) eredeti  
Nyilatk ozat több változatú ajánlatra (19. sz. minta) eredeti  
Közös ajánlattétel iratai (közös ajánlattétel alkalmazásakor eredeti  
Nyilatkozat az ajánlat birtokba adásáról (20. sz. minta) eredeti  
Nyilatkozat pályázati összhang vonatkozásában (21. sz. minta) eredeti  
Nyilatkozat eltérésről és egyenértékűségről (22. sz. minta) eredeti  
Nyilatkozat szabadalmi jogokról (23. sz. minta) eredeti  
Nyilatkozat üzleti titokról (24. sz. minta) eredeti  
Nyilatkozat hiánypótlás formai feltételeiről (25. sz. minta) eredeti  
Késedelmi kötbérre vonatkozó nyilatkozat (26. sz. minta) eredeti  
Hibás teljesítési kötbérre vonatkozó nyilatkozat (27. sz. minta) eredeti  
Meghiúsulási kötbérre vonatkozó nyilatkozat (28. sz. minta) eredeti  
Jótállásra vonatkozó nyilatkozat (29. sz. minta) eredeti  
Szállítási szerződés tervezet (30. sz. minta) eredeti  
Nyilatkozat a szerződés körülményeiről (31. sz. minta) eredeti  
Hozzájárulás alvállalkozói kifizetés ellenőrzés (32. sz. minta) eredeti  
Tudomásul vétel film, fotó és videó-dokumentáció (33. sz. minta) eredeti  
Nyilatkozat a viselkedésről, házrendről (34. sz. minta) eredeti  
Nyilatkozat összeférhetetlenségről (35. sz. minta) eredeti  
Egyéb nyilatkozat a Kbt., vagy ajánlattevői akarat szerint   
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3. AJÁNLATTEV Ő INFORMÁCIÓS ADATLAP 
 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 

 
1. Az ajánlattevő adatai  

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Ajánlattevő egyéb címe:  

Ajánlattevő cégvezetőjének neve:  

Az eljárásban felhatalmazott vezető 
neve: 

 

2. Elérhetőségi adatok   

Nyilatkozattételre felhatalmazott neve:  

Cég telefonszáma (vezetékes):  

Cég telefax száma:  

Cég e-mail címe:  

Kapcsolattartó telefonszáma (mobil):  

Kapcsolattartó telefonszáma 
(vezetékes): 

 

3. Cég szakmai adatai  

Cég magalakulásának ideje:  

Cég tevékenységének kezdete:  

Cégjegyzékszám:  

Adószám:  

Bankszámlaszám:  

KSH törzsszám:  

Fő tevékenységi kör (TEÁOR):  

Jelen ajánlathoz kapcsolódó TEÁOR:  

4. Egyéb adatok  

Vállalkozási forma KKVT szerint:  

Közös ajánlattétel esetén szerepe:  

Cégjegyzésre jogosultak száma:  

Szállítási hely adatai (telephely):  

  
 

Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 
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…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 

4. NYILATKOZAT A KBT. 60. § (1) BEKEZDÉSE VONATKOZÁ SÁBAN 
 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 

Alulírott  

…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattev ő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 
 

hogy velem, mint ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Közbeszerzési törvény 60.§ (1) 
bekezdésében foglalt kizáró okok-, melyek szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő 
vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet aki a Kbt. 60. § (1) 
 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha az 
ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki 
személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 
 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
 
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 
nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg 
g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az 
ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

 
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; 
 
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország 
jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

 
f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot 

szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen 
megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; 

 
g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. § -a (5) 

bekezdésének a) pontjában meghatározott, két évnél nem régebben meghozott, jogerős és 
végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozatban megállapított és munkaügyi 
bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el; 

 
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény 
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bűnszervezetben történő elkövetését is - vesztegetés, nemzetközi kapcsolatokban, az európai 
közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás bűncselekményt, vagy 
személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény 
elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alól nem mentesült; 

 
i) korábbi közbeszerzési eljárásban 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével 

kapcsolatban a 71. § (1) bekezdés a), b) pontjai szerinti alvállalkozó felé fennálló (vég- vagy 
részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem teljesítette, vagy 
fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot - annak ellenére, hogy az 
ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett -, és ezt jogerős és 
végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági határozat megállapította, kivéve, ha a határozat 
keltezésének időpontja régebbi az ajánlatokkal kapcsolatos eredményhirdetést megelőző két 
évnél. 

 
 

Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 
 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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5. NYILATKOZAT A KBT. 61. § (1) BEKEZDÉS a) - c) PONTJAINAK 
VONATKOZÁSÁBAN 

 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 
Alulírott  

…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattev ő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 
 

hogy velem, mint ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Közbeszerzési törvény 61.§ (1) 
bekezdés a) – c) pontjaiban  foglalt kizáró okok-, melyek szerint közbeszerzési eljárásban nem 
lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 61.§ (1) bekezdés    
a) – c) 
 
a) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - 

jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 
 
b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti - öt évnél 

nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a 
versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható 
határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési 
eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy 
bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította és egyúttal bírságot szabott ki; 

 
c) korábbi - öt évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses 

kötelezettségének megszegését jogerős közigazgatási, illetőleg bírósági határozat 
megállapította; 

 
 

Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 
 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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6. NYILATKOZAT A KBT. 61. § (1) BEKEZDÉS d) PONTJÁN AK 
VONATKOZÁSÁBAN 

 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 
Alulírott  

…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattev ő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

 
hogy velem mint ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Közbeszerzési törvény 61.§ (1) 
bekezdés d) pontjában  foglalt kizáró okok-, melyek szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet 
ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet aki a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) 
 
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 
 

 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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7. NYILATKOZAT A KBT. 62. § (1) BEKEZDÉS VONATKOZÁS ÁBAN 
 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 
Alulírott  

…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattev ő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

 
hogy velem mint ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Közbeszerzési törvény 62.§ (1) 
bekezdésében foglalt kizáró okok-, melyek szerint közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő 
vagy alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet aki 62.§ (1) bekezdés  
 
a) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést 
vagy szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el,; 
 
b) az eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének (különösen 70. § (3) bekezdése, 71. §) 
teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot tett, melynek 
következtében elkerülhető lett volna, hogy az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés a nyilatkozattal 
érintett körülmény miatt érvénytelennek minősüljön vagy elérhető lett volna, hogy kedvezőbb legyen az 
ajánlatának a 81. § (4) bekezdése szerinti elbírálása, illetve a részvételi jelentkezésének 123. § (4) 
bekezdése, 130. § (6) bekezdése, 136/A. § (2) bekezdése, 157. § (3) bekezdése vagy 204. § (5) 
bekezdése szerinti rangsorolása. 
 

 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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8. NYILATKOZAT A KBT. 63. § (3) BEKEZDÉS VONATKOZÁS ÁBAN 
 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 
Alulírott  

…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattev ő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

 
hogy mint ajánlattevő a Közbeszerzési törvény 63.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján 
 
a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók 
tekintetében a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. 
 

 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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9. NYILATKOZAT A KBT. 70. § (2) BEKEZDÉS VONATKOZÁS ÁBAN 
 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 
Alulírott  

…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattev ő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 
 

hogy, a Közbeszerzési törvény 70.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján 
 
kifejezett módon nyilatkozom az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 
valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, mely alapján az Ajánlatkérő által támasztott feltételeket 
és szabályokat elfogadom az alábbiak szerint: 
 
-   Az Ajánlattételi Felhívásban és az Ajánlattételi Dokumentációban meghatározott tartalmi, formai 

követelményeket elfogadjuk, ajánlatunkat az azokban rögzített tartalmi és formai 
követelményeknek megfelelően készítettük el. 

 

-   Nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e 
szerződésen alapuló szerződéseinkben kötelezettségként vállaljuk a 305. § és a 306. § szerinti 
előírások érvényesítését.   

 

-  Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk az Ajánlattételi Felhívásban, illetve az Ajánlattételi 
Dokumentációban foglalt határidőkben történő teljesítést. 

 

-   A közbeszerzési eljárást követően az Ajánlattételi Felhívásban megadott időpontig  tartjuk 
ajánlatunkat, addig magunkra nézve teljes terjedelmében kötelező érvényűnek  tekintjük. 

 

-  Az Ajánlattételi Felhívásban és az Ajánlattételi Dokumentációban meghatározott szállítás 
teljesítésének ellenértékeként cégünk, mint ajánlattevő a jelen ajánlathoz mellékelt felolvasó lapon 
meghatározott ellenszolgáltatásra jogosult. 

 
Nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 
vállalkozásom  
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mikro-vállalkozásnak*                                 kis-vállalkozásnak*          
 

közép-vállalkozásnak* 
 

minősül 
 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

* a megfelelőt aláhúzással kell jelölni 
 

10. NYILATKOZAT A KBT. 71. § (1) BEKEZDÉS VONATKOZÁ SÁBAN 
 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 
Alulírott  

…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattev ő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 
 

hogy, a Közbeszerzési törvény 71.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiakat jelölöm meg: 
 
a) a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez ajánlattevőként a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót veszek igénybe: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

b) a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozók, valamint a közbeszerzésnek azon a része (részei) és százalékos 
aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

c) ajánlattevőként részemre erőforrást nyújtó szervezet, és az ajánlati felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelmény (követelmények), melynek 
igazolása érdekében ajánlattevőként ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodom 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

d) a 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett - a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó neve, címe. 
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…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 

 

11. NYILATKOZAT AZ ELMÚLT HÁROM ÉV ÁRBEVÉTELEIR ŐL 
 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 
Alulírott  

…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattev ő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

hogy vállalkozásom tekintetében az elmúlt három évben az alábbi általános forgalmi adó nélkül 

számított árbevételek mutathatók ki: 
 

2007. év 
2007. év teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele: Ft. 

 

2007. év közbeszerzés tárgya szerinti általános forgalmi adó nélkül számított 
árbevétele: Interaktív táblák és kiegészítő eszközök szállítása körében (1. rész) 

Ft. 

2007. év közbeszerzés tárgya szerinti általános forgalmi adó nélkül számított 
árbevétele: Személyi számítógép és kapcsolódó eszközök szállítása körében (2. 
rész) 

Ft. 

 

 

2008. év 
2008. év teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele: Ft. 

 

2008. év közbeszerzés tárgya szerinti általános forgalmi adó nélkül számított 
árbevétele: Interaktív táblák és kiegészítő eszközök szállítása körében (1. rész) 

Ft. 
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2008. év közbeszerzés tárgya szerinti általános forgalmi adó nélkül számított 
árbevétele: Személyi számítógép és kapcsolódó eszközök szállítása körében (2. 
rész) 

Ft. 

 

 

2009. év 
2009. év teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele: Ft. 

 

2009. év közbeszerzés tárgya szerinti általános forgalmi adó nélkül számított 
árbevétele: Interaktív táblák és kiegészítő eszközök szállítása körében (1. rész) 

Ft. 

2009. év közbeszerzés tárgya szerinti általános forgalmi adó nélkül számított 
árbevétele: Személyi számítógép és kapcsolódó eszközök szállítása körében (2. 
rész) 

Ft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az elmúlt három évben összesen 
Az elmúlt három év összes teljes általános forgalmi adó nélkül számított 
árbevétele: 

Ft. 
 
 

Az elmúlt három év közbeszerzés tárgya szerinti általános forgalmi adó nélkül 
számított árbevétele: Interaktív táblák és kiegészítő eszközök szállítása 
körében (1. rész) 

Ft. 

2009. év közbeszerzés tárgya szerinti általános forgalmi adó nélkül számított 
árbevétele: Személyi számítógép és kapcsolódó eszközök szállítása körében 
(2. rész) 

Ft. 

 
 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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12. NYILATKOZAT PÉNZÜGYI EL ŐÍRÁSOK TELJESÍTÉSÉRE 
 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 
Alulírott  

…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattev ő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

hogy vállalkozásom tekintetében az Ajánlattételi Felhívás III.1.2. pontjában foglaltakat 

megértettem és elfogadom az alábbiak szerint: 
 
Ajánlatkérő felhívta az Ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetések vonatkozásában az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljárnia és különös figyelemmel kell lennie a 
281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet, a 255/2006 (XII.8.) Kormányrendelet és a 16/2006. (XII. 28.) 
MeHVM-PM együttes rendelet vonatkozó rendelkezéseire. 
 
A számla benyújtására és teljesítésére a Támogató vonatkozó további végrehajtási rendeleteit és 
szabályozási feltételeit figyelembe vettem, azok megismerését önkéntesen vállalva megismertem, 
azokat tudomásul vettem és kijelentem, hogy a Támogató valamint Megrendelő teljesítésére vonatkozó 
pénzügyi körülményeket elfogadom és magamra nézve kötelezőnek elismerem. 
 
 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 



 

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata - TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269 

Közbeszerzési Ajánlattételi Dokumentáció 42 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. REFERENCIA-ÖSSZESÍTŐ 
 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 
Alulírott  

…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattev ő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

hogy vállalkozásom tekintetében az alábbi referenciákkal rendelkezünk: 
 
1. Ajánlati rész - Interaktív táblák és kiegészítő eszközök szállítása  

Ajánlattételi Felhívás III.2.3. / a.1. elvárás teljesítése 

Szerződést kötő fél 
megnevezése 

Szerződés 
tárgyának 
ismertetése 

Szerződéskötés 
időpontja 

Szállítás 
befejezésének 

időpontja 

Ellen-
szolgáltatás 

összege 

     

Ajánlattételi Felhívás III.2.3. / a.2. elvárás teljesítése 

Magyarországi 
referenciaintézmén

y megnevezése 

Referencia-
intézmény címe 

Kapcsolattartó 
neve, 

elérhetősége 

Körülmények rövid leírása 
(működésbiztonság, bemutatóhelyi 

alkalmasság, szállított eszköz típusa, 
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működő tantermek száma)  

    

Ajánlattételi Felhívás III.2.3. / a.3. elvárás teljesítése 

Szerződést kötő fél 
megnevezése 

Szerződés 
tárgyának 
ismertetése 

Szerződéskötés 
időpontja 

Szállítás 
befejezésének 

időpontja 

Szállított 
mennyiség és 

típus 

     

Ajánlattételi Felhívás III.2.3. / c.1. elvárás teljesítése (oktatási referencia) 

Oktatásra 
szerződést kötő fél 
megnevezése, címe 

Oktatás 
módszertana 

Szerződéskötés 
időpontja 

Oktatás 
befejezésének 

időpontja 

Részt vevők 
száma 

     

Ajánlattételi Felhívás III.2.3. / c.2. elvárás teljesítése (oktatási jogosultság) 

Akkreditáló intézmény 
neve 

Akkreditáló címe, 
elérhetősége 

Módszertani 
jogosultsági kör 

Jogosultsági engedély 
száma 

    

 
 
 

2. Ajánlati rész - Személyi számítógép és kapcsolódó eszközök szállítása 

Ajánlattételi Felhívás III.2.3. / a.4. elvárás teljesítése 

Szerződést 
kötő fél 

megnevezése 

Szerződés 
tárgyának 
ismertetése 

Szerződés-
kötés 

időpontja 

Szállítás 
befejezésének 

időpontja 

Ellen-
szolgáltatás 

összege 

Szállított 
mennyiség 

      

      

 
Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom kizárólag az itt feltüntetett munkálatokra, 
tevékenységekre vonatkozó referenciaigazolásokkal és szükséges alátámasztó iratokkal együtt 
érvényes! 
 
 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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A táblázat a szükséges sorokkal bővíthető. 

 
 

 

14. TELJESÍTÉSBE BEVONNI KÍVÁNT SZAKEMBEREK 
 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 
Alulírott  

…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattev ő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

hogy vállalkozásom tekintetében az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel 

rendelkezünk: 
 

 
1. Ajánlati rész - Interaktív táblák és kiegészítő eszközök szállítása  

Ajánlattételi Felhívás III.2.3. / b.1.1. elvárás teljesítése 

Szakember neve Szakember 
címe, 

elérhetősége 

Szakember 
végzettsége 

Szakember 
jogosultsága 

(telepítő/szerviz) 

Gyártói 
névjegyzéki 

száma 

     

     



 

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata - TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269 

Közbeszerzési Ajánlattételi Dokumentáció 45 

Ajánlattételi Felhívás III.2.3. / b.1.2. elvárás teljesítése 

Szakember neve Szakember 
címe, 

elérhetősége 

Szakember 
végzettsége 

Szakember 
jogosultsága 

(oktatás/tréning) 

Gyártói 
névjegyzéki 

száma 

     

     

2. Ajánlati rész - Személyi számítógép és kapcsolódó eszközök szállítása 

Ajánlattételi Felhívás III.2.3. / b.2.1. elvárás teljesítése 

Szakember neve Szakember 
címe, 

elérhetősége 

Szakember 
végzettsége 

Szakember 
jogosultsága 

(telepítő/szerviz) 

Gyártói 
névjegyzéki 

száma 

     

 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 

15. ÖNÉLETRAJZ MINTA 
 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 

Ajánlattételi Felhívás III.2.3. / b.1.1. ; b.1.2. ; b.2.1. elvárásokhoz 

Szakember neve:  

Szakember címe:  

Születési adatok:  

Szakember elérhetősége (telefon/mobiltelefon)  

Szakember végzettsége:  

Középfokú oktatási intézmény megnevezése:  

Középfokú végzettség/képzettség:  

Felsőfokú oktatási intézmény megnevezése:  

Felsőfokú végzettség/képzettség:  

Egyéb végzettségek:  

Egyéb képzettségek:  

Szakember jogosultságai:  

Kamarai tagság:  

Névjegyzéki nyilvántartás:  
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Munkahelyek felsorolása: (eljárás szerint fontosak)  

Munkahely 1.  

Munkahely 2.  

Munkahely 3.  

Gyakorlati munkák, tevékenységek idők:  

Legfontosabb gyakorlatot adó munka:  

Legjellemzőbb tevékenység:  

Összes gyakorlati idő:  

Feladata a megvalósításban:  

Telepítésben:  

Szervizelésben:  

Oktatásban:  

Garanciális időszakban:  

 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
Szakember saját kezű aláírása 

 
 

16. RÉSZLETES AJÁNLATI LAPOK  
 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 

I. 
 

1./ Móra Ferenc Általános Iskola, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 31.  hrsz.: 1373 

1. Ajánlati rész - Interaktív táblák és kiegészítő eszközök szállítása 

Eszköz elnevezése 

Intézmé-
nyi 

szállítás 
mennyi-
sége (db) 

Termék 
egységnyi 
nettó ára 

(Ft.) 

Termék 
egységnyi 

bruttó 
ára  
(Ft.) 

Igényelt 
mennyi-

ség összes 
nettó ára 

(Ft.) 

Összes 
ÁFA-

tartalom  
(25 %) 
(Ft.) 

Igényelt 
mennyi-

ség összes 
bruttó 

ára 
(Ft.) 

1.1. Tantermi csomag 

- interaktív tábla szoftverrel 6      

- notebook szoftverrel  6      

- projektor  6      
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1.4. Szavazó csomag 

- szavazógép-szett 1      

1.5. Tantermi csomaghoz tartozó oktatás 

- oktatás szállítása 1      

2. Ajánlati rész – Személyi számítógép és kapcsolódó eszközök beszerzése 

2.1. Iskolai PC csomag 

- személyi számítógép 
operációs rendszerrel 

29      

- LCD monitor 29      

2.2. Alkalmazás szerver csomag 

- alkalmazás szerver       

- szerver szoftver       

2.3. WIFI csomag 

- Wifi készlet 1      

Összesen:    

 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 

II. 
 
 

2./ Szalai Sándor Általános Iskola, 5222 Örményes, Iskola u. 24. hrsz.: 191/3 

1. Ajánlati rész - Interaktív táblák és kiegészítő eszközök szállítása 

Eszköz elnevezése 

Intézmé-
nyi 

szállítás 
mennyi-
sége (db) 

Termék 
egységnyi 
nettó ára 

(Ft.) 

Termék 
egységnyi 

bruttó 
ára  
(Ft.) 

Igényelt 
mennyi-

ség összes 
nettó ára 

(Ft.) 

Összes 
ÁFA-

tartalom  
(25 %) 
(Ft.) 

Igényelt 
mennyi-

ség összes 
bruttó 

ára 
(Ft.) 

1.1. Tantermi csomag 

- interaktív tábla szoftverrel 4      

- notebook szoftverrel  4      

- projektor  4      

1.2. Szavazó csomag 

- szavazógép-szett 1      

1.3. Tantermi csomaghoz tartozó oktatás 

- oktatás szállítása 1      
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2. Ajánlati rész – Személyi számítógép és kapcsolódó eszközök beszerzése 

2.1. Iskolai PC csomag 

- személyi számítógép 
operációs rendszerrel 

9      

- LCD monitor 9      

2.2. Alkalmazás szerver csomag 

- alkalmazás szerver       

- szerver szoftver       

2.3. WIFI csomag 

- Wifi készlet 1      

Összesen:    

 
 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 
 

III. 
 
 

3./ Kuncsorbai Általános Iskola, 5412 Kuncsorba, József A. út 10/a  hrsz.: 241 

1. Ajánlati rész - Interaktív táblák és kiegészítő eszközök szállítása 

Eszköz elnevezése 

Intézmé-
nyi 

szállítás 
mennyi-
sége (db) 

Termék 
egységnyi 
nettó ára 

(Ft.) 

Termék 
egységnyi 

bruttó 
ára  
(Ft.) 

Igényelt 
mennyi-

ség összes 
nettó ára 

(Ft.) 

Összes 
ÁFA-

tartalom  
(25 %) 
(Ft.) 

Igényelt 
mennyi-

ség összes 
bruttó 

ára 
(Ft.) 

1.1. Tantermi csomag 

- interaktív tábla szoftverrel 1      

- notebook szoftverrel  1      

- projektor  1      

1.2. Szavazó csomag 

- szavazógép-szett 1      

1.3. Tantermi csomaghoz tartozó oktatás 
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- oktatás szállítása       

2. Ajánlati rész – Személyi számítógép és kapcsolódó eszközök beszerzése 

2.1. Iskolai PC csomag 

- személyi számítógép 
operációs rendszerrel 

2      

- LCD monitor 2      

2.2. Alkalmazás szerver csomag 

- alkalmazás szerver       

- szerver szoftver       

2.3. WIFI csomag 

- Wifi készlet 1      

Összesen:    

 
 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 

IV. 
 
 

4./ Iskolai Könyvtár, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 165/b  hrsz.: 177/3 

1. Ajánlati rész - Interaktív táblák és kiegészítő eszközök szállítása 

Eszköz elnevezése 

Intézmé-
nyi 

szállítás 
mennyi-
sége (db) 

Termék 
egységnyi 
nettó ára 

(Ft.) 

Termék 
egységnyi 

bruttó 
ára  
(Ft.) 

Igényelt 
mennyi-

ség összes 
nettó ára 

(Ft.) 

Összes 
ÁFA-

tartalom  
(25 %) 
(Ft.) 

Igényelt 
mennyi-

ség összes 
bruttó 

ára 
(Ft.) 

1.1. Tantermi csomag 

- interaktív tábla szoftverrel 1      

- notebook szoftverrel  1      

- projektor  1      

1.2. Szavazó csomag 

- szavazógép-szett 1      
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1.3. Tantermi csomaghoz tartozó oktatás 

- oktatás szállítása 1      

2. Ajánlati rész – Személyi számítógép és kapcsolódó eszközök beszerzése 

2.1. Iskolai PC csomag 

- személyi számítógép 
operációs rendszerrel 

      

- LCD monitor       

2.2. Alkalmazás szerver csomag 

- alkalmazás szerver       

- szerver szoftver       

2.3. WIFI csomag 

- Wifi készlet 1      

Összesen:    

 
 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 

V. 
 
 
5./ Móra Ferenc Általános Iskola Tornaterme, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 29. 
hrsz.: 1375 

1. Ajánlati rész - Interaktív táblák és kiegészítő eszközök szállítása 

Eszköz elnevezése 

Intézmé-
nyi 

szállítás 
mennyi-
sége (db) 

Termék 
egységnyi 
nettó ára 

(Ft.) 

Termék 
egységnyi 

bruttó 
ára  
(Ft.) 

Igényelt 
mennyi-

ség összes 
nettó ára 

(Ft.) 

Összes 
ÁFA-

tartalom  
(25 %) 
(Ft.) 

Igényelt 
mennyi-

ség összes 
bruttó 

ára 
(Ft.) 

1.1. Tantermi csomag 

- interaktív tábla szoftverrel 1      

- notebook szoftverrel  1      

- projektor  1      

1.2. Szavazó csomag 
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- szavazógép-szett 1      

1.3. Tantermi csomaghoz tartozó oktatás 

- oktatás szállítása 1      

2. Ajánlati rész – Személyi számítógép és kapcsolódó eszközök beszerzése 

2.1. Iskolai PC csomag 

- személyi számítógép 
operációs rendszerrel 

      

- LCD monitor       

2.2. Alkalmazás szerver csomag 

- alkalmazás szerver       

- szerver szoftver       

2.3. WIFI csomag 

- Wifi készlet 1      

Összesen:    

 
 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 

VI. 
 
 

6./ Orczy Anna Általános Iskola, 5231 Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2. hrsz.: 496 

1. Ajánlati rész - Interaktív táblák és kiegészítő eszközök szállítása 

Eszköz elnevezése 

Intézmé-
nyi 

szállítás 
mennyi-
sége (db) 

Termék 
egységnyi 
nettó ára 

(Ft.) 

Termék 
egységnyi 

bruttó 
ára  
(Ft.) 

Igényelt 
mennyi-

ség összes 
nettó ára 

(Ft.) 

Összes 
ÁFA-

tartalom  
(25 %) 
(Ft.) 

Igényelt 
mennyi-

ség összes 
bruttó 

ára 
(Ft.) 

1.1. Tantermi csomag 

- interaktív tábla szoftverrel 3      

- notebook szoftverrel  3      

- projektor  3      
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1.2. Szavazó csomag 

- szavazógép-szett 1      

1.3. Tantermi csomaghoz tartozó oktatás 

- oktatás szállítása 2      

2. Ajánlati rész – Személyi számítógép és kapcsolódó eszközök beszerzése 

2.1. Iskolai PC csomag 

- személyi számítógép 
operációs rendszerrel 

      

- LCD monitor       

2.2. Alkalmazás szerver csomag 

- alkalmazás szerver 1      

- szerver szoftver 1      

2.3. WIFI csomag 

- Wifi készlet 1      

Összesen:    

 
 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 

VII. 
 
 
7./ Orczy Anna Általános Iskola-Szakiskola, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 165. 
hrsz.: 179 

1. Ajánlati rész - Interaktív táblák és kiegészítő eszközök szállítása 

Eszköz elnevezése 

Intézmé-
nyi 

szállítás 
mennyi-
sége (db) 

Termék 
egységnyi 
nettó ára 

(Ft.) 

Termék 
egységnyi 

bruttó 
ára  
(Ft.) 

Igényelt 
mennyi-

ség összes 
nettó ára 

(Ft.) 

Összes 
ÁFA-

tartalom  
(25 %) 
(Ft.) 

Igényelt 
mennyi-

ség összes 
bruttó 

ára 
(Ft.) 

1.1. Tantermi csomag 

- interaktív tábla szoftverrel 1      

- notebook szoftverrel  1      
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- projektor  1      

1.2. Szavazó csomag 

- szavazógép-szett 1      

1.3. Tantermi csomaghoz tartozó oktatás 

- oktatás szállítása 1      

2. Ajánlati rész – Személyi számítógép és kapcsolódó eszközök beszerzése 

2.1. Iskolai PC csomag 

- személyi számítógép 
operációs rendszerrel 

6      

- LCD monitor 6      

2.2. Alkalmazás szerver csomag 

- alkalmazás szerver       

- szerver szoftver       

2.3. WIFI csomag 

- Wifi készlet 1      

Összesen:    

 
 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 

VIII. 
 
 
8./ Orczy Anna Általános Iskola-Sárga Iskola, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 133. 
hrsz.: 1026 

1. Ajánlati rész - Interaktív táblák és kiegészítő eszközök szállítása 

Eszköz elnevezése 

Intézmé-
nyi 

szállítás 
mennyi-
sége (db) 

Termék 
egységnyi 
nettó ára 

(Ft.) 

Termék 
egységnyi 

bruttó 
ára  
(Ft.) 

Igényelt 
mennyi-

ség összes 
nettó ára 

(Ft.) 

Összes 
ÁFA-

tartalom  
(25 %) 
(Ft.) 

Igényelt 
mennyi-

ség összes 
bruttó 

ára 
(Ft.) 

1.1. Tantermi csomag 

- interaktív tábla szoftverrel       
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- notebook szoftverrel        

- projektor        

1.2. Szavazó csomag 

- szavazógép-szett 1      

1.3. Tantermi csomaghoz tartozó oktatás 

- oktatás szállítása       

2. Ajánlati rész – Személyi számítógép és kapcsolódó eszközök beszerzése 

2.1. Iskolai PC csomag 

- személyi számítógép 
operációs rendszerrel 

18      

- LCD monitor 18      

2.2. Alkalmazás szerver csomag 

- alkalmazás szerver       

- szerver szoftver       

2.3. WIFI csomag 

- Wifi készlet       

Összesen:    

 
 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 

ÖSSZESÍTÉS  
RÉSZLETES AJÁNLATI LAPORÓL 

 
 

1. Ajánlati rész - Interaktív táblák és kiegészítő eszközök szállítása 

Eszköz elnevezése 

Intézmé-
nyi 

szállítás 
mennyi-
sége (db) 

Termék 
egységnyi 
nettó ára 

(Ft.) 

Termék 
egységnyi 

bruttó 
ára  
(Ft.) 

Igényelt 
mennyi-

ség összes 
nettó ára 

(Ft.) 

Összes 
ÁFA-

tartalom  
(25 %) 
(Ft.) 

Igényelt 
mennyi-

ség összes 
bruttó 

ára 
(Ft.) 

1.1. Tantermi csomag 

- interaktív tábla szoftverrel 17      

- notebook szoftverrel  17      
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- projektor  17      

1.2. Szavazó csomag 

- szavazógép-szett 8      

1.3. Tantermi csomaghoz tartozó oktatás 

- oktatás szállítása 7      

Összesen:    

2. Ajánlati rész – Személyi számítógép és kapcsolódó eszközök beszerzése 

2.1. Iskolai PC csomag 

- személyi számítógép 
operációs rendszerrel 

64      

- LCD monitor 64      

2.2. Alkalmazás szerver csomag 

- alkalmazás szerver 1      

- szerver szoftver 1      

2.3. WIFI csomag 

- Wifi készlet 7      

Összesen:    

 
 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 

17. NYILATKOZAT KIEGÉSZÍT Ő TÁJÉKOZTATÁSRÓL 
 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 
Alulírott  

…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattev ő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 
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büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

hogy az eljárás során az Ajánlattételi Dokumentáció 3. pontjában a kiegészítő tájékoztatások 

formai feltételeiről szóló tájékoztatást tudomásul vettem.  

 
Nyilatkozom, hogy az Ajánlattételi Dokumentációban meghatározott formai feltételeknek nem 
megfelelő ajánlattevői kérdések nem minősülnek a Kbt. 56.§ (1) bekezdése szerinti 
tájékoztatáskérésnek, így ajánlatkérő a nem az alábbiak szerint feltett kérdéseket figyelmen kívül 
hagyja: 
 
”A tájékoztatáskérés minden írott oldalán szerepelnie kell az ajánlattevő képviseletére jogosult 
személy(ek) cégszerű aláírásának, valamint az eljárás tárgyának. A tájékoztatáskérés utolsó oldalán - 
közvetlenül az utolsó kérdés után- szerepelnie kell, számmal és betűvel is kiírva annak, hogy a 
tájékoztatáskérés hány kérdést tartalmaz. Minden írásos tájékoztatáskérést kötelező elektronikus 
formában is megküldeni Ajánlatkérő e-mail címére.” 
 
 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. NYILATKOZAT AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGEIR ŐL 
 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 
Alulírott  

…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattev ő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 
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…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

hogy az eljárás során az Ajánlattételi Dokumentáció 4. pontjában az ajánlattétel költségeire 

vonatkozó tájékoztatást tudomásul vettem az alábbiak alapján: 
 
 
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget ajánlattevőként viselem. Az 
Ajánlatkérő függetlenül az eljárás lefolyásától vagy kimenetelétől nem tehető felelőssé ezen 
költségekkel kapcsolatban. 
Ajánlattevőként nincs jogom semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, 
egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy 
eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel és az eljáróval szemben ezen költségekkel 
kapcsolatban semmilyen követelésemnek nincs helye.  
 
• Kifejezetten nyilatkozom, hogy Ajánlatkérő az ajánlatok elkészítésével kapcsolatosan sem a nyertes 

ajánlattevő, sem más ajánlattevők semmiféle – esetleges jövőbeni - térítésére nem kötelezhető.  
 
• Az Ajánlatkérő a dokumentációért befizetett ellenértéket kizárólag a közbeszerzésekről szóló 2003. 

évi CXXIX. törvény 54. § (10) bekezdésében foglaltak bekövetkezése esetén fizeti vissza az 
Ajánlattevők részére. Ebben az esetben sem az Ajánlatkérő, sem a képviseletében eljáró a 
dokumentáció ellenértékének befizetése és ezen összeg visszautalása közötti időszakra kamatot nem 
fizet az Ajánlattevők részére. 

 
 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 

19. NYILATKOZAT TÖBB VÁLTOZATÚ AJÁNLATRA 
 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 
Alulírott  

…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattev ő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 
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……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

hogy az eljárás során az Ajánlattételi Dokumentáció 5. pontjában a több változatú ajánlatra 

vonatkozó tájékoztatást tudomásul vettem az alábbiak alapján: 
 
 
Nyilatkozom, hogy ajánlatom nem tartalmaz alternatív, több változatú megajánlást. 
 
 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. NYILATKOZAT AZ AJÁNLAT BIRTOKBA ADÁSÁRÓL 
 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 
Alulírott  

…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 
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mint Ajánlattev ő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

hogy az eljárás során az Ajánlattételi Dokumentáció 8. pontjában az ajánlat birtokba adására 

vonatkozó tájékoztatást tudomásul vettem az alábbiak alapján: 
 
 
Ajánlatunk (a másolati példánnyal együtt) annak beadásával térítésmentesen ajánlatkérő tulajdonába 
kerül, s Ajánlatkérő az ajánlatot vagy annak részeit a későbbiekben visszaadni nem tudja. 
 
Tudomásul veszem, hogy Ajánlatkérő köteles a közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és 
a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától 
[Kbt. 98.§ (4) bekezdés], illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig megőrizni. 
 
 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. NYILATKOZAT PÁLYÁZATI ÖSSZHANG VONATKOZÁSÁBAN 
 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 
Alulírott  
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…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattev ő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

hogy az eljárás során az Ajánlattételi Dokumentáció 9. pontjában a pályázati összhangra 

vonatkozó tájékoztatást tudomásul vettem az alábbiak alapján: 
 
 
Az általam (általunk) szállított termékek megfelelnek a TIOP-1.1.1.-07/1-2008 pályázat minden 
előírásának, a szállított termékek illeszkednek a Támogató és Megrendelő elvárásaihoz, az illeszkedést 
ellenőriztem és tudomásul veszem, hogy amennyiben nem illeszthető terméket vagy szoftvert ajánlottam 
meg úgy ajánlatom érvénytelen. 
 
 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. NYILATKOZAT ELTÉRÉSR ŐL ÉS EGYENÉRTÉKŰSÉGRŐL 
 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 
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Alulírott  

…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattev ő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

hogy az eljárás során az Ajánlattételi Dokumentáció 9. pontjában a megajánlott termékek 

egyenértékűségre vonatkozó tájékoztatást tudomásul vettem az alábbiak alapján: 
 
 
Az ajánlati dokumentációban található anyagok, jelölések, típusok, megnevezések, márkajelölések, stb. 
csak hivatkozások, ezek leírása csak a tárgy vagy műszaki megoldás jellegének egyértelmű 
meghatározása érdekében történik. Ajánlattevők jogosultak azok helyett a megadottakkal legalább 
egyenértékű terméket vagy műszaki megoldást megajánlani.  
Nyilatkozom, hogy a megjelölt referenciatermékektől 
 

eltértem*   nem tértem el* 
 
Amennyiben eltértem az Ajánlattételi Felhívásban vagy az Ajánlattételi Dokumentációban 
meghatározott termékektől vagy műszaki megoldásoktól, akkor ajánlatomhoz csatolom 
nyilatkozatomat, melyben az általam alkalmazni kívánt terméket vagy műszaki megoldást 
megnevezem és igazolom, hogy az a kiírt illetve támogatott feltételekkel egyenértékű, vagy jobb.  
Eltérési nyilatkozatot és igazolást (termék adatlap, tanúsítvány, összehasonlító kimutatás) mellékeltem: 
 

igen*   nem* 
 
 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 
 

* a megfelelőt aláhúzással kell jelölni 
 
 

23. NYILATKOZAT SZABADALMI JOGOKRÓL 
 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 
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Alulírott  

…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattev ő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

hogy az eljárás során az Ajánlattételi Dokumentáció 9. pontjában a szabadalmi jogokra 

vonatkozó tájékoztatást tudomásul vettem az alábbiak alapján: 
 
A fent említett gazdasági társaság az 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról 
rendelkezéseit ismeri, különösen miszerint: 
A szabadalmi oltalom alapján a szabadalom jogosultjának – a szabadalmasnak – kizárólagos joga van a 
találmány hasznosítására. 
A kizárólagos hasznosítási jog alapján a szabadalmas bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül 
-  előállítja, használja, forgalomba hozza, illetve forgalomba hozatalra ajánlja a találmány tárgyát 

képező terméket, vagy e terméket ilyen célból raktáron tartja vagy az országba behozza; 
-  használja a találmány tárgyát képező eljárást, vagy – ha tud arról, illetve a körülmények alapján 

nyilvánvaló, hogy az eljárás nem használható a szabadalmas engedélye nélkül – másnak az eljárást 
használatra ajánlja; 

-  előállítja, használja, forgalomba hozza, illetve forgalomba hozatalra ajánlja, vagy ilyen célból 
raktáron tartja vagy az országba behozza a találmány tárgyát képező eljárással közvetlenül előállított 
terméket. 

 
A kizárólagos hasznosítási jog alapján a szabadalmas felléphet továbbá azzal szemben is, aki engedélye 
nélkül a találmány hasznosítására nem jogosult személynek a találmány lényeges elemével kapcsolatos 
dolgot (eszközt, berendezést) ad át vagy ajánlj fel átadásra a találmány megvalósítása céljából, feltéve, 
hogy tudja, vagy a körülmények alapján nyilvánvaló, hogy a dolog a találmány megvalósítására 
alkalmas, illetve arra szolgál. 
 
Az Ajánlatkérő nem felel semmilyen, a szállítás alatt felhasznált termékkel, műszaki megoldással 
kapcsolatos szabadalmi jogok megsértéséből adódó kártérítési vagy egyéb igényért.  
Amennyiben szabadalmi oltalom alatt álló terméket vagy műszaki megoldást a szállítás során 
jogosulatlanul alkalmaznom(unk), akkor az ebből eredő kártérítési vagy egyéb igények alól ajánlatkérőt 
mentesítem. 
 
 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 

24. NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL 
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TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 

Alulírott  

…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattev ő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

hogy az eljárás során az Ajánlattételi Dokumentáció 13. pontjában az üzleti titokra vonatkozó 

tájékoztatást tudomásul vettem az alábbiak alapján: 
 

Az Ajánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titok 
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, azonban nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, 
lakóhelyének) valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak a nyilvánosságra 
hozatalát, mely a bírálati szempont alapján értékelésre kerül. Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható 
meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű 
adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott 
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. 
 

A fent említett gazdasági társaság tudomásul veszi az 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről 81. § 
(2)-(3) bekezdésében foglaltakat, miszerint: 
-  Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy 

adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult 
jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása 
érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette. 

-  Nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi 
támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati 
vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak 
megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az 
adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A 
nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a technológiai 
eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, 
továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz – való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti 
tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a 
közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. 

 
A fentiek figyelembevételével úgy nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy ajánlatunk üzleti titkot  
 

tartalmaz*    nem tartalmaz* 
 

Amennyiben igen, úgy a Kbt. 73. § (1) bekezdése szerint kifejezett és elkülönített módon az ajánlat 
melléklete tartalmaz. 
 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
* a megfelelőt aláhúzással kell jelölni 
 

25. NYILATKOZAT A HIÁNYPÓTLÁS FORMAI FELTÉTELEIR ŐL 
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A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 
Alulírott  

…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattev ő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

hogy az eljárás során az Ajánlattételi Dokumentáció 16. pontjában a hiánypótlás formai 

feltételeire vonatkozó tájékoztatást tudomásul vettem az alábbiak alapján: 
 
 
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja a Kbt. 83.§-nak megfelelően.  
A hiánypótlási felhívást – melyben határidő és ajánlattevőnként felmerült hiányok felsorolása található 
– írásban egyidejűleg kapja meg minden Ajánlattevő. A hiánypótlási felhívás faxon és e-mail-ben kerül 
továbbításra. Ajánlatkérő felhívta Ajánlattevők figyelmét, hogy a beruházás mihamarabbi megindítása 
érdekében a hiánypótlás időszakát minimálisan szabható időtartamra kívánja korlátozni!  
A hiánypótlási eljárás formai követelményei azonosak az eljárás során alkalmazott szabályokkal, 
melynek elmulasztása az ajánlatbenyújtás esetére meghatározott következményeket vonja maga 
után. 
 
 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. NYILATKOZAT KÉSEDELMI KÖTBÉRRE 
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A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 
Alulírott  

…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattev ő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

hogy az eljárás során az Ajánlattételi Dokumentáció 17.1. pontjában a késedelmi kötbér 

feltételeire vonatkozó tájékoztatást tudomásul vettem az alábbiak alapján: 
 
Amennyiben nyertes ajánlattevő a szállítást a vállalt befejezési határidőre nem teljesíti, akkor napi 
késedelmi kötbér fizetésére köteles. Ajánlatkérő kikötése szerint az ajánlattevők által vállalt késedelmi 
kötbér napi összege 100.000.- azaz egyszázezer forint. 
 
Ajánlatkérőként vállalom  

100.000.- azaz egyszázezer forint 
 

mértékű késedelmi kötbér megfizetését a késedelem minden napjára és hozzájárulok, hogy a késedelmi 
kötbér összegét a benyújtott számlámból Ajánlatkérő/Megrendelő levonja. 
 

Késedelmi kötbér a szállítási véghatáridőt követő 15 napig érvényesíthető. A 16. naptól kezdődően a 
beszerzés meghiúsultként kezelendő. 
 
 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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27. NYILATKOZAT HIBÁS TELJESÍTÉSI KÖTBÉRRE 
 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 
Alulírott  

…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattev ő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

hogy az eljárás során az Ajánlattételi Dokumentáció 17.2. pontjában a hibás teljesítési kötbér 

feltételeire vonatkozó tájékoztatást tudomásul vettem az alábbiak alapján: 
 
Nyertes Ajánlattevő ajánlatkérő részére hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles, amennyiben 
szállítása során hibás, eltérő, sérült, sérült csomagolású vagy egyéb okból meg nem felelő terméket 
szállít. A hibás teljesítési kötbér összege ajánlattevők vállalásainak megfelelő forint összeg. 
Ajánlatkérő kikötése szerint az ajánlattevők által vállalt hibás teljesítési kötbér összege a hibával 
érintett termék nettó árának 5 %-a.  
 
Ajánlatkérőként vállalom a hibával érintett termék nettó árának  
 

5 %-a- azaz öt százalékpontnyi 
 

mértékű hibás teljesítési kötbér megfizetését, úgy, hogy az általam/általunk képviselt cég nyertessége 
esetén, valamint a vállalkozás hibás teljesítésű szállítása bekövetkeztekor 5 munkanapon belül minden 
további körülmény vizsgálata nélkül a hibás teljesítési kötbér összegét az Ajánlatkérő által 
megjelölendő bankszámlára egy összegben kész és képes vagyok átutalni, valamint hozzájárulok, hogy 
a hibás teljesítési kötbér összegét a benyújtott számlámból Ajánlatkérő/Megrendelő levonja. 
 
Hibás teljesítésnek minősül továbbá, ha a leszállított eszköz nem felel meg az Ajánlattételi 
Dokumentációban leírt követelményeknek, vagy más okból nem alkalmas a rendeltetésszerű 
felhasználásra, vagy ha az nem a megrendelt mennyiségben érkezik meg. Nem kerül érvényesítésre a 
hibás teljesítési kötbér, amennyiben szállító a hibás terméket 1 munkanapon belül (azonnal) kicseréli és 
a szállítás a szállítási véghatáridőn belül van. Az azonnali csere vállalásáról a hiba észrevételekor 
Szállító nyilatkozni köteles. 

 

 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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28. NYILATKOZAT MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉRRE 
 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 
Alulírott  

…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattev ő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

hogy az eljárás során az Ajánlattételi Dokumentáció 17.3. pontjában a meghiúsulási kötbér 

feltételeire vonatkozó tájékoztatást tudomásul vettem az alábbiak alapján: 
 
Nyertes ajánlattevő ajánlatkérő részére meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben olyan 
okból, amelyért felelős a beruházás meghiúsul. A meghiúsulási kötbér összege ajánlattevők 
vállalásainak megfelelő forint összeg. Ajánlatkérő kikötése szerint az ajánlattevők által vállalt 
meghiúsulási kötbér összege a nettó ajánlati ár 5 %-a.  
 
Ajánlatkérőként vállalom a nettó ajánlati ár azaz ……………….. Ft. tekintetében 
 

5 % azaz öt százalékpontnyi, pontosan ………………… Ft azaz  
 

……………………………………………………. forint 
 

mértékű meghiúsulási kötbér megfizetését, úgy, hogy az általam/általunk képviselt cég nyertessége 
esetén, valamint a vállalkozás hibájából meghiúsult munka bekövetkeztekor 5 munkanapon belül 
minden további körülmény vizsgálata nélkül a meghiúsulási kötbér összegét az Ajánlatkérő által 
megjelölendő bankszámlára egy összegben kész és képes vagyok átutalni, valamint számlavezető 
pénzintézetem (…………………………… pénzintézet neve, címe) feljogosítottam ezen átutalás 
elvégzésére, amennyiben Ajánlatkérő igényét jelzi felé. 
 

 

 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 
 



 

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata - TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269 

Közbeszerzési Ajánlattételi Dokumentáció 68 

 
 
 
 

29. NYILATKOZAT JÓTÁLLÁSRA 
 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 
Alulírott  

…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattev ő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

hogy az eljárás során az Ajánlattételi Dokumentáció 17.4. pontjában a jótállás feltételeire 

vonatkozó tájékoztatást tudomásul vettem az alábbiak alapján: 
 
A jótállás mértéke időbeli lefolyását tekintve 12 hónapnál kevesebb időtartamban nem határozható 
meg.  
Ajánlatkérő a jótállási idő felső időkorlátját nem korlátozza, azonban közli, hogy műszaki 
megfontolásból az összességében (kötelező és megajánlott összesen) hatvan hónapnál nagyobb 
jótállási időtartamra vonatkozó megajánlásokat is 60 hónap mértékig veszi figyelembe.  
Ajánlatkérőként vállalom  
 

a kötelezően vállalandó 12 hónap jótállási időt meghaladóan 
 

………………… hónap 
 

 azaz összességében (kötelező + vállalt) ………………. hónap 
 
teljes körű jótállás biztosítását. (Kérjük ajánlati részenként megjelölni!) 
 
 
Fenti vállalásom az átlagos jótállási időket tartalmazza, mely alapján a termékenkénti jótállási idő az 
alábbi vállalás szerint értelmezhető: 
 

1. Ajánlati rész - Interaktív táblák és kiegészítő eszközök szállítása 

Vállalt jótállási id ő (hónap) 
Eszköz elnevezése 

Kötelező Többletvállalás 

1.1. Tantermi csomag 

- interaktív tábla szoftverrel 12  

- notebook szoftverrel  12  

- projektor  12  

1.2. Szavazó csomag 
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- szavazógép-szett 12  

1.3. Tantermi csomaghoz tartozó oktatás 

- oktatás szállítása nem értelmezhető 

2. Ajánlati rész – Személyi számítógép és kapcsolódó eszközök beszerzése 

Vállalt jótállási id ő (hónap) 
Eszköz elnevezése 

Kötelező Többletvállalás 

2.1. Iskolai PC csomag 

- személyi számítógép operációs rendszerrel 12  

- LCD monitor 12  

2.2. Alkalmazás szerver csomag 

- alkalmazás szerver 12  

- szerver szoftver 12  

2.3. WIFI csomag 

- Wifi készlet 12  

 
Átlagos jótállási idő számítása: (a 12 hónapon felüli vállalási értékekkel kell számolni!) 

1. Ajánlati rész - Interaktív táblák és kiegészítő eszközök szállítása 

A.) B.) C.) D.) E.)  

interaktív tábla 
szoftverrel 

notebook 
szoftverrel 

projektor 
szavazógép-

szett 

Összes vállalt 
többletjótállás
i idő (hónap) 

Vállalt 
többletjótállási 

idő (hónap) 
    A+B+C+D = 

Számítás 
képlettel: 

Többletjótállási Vállalás = (A+B+C+D) / 4 = 

2. Ajánlati rész – Személyi számítógép és kapcsolódó eszközök beszerzése 

A.) B.) C.) D.) E.) F.)  

személyi 
számítógép 
operációs 

rendszerrel 

LCD 
monitor 

alkalmazás 
szerver 

szerver 
szoftver 

Wifi 
készlet 

Összes vállalt 
többletjótállás
i idő (hónap) 

Vállalt 
többletjótállá

-si idő 
(hónap) 

     
A+B+C+D+E 

= 

Számítás 
képlettel: 

Többletjótállási Vállalás = (A+B+C+D+E) / 5 = 

 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 
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…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 

30. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 

Szállítási szerződés  

mely létrejött egyrészről Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata (Címe: 5231 Fegyvernek, 
Felszabadulás út 171. Képviseli: Tatár László polgármester Törzsszáma: 1616647 Adószáma: 
15409993-2-16) mint Megrendelő,  

továbbiakban Megrendelő 
 
másrészről  
 
………………………………...….. (Név) (Székhely: ……………………………………., Képviseli: 
……………………………………. Cégjegyzékszám: ……………………………….., Adószám: 
……………………….. Számlaszám: ………………………………) 
mint Szállító között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.  

Preambulum 
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le „A 
pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - Az Orczy Anna 
Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a TIOP-1.1.1.-
07/1-2008-0269 azonosító számú projekt” megvalósítása tárgyban. A közbeszerzési eljárás 
nyertese a fent megnevezett Szállító. A szerződő felek az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi 
dokumentáció és a Szállító ajánlata alapján kötik meg a jelen szerződést.  
 
1. Szerződés tárgya, szállítási határidő  
 

1.1.  A Szállító eladja és a 1.2. pontban meghatározott határidőig leszállítja és üzembe 
helyezi Megrendelő részére a Szállító tulajdonát képező, a jelen szállítási szerződés 1. 
sz. mellékletében felsorolt informatikai eszközöket (a továbbiakban termékeket), a 
hozzájuk tartozó tartozékokkal. 

 
1.2.  A Szállító vállalja, hogy ………………………-ig leszállítja a szerződés 1. sz. 

mellékletben szereplő termékeket, melyek a lefolytatott közbeszerzési eljárás 
eredményeképpen az alábbi ajánlati részek vonatkozásában értelmezett: 

 

 

1. Ajánlati rész – Interaktív tábla és kapcsolódó eszközök beszerzése 
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1.1. Tantermi csomag – 17 db 
Ezen belül: 
- interaktív tábla szoftverrel– 17 db 
- notebook szoftverrel – 17 db 
- projektor – 17 db 
 
 
 

1.2. Szavazó csomag – 8 db 
Ezen belül: 
- szavazógép-szett – 8 db 

 

1.3. Tantermi csomaghoz tartozó oktatás – 7 db 
Ezen belül: 

      - oktatás szállítása – 7 db 
 

 
2. Ajánlati rész – Személyi számítógép és kapcsolódó eszközök beszerzése 
 

2.1. Iskolai PC csomag – 64 db 
Ezen belül: 
- személyi számítógép (asztali) operációs rendszerrel – 64 db 
- LCD monitor – 64 db 

 

2.2. Alkalmazás szerver csomag – 1 db 
Ezen belül: 
- alkalmazás szerver – 1db  
- szerver szoftver – 1 db 

 

2.3. WIFI csomag – 7 db 
Ezen belül: 
- WIFI készlet – 7 db 
 

 
1.3.  A teljesítés helyei: 

1./ Móra Ferenc Általános Iskola 
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 31. hrsz.: 1373 

2./ Szalai Sándor Általános Iskola 
5222 Örményes, Iskola u. 24. hrsz.: 191/3 

3./ Kuncsorbai Általános Iskola 
5412 Kuncsorba, József A. út 10/a hrsz.: 241 

4./ Iskolai Könyvtár 
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 165/b hrsz.: 177/3 

5./ Móra Ferenc Általános Iskola Tornaterme 
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 29. hrsz.: 1375 

6./ Orczy Anna Általános Iskola 
5231 Fegyvernek, Dózsa Gy. út 2. hrsz.: 496 

7./ Orczy Anna Általános Iskola-Szakiskola 
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 165. hrsz.: 179 

8./ Orczy Anna Általános Iskola-Sárga Iskola 
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 133. hrsz.: 1026 

 

2. Szerződéses ár, fizetési feltételek  
 

2.1.  Szerződő felek az 1. pontban meghatározott termékek vételárát mindösszesen nettó 
………………………….. Ft + 25 % Áfa (…………………. Ft) = bruttó 
………………………….. Ft összegben, azaz ……………………………… forint 
összegben határozták meg. 
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2.2.  Megrendelő az ellenszolgáltatást az ajánlatban meghatározott szállítási körülmények 

közötti szerződésszerű teljesítést követően, a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
kiállított és leigazolt számla alapján, átutalással egyenlíti ki. A pénzügyi teljesítés ún. 
szállítói finanszírozással történik: a Közreműködő Szervezet a számlaérték támogatott 
részét – 100 %-át - közvetlenül a vállalkozónak fizeti meg. Ajánlatkérő előleget nem 
biztosít. A teljesítést követően egy végszámla benyújtására van lehetőség. A kifizetés a 
Kbt. 305. § (3) bekezdés i) pontjában foglalt rendelkezések alapján, a teljesítés 
elismerésétől számított 45 napon belül történik a Szállító 
…………………………………. pénzintézetnél vezetett ………………………….. számú 
bankszámlájára. (A bankszámla kizárólag szállító számlája lehet!) 

 
2.3.  A szerződéses ár tartalmazza az 1. sz. melléklet szerint meghatározott termékek 

behozatalával, forgalomba hozatalával, szállításával, csomagolásával, üzembe 
helyezésével kapcsolatban felmerült összes költséget. Szállító nem érvényesíthet 
többletköltség igényt árfolyamváltozásból, jogszabályváltozásból eredően, így az 
esetleges ÁFA kulcs emelése miatt sem. 

 
2.4.  A Kbt. 305. § (3) bekezdésének megfelelően Vállalkozó (Ajánlattevőként szerződő 

fél/felek) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot 
tenni Megrendelő részére, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az 
ellenszolgáltatásból. Továbbá az összes Ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a 
teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa 
teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb 
foglalkoztatási viszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre 
jogosultak az ellenszolgáltatásból, és egyidejűleg felhívja az alvállalkozók és 
szakemberek figyelmét, hogy állítsák ki számláikat. 
 

2.5.   Az Ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően 
haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosultak számlát kiállítani Megrendelő 
felé, amely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele 
munkaviszonyban és egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket 
illeti meg. Vállalkozó haladéktalanul köteles kiegyenlíteni az alvállalkozók, illetve 
szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy 
részét) visszatartja.  
 

2.6.   Az Ajánlattevőként szerződő felek az alvállalkozók, illetőleg szakemberek számláinak 
kiegyenlítéséről szóló igazolások másolatait, vagy az alvállalkozó/szakember 
köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát átadják Megrendelő részére, 
majd ezt követően benyújtják az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó 
számláikat, amelyek ellenértékét Megrendelő 45 napon (szállítói finanszírozással) 
belül átutalja az Ajánlattevők részére szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal 
szembeni fizetési kötelezettségüknek az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették.  
 

2.7.   Megrendelő jelen szerződés aláírásával a pénzforgalmi szolgáltatóját felhatalmazza 
arra, hogy amennyiben Vállalkozó, mint az ajánlattevőként szerződést kötő fél a Kbt. 
305. § (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén beszedési megbízást nyújt be, 
azt teljesítse. 

 
3. A teljesítés helye a kárveszély átszállása  
 

3.1.  Szállító a terméket saját fuvareszközzel – saját költségére szállítja – a Megrendelő 
részére. A szállítás módszerének olyannak kell lennie, hogy a termékek minősége ne 
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romoljon, a csomagolás ne sérüljön. A lerakodás szállító kötelezettsége, melyhez 
köteles megfelelő személyi ill. tárgyi feltételeket biztosítani. 

3.2.  A szerződésben foglalt termék tulajdonjoga a szerződéses díj kiegyenlítésével száll át 
a Megrendelőre.  

3.3. A kárveszély a leszállítást követően, a teljesítési jegyzőkönyv aláírásának napján száll 
át a Megrendelőre.  
 

4. Garancia, szavatosság  

4.1.  A szerződés keretében szállított termékeknek meg kell felelniük a hatályos 
jogszabályokban szereplő szabványoknak és műszaki előírásoknak, az eljárási 
dokumentációban és az ajánlatban meghatározott feltételeknek, és rendelkezniük kell 
a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges engedéllyel.  

4.2.  A Szállító az 1. sz. mellékletben meghatározott termékekre ………. hónap 
(amennyiben szükséges és termékenként eltérő akkor termékenként beírni) mértékben 
vállal teljeskörű jótállást. A garanciális idő kezdőpontja a teljesítésről készült 
jegyzőkönyv aláírásának a napja.  

4.3.  Garanciális idő alatt, amennyiben a terméket megjavítani nem lehet, úgy köteles az 
árut kicserélni. Szállító vállalja, hogy a garanciális időszakban a meghibásodások 
kijavítását ….. órán belül megkezdi, úgy, hogy a helyszínre vonul. 

4.4.  Az Szállító szavatolja a jelen szállítási szerződés tárgyát képező termék per-, igény- és 
tehermentességét.  

 
5. Szerződésszegés  
 

5.1.  A Szállító szerződésszegést követ el, ha:  
- teljesítési késedelembe esik  
- a szerződés olyan okból, amelyért a Szállító felelős, meghiúsul.  
- a Szállító nem a szerződésben rögzítettek szerint hibásan teljesít. 

5.2.  Szerződésszegés esetén a Szállító az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
megfizetésére köteles:  

5.2.1. Késedelmi kötbér  
Amennyiben Szállító a szállítást a vállalt befejezési határidőre nem teljesíti, akkor napi 
késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A Szállító által vállalt késedelmi kötbér napi 
összege: 100.000.- azaz egyszázezer forint.  

A cégjegyzésre jogosult személy(ek) nyilatkozata alapján a késedelmi kötbér 
megfizetését a késedelem minden napjára vállalja Szállító, valamint hozzájárul, hogy 
a kötbér összegét a benyújtott számlájából Megrendelő levonja. 

Késedelmi kötbér a szállítási véghatáridőt követő 15 napig érvényesíthető. A 16. 
naptól kezdődően a beszerzés meghiúsultként kezelendő. 

5.2.2. Hibás teljesítési kötbér 
Szállító hibás teljesítési kötbér megfizetését vállalja, amennyiben szállítása során 
hibás, eltérő, sérült, sérült csomagolású vagy egyéb okból meg nem felelő terméket 
szállít. A hibás teljesítési kötbér összege Szállító vállalásának megfelelő forint összeg. 
A hibás teljesítési kötbér összege a hibával érintett termék nettó árának 5 %-a. 

A cégjegyzésre jogosult személy(ek) nyilatkozata alapján a vállalkozás hibás 
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teljesítésű szállítása bekövetkezte esetén 5 munkanapon belül minden további 
körülmény vizsgálata nélkül a hibás teljesítési kötbér összegét a Megrendelő által 
megjelölendő bankszámlára egy összegben kész és képes átutalni, valamint 
hozzájárul, hogy a kötbér összegét a benyújtott számlájából Megrendelő levonja. 

 

Hibás teljesítésnek minősül továbbá, ha a leszállított eszköz nem felel meg az 
Ajánlattételi Dokumentációban leírt követelményeknek, vagy más okból nem 
alkalmas a rendeltetésszerű felhasználásra, vagy ha az nem a megrendelt 
mennyiségben érkezik meg. Nem kerül érvényesítésre a hibás teljesítési kötbér, 
amennyiben szállító a hibás terméket 1 munkanapon belül (azonnal) kicseréli és a 
szállítás a szállítási véghatáridőn belül van. Az azonnali csere vállalásáról a hiba 
észrevételekor Szállító nyilatkozni köteles. 

5.2.3. Meghiúsulási kötbér 
Szállító meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben olyan okból, amelyért 
felelős a beruházás meghiúsul. A meghiúsulási kötbér összege Szállító vállalásának 
megfelelő forint összeg. A meghiúsulási kötbér összege a nettó ajánlati ár 5 %-a, 
……………………………. Ft. azaz …………………………. forint. 

5.3.  A teljesítés akkor megfelelő, ha a szállított termék az előírt feltételeknek mindenben 
megfelelt. 

5.4.  A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel 
okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.  

 
6. Szerződés módosítása  

6.1.  A tárgyi szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában, a 
szerződő felek egyetértésével, a 2003. évi CXXIX. törvény 303. §-ában meghatározott 
esetben lehetséges.  

7. Titokvédelmi rendelkezések  

7.1.  A szerződő felek kijelentik, hogy szerződésük nyilvános, annak tartalma közérdekű 
adatnak minősül.  

7.2.  A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel szabályozott 
kapcsolatok folytán tudomásukra jutott üzleti információkat, adatokat, tényeket a 
másik fél előzetes hozzájárulása nélkül nem hozzák harmadik természetes, vagy jogi 
személy tudomására, nem teszik harmadik személy számára hozzáférhetővé, és abból 
adódóan külön üzleti előny szerzésére nem törekednek.  

8. Záró rendelkezések  

8.1.  Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott 
formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítésnek hatálya a 
címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be.  

8.2.  A jelen szerződésből eredő jogvitákat szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. 
Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a szerződő felek hatáskörtől függően 
kikötik a Szolnok Városi Bíróság, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 
kizárólagos illetékességét.  

8.3.  Ezen szerződésben nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a 
Polgári Törvénykönyv, továbbá az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció és az ajánlat 
rendelkezései, feltételei az irányadóak.  
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8.4.  Amennyiben a jelen szerződés és a hivatkozott mellékletek között ellentmondás áll 
fenn, elsődlegesen a jelen szerződés, ezt követően az Ajánlattételi Felhívás, az Ajánlati 
Dokumentáció, végül az ajánlat rendelkezései az irányadók.  

 

A fentiek tanúsításaként jelen szerződést – amely hat (6) egymással szó szerint megegyező 
eredeti példányban készült melléklettel együtt – gondos áttanulmányozás után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt kellően meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag, 
fenntartások nélkül, az alábbi keltezéssel aláírták: 

 

Fegyvernek, 2011. május hó 2. nap 

 

 

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

 Tatár László ……………………….. 
 Polgármester ………………………….. 
 Megrendelő képviseletében szállító képviseletében 

 

 

 
Ellenjegyzem, 2011. május hó 2. napján Fegyverneken: 
 
 
 

…………………….………………….. 
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1. sz. szerződésmelléklet 
 

a 2011. év március hónap …. napján „A pedagógiai módszertani reformot támogató 
infrastruktúra fejlesztése - Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai 
infrastruktúrájának fejlesztése a TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269 azonosító számú projekt” 
megvalósítása tárgyban létrejött megállapodás mellékleteként. 
____________________________________________________________________________ 
 

A megállapodás alapján szállítandó termékek és szerződéses árak: 
 

A) B) C) D) E) F) G) 
 

Termék  
megnevezése 

Igényelt 
mennyi-

ség  
(db) 

Termék 
egységnyi 
nettó ára 

(Ft.) 

Termék 
egységnyi 
bruttó ára  

(Ft.) 

Igényelt 
mennyi-

ség összes 
nettó ára 

(Ft.) 

Összes 
ÁFA-

tartalom  
(25 %) 
(Ft.) 

Igényelt 
mennyi-

ség összes 
bruttó ára 

(Ft.) 
1. Ajánlati rész vonatkozásában vállalt szerződéses árak 
1.1. Tantermi csomag 

Interaktív tábla 
szoftverrel 17 db      

Notebook szoftverrel 17 db      

Projektor 17 db      

1.2. Szavazó csomag 

Szavazógép-szett 8 db     
 
 

1.3. Tantermi csomaghoz tartozó oktatás 

Oktatás szállítása 7 db 
     

 

Összesen:    
 

2. Ajánlati rész vonatkozásában vállalt szerződéses árak 
2.1. Iskolai PC csomag 

Személyi számítógép 
operációs rendszerrel 64 db      

LCD monitor 64 db     
 
 

2.2. Alkalmazás szerver csomag 

Alkalmazás szerver 1 db     
 
 

Szerver szoftver 1 db     
 
 

2.3. WIFI csomag 

Wifi készlet 7 db     
 
 

Összesen:    
 

  
 
 
 ..................................................................   
 Tatár László ……………………….. 
 Polgármester ………………………….. 
 Megrendelő képviseletében szállító képviseletében 
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31. NYILATKOZAT A SZERZ ŐDÉS KÖRÜLMÉNYEIR ŐL 
 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 
Alulírott  

…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattev ő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

 
A jelen közbeszerzési eljárás során hiánytalanul rendelkezésemre bocsátott Ajánlattételi Felhívást, a 
közbeszerzési eljárási dokumentációt teljes körűen megismertem, az azokban foglalt feltételeket 
tudomásul veszem, elfogadom és magamra nézve kötelezőnek tekintem. 
Kijelentem, hogy nyertességünk esetén a vállalkozási szerződés megkötését, majd annak alapján a 
teljesítést a felhívásban, a dokumentációban, valamint az ajánlatomban foglalt tartalommal vállaljuk. 
Kijelentem továbbá, hogy 

1. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az 
ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

2. Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk az ajánlati 
dokumentációban levő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket a szerződéskötés 
alapjául. 

3. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak 
bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szállítást teljesítjük az Ajánlattételi 
Dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

4. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlattétel esetén a közösen ajánlatot tevők személye 
nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 
felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés 
teljesítése során. 

5. Az eljárás során az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott eljárási dokumentáció 
tartalmát felülvizsgáltuk, azzal kapcsolatosan semmilyen kifogást nem emelünk.  

6. Az ajánlatban az eljárási dokumentáción túlmenően egyéb észrevétel nem került 
beépítésre. 

7. Az ajánlatot az eljárási dokumentációval összhangban készítettük el. 
8. Egyértelmű vállalásként rögzítem, hogy nyertességem(ünk) esetén semmilyen további pót- és 

többletmunkaigényt nem támaszthatok és nem is támasztok, így az ajánlatomban megjelölt ár 
tartalmaz minden költséget ill. minden szükséges információval rendelkezem a teljes körű 
ajánlattételhez, így a megvalósítás időszakában felmerült minden további költséget és díjat saját 
költségemből fedezek. 
 
 

Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 
 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 
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képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 

 
 
 

32. HOZZÁJÁSULÁS ALVÁLLALKOZÓI KIFIZETÉS 
ELLENŐRZÉSÉHEZ 

 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 
Alulírott  

…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattev ő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

hogy az eljárás során az Ajánlattételi Dokumentáció 23. N) pontjában az alvállalkozói kifizetések 

ellenőrzésére vonatkozó tájékoztatást tudomásul vettem az alábbiak alapján: 
 
 
Ajánlattevőként feladatom és érdekköröm a saját alvállalkozóimmal történő szerződéskötés, az 
alvállalkozóért egyetemleges felelősséget vállalok. Előzetesen hozzájárulok ahhoz, hogy a bevont 
alvállalkozók kifizetését, a kifizetések megtörténését Ajánlatkérő folyamatosan ellenőrizhesse. 
 
Ezen nyilatkozatommal alátámasztom, és feltétel nélkül megerősítem illetőleg hozzájárulásom adom 
a teljes megvalósítási időszakra vonatkozó ellenőrzés biztosítására. 
 
 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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33. TUDOMÁSUL VÉTEL FILM-, FOTÓ- ÉS VIDEO 
DOKUMENTÁCIÓRÓL 

 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 
Alulírott  

…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattev ő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

hogy az eljárás során az Ajánlattételi Dokumentáció 23. O) pontjában a film-, fotó- és video 

dokumentáció készítésére vonatkozó tájékoztatást tudomásul vettem az alábbiak alapján: 
 
 
Ajánlattevőként tudomásul veszem, hogy az egyes munkafázisokról film-, fotó- és video 
dokumentáció készülhet, tehát a filmfelvételekhez és képekhez előzetesen hozzájárulok. Vállalom, 
hogy a szállítás megvalósításakor a munkát végzők a felvételeken szerepelhetnek melyet eltűrni 
kötelesek illetve ezzel kapcsolatos igényt nem támaszthatnak.  
 
Ezen nyilatkozatommal alátámasztom és feltétel nélkül megerősítem illetőleg hozzájárulásom adom a 
teljes megvalósítási időszakra vonatkozó film-, fotó- és video dokumentáció térítésmentes készítését. 
 
 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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34. NYILATKOZAT VISELKEDÉSR ŐL, HÁZIRENDR ŐL 
 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 
Alulírott  

…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattev ő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

hogy az eljárás során az Ajánlattételi Dokumentáció 23. P) pontjában a viselkedésre, házirendre 

vonatkozó tájékoztatást tudomásul vettem az alábbiak alapján: 
 
 
Ajánlattevőként tudomásul veszem, hogy a szállítással érintett intézmények közintézmények, így 
különös jelentősége van a Szállító által alkalmazott munkások viselkedésmódjának, magatartásának, 
így a trágár beszéd az obszcén magatartás a lakosokkal, dolgozókkal, tanulókkal, pedagógusokkal 
szembeni kihívó magatartás, bármilyen konfliktus a Szállító azonnali felmondását vonja maga után.  
 
Ajánlattevőként a közintézmények házirendjét vállalom megismerni és betartani. 
 
 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
Ajánlattevő cégszerű aláírása 
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35. NYILATKOZAT ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGR ŐL 
 

 

A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése - 
 Az Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése a  

TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269  
azonosító számú projekt megvalósításával 

 
Alulírott  

…………………………………………. (nyilatkozattevő neve) 

mint Ajánlattev ő képviseletében nyilatkozattételre jogosult 

……………………………………….. (Ajánlattevő neve) 

…………………………………………… (Ajánlattevő székhelye) 

……………………………………………………………. (Ajánlattevő cégjegyzéki- és adószáma) 

büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, 

hogy az eljárás során az Ajánlattételi Dokumentáció 23. S) pontjában az összeférhetetlenségre 

vonatkozó tájékoztatást tudomásul vettem az alábbiak alapján: 
 
 
A fent említett gazdasági társaság, mint ajánlattevő ismerem a 2003. évi CXXIX. törvény a 
közbeszerzésekről (a továbbiakban: Kbt.) 10. §-ában foglalt összeférhetetlenségi követelményeket, 
különösen a 10. § (1) bekezdésében foglaltakat miszerint: 
 
A felhívás és a dokumentáció elkészítése során vagy az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében 
nem járhat el, illetőleg az eljárással kapcsolatos tevékenység végzésébe az ajánlatkérő által nem 
vonható be, az eljárás irataiba az eredményhirdetésig nem tekinthet be [a 80. § (4) bekezdése és a 118. § 
(4) bekezdése szerinti esetek kivételével] a közbeszerzés tárgyával kapcsolatos gazdasági tevékenységet 
végző gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: érdekelt gazdálkodó szervezet), illetőleg az olyan személy 
vagy szervezet, aki, illetőleg amely 

a) az érdekelt gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban 
áll; 
b) az érdekelt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja; 
c) az érdekelt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik; 
d) az a)–c) pont szerinti személy hozzátartozója. 
 

Tudomásul veszem/vesszük, hogy a Kbt. 88.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha 
az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek (10.§). 
 
 
Kelt: 2011. év ………………….. hó ….. nap 

 
 
 
 

…………..………………....………………. 
…………………….. (Ajánlattevő neve) 

képviseletére jogosult 
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Ajánlattevő cégszerű aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ  
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja  
1024 Budapest, Margit krt. 85.  
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757  
E-mail: hirdetmenykozbeszerzesek-
tanacsa.hukozbeszerzesek-tanacsa.hu 

On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu 

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA  

Építési beruházás □ 
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága)  
tölti ki 

Árubeszerzés X  

Szolgáltatás □ 
A hirdetmény kézhezvételének dátuma  
................................... 

Építési koncesszió □ Azonosító kód .......................................................................... 
Szolgáltatási  
koncesszió 

□  

 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR Ő 
I.1.) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)  
Hivatalos név:   Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata 
Postai cím:         Felszabadulás u. 171. 
Város/Község:    Fegyvernek Postai irányítószám:  5231 Ország: Magyarország 
Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett:              Tatár László polgármester Telefon: +36 56/556-010 

E-mail:                hivatal@fegyvernek.hu Fax:       +36 56/556-011 
Internetcím(ek) (adott esetben)   
Az ajánlatkérő általános címe (URL):   
  
A felhasználói oldal címe (URL): 
 

 

  
  
  
További információk a következő címen szerezhetők be:   
 X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
 □ Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet 
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:   
 X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
 □ Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:  
 X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal  
 □ Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 
  
 
I.2.) AZ AJÁNLATKÉR Ő TÍPUSA 

 

Központi szintű □ Közszolgáltató □ 
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Regionális/helyi szintű X 
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)-c) 
pont] □ 

Közjogi szervezet □ Egyéb □ 
  
 
I.3.) AZ AJÁNLATKÉR Ő TEVÉKENYSÉGI KÖRE  
I.3.1.) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉR ŐK ESETÉN 
X Általános közszolgáltatások □ Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
□ Védelem □ Szociális védelem 
□ Közrend és biztonság □ Szabadidő, kultúra és vallás 
□ Környezetvédelem □ Oktatás 
□ Gazdasági és pénzügyek □ Egyéb (nevezze meg):.............................................. 
□ Egészségügy  
  
 
 
I.3.2.) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉR ŐK ESETÉN 
□ Víz □ Villamos energia 
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] 

□ 
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és  
elosztása 

□ Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése 

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] [Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] 

□ 
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása  
és kitermelése 

□ Vasúti szolgáltatások 

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] [Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] 

□ 
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy  
autóbusz szolgáltatások 

□ Repülőtéri tevékenység 

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] [Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] 
□ Kikötői tevékenységek □ Postai szolgáltatások 
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] [Kbt. 163. § (1) bek. d) pont] 
  
 
I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési  
eljárást? 
 

igen □ nem X 

  
II. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TÁRGYA   
II.1.) MEGHATÁROZÁS   
II.1.1.) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés 
A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése – Az Orczy Anna Általános 
Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúráján ak fejlesztése a TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269 azonosító 
számú projekt megvalósításával két ajánlati részre bontva a jelen felhívás II.2.1. pontja szerinti 
részletezettséggel. 
 
II.1.2.) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye 
(Csak azt a kategóriát válassza - építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás -, amelyik leginkább megfelel 
a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) 
 

a) Építési beruházás □ b) Árubeszerzés X c) Szolgáltatás □ 
Kivitelezés □ Adásvétel X Szolgáltatási kategória □□ 

Tervezés és kivitelezés □ Lízing □ 
(az 1-27. szolgáltatási kategóriákat 
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 

Kivitelezés, bármilyen  □ Bérlet □  
eszközzel, módon, az 
ajánlatkérő  

 Részletvétel □  

által meghatározott 
követelményeknek 
megfelelően 

 
Ezek  
kombinációja/Egyéb 

□  

     

Építési koncesszió □   Szolgáltatási  
koncesszió 

□ 

 
A teljesítés helye 

 
A teljesítés helye 
1./ Móra Ferenc Általános 

 A teljesítés helye  
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Iskola 
5231 Fegyvernek, 
Felszabadulás út 31.  
hrsz.: 1373 
2./ Szalai Sándor Általános 
Iskola 
5222 Örményes, 
Iskola u. 24. 
hrsz.: 191/3 
3./ Kuncsorbai Általános 
Iskola 
5412 Kuncsorba, 
József A. út 10/a 
hrsz.: 241 
4./ Iskolai Könyvtár 
5231 Fegyvernek, 
Felszabadulás út 165/b 
hrsz.: 177/3 
5./ Móra Ferenc Általános 
Iskola Tornaterme 
5231 Fegyvernek, 
Felszabadulás út 29. 
hrsz.: 1375 
6./ Orczy Anna Általános 
Iskola 
5231 Fegyvernek, 
Dózsa Gy. út 2. 
hrsz.: 496 
7./ Orczy Anna Általános 
Iskola-Szakiskola 
5231 Fegyvernek,  
Felszabadulás út 165. 
hrsz.: 179 
8./ Orczy Anna Általános 
Iskola-Sárga Iskola 
5231 Fegyvernek,  
Felszabadulás út 133. 
hrsz.: 1026 
 

......................................................... ........................................................... ........................................................... 
NUTS-kód □□□□ NUTS-kód HU322 NUTS-kód □□□□ 
 
II.1.3.) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul 

Közbeszerzés megvalósítása X 
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR)  
létrehozása 

□ 

Keretmegállapodás megkötése □   
 
II.1.4.) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 
Keretmegállapodás több ajánlattevővel □ Keretmegállapodás egy ajánlattevővel □ 
A tervezett keretmegállapodás  
résztvevőinek keretszáma □□□   

VAGY, adott esetben, maximális létszáma □□□   
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: □□ vagy hónap(ok)ban: □□□ 
 
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem): 
................................................................................................................................................................................. 
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): 
................................................................................................................................................................................. 
 
II.1.5.) A szerződés meghatározása/tárgya 
Szállítási szerződés a TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269 azonosító számú projekt megvalósításával az Orczy 
Anna Általános Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére. 
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II.1.6.) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 
 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 
Fő tárgy 30.20.00.00 - 1 □□□□-□ □□□□-□ 
További tárgy(ak)  □□□□-□ □□□□-□ 
   
II.1.7.) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a 
B. mellékletből szükség szerint  
több példány használható) igen X nem □ 
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): 
egy részre □ egy vagy több részre X valamennyi részre  □ 
 
II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? 

 
igen □ 

 
nem X 

  
 
 
 
 
II. 2.) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR  
II.2.1.) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt és opciót beleértve) 
A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése – Az Orczy Anna Általános 
Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúráján ak fejlesztése a TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269 azonosító 
számú projekt megvalósítása két ajánlati részre osztva az alábbiak alapján: 

1. Ajánlati rész – Interaktív tábla és kapcsolódó eszközök beszerzése 
1.1. Tantermi csomag – 17 db 
Ezen belül: 
- interaktív tábla szoftverrel– 17 db 
- notebook szoftverrel – 17 db 
- projektor – 17 db 
 

1.2. Szavazó csomag – 8 db 
Ezen belül: 
- szavazógép-szett – 8 db 
 

1.3. Tantermi csomaghoz tartozó oktatás – 7 db 
Ezen belül: 
- oktatás szállítása – 7 db 
 

2. Ajánlati rész – Személyi számítógép és kapcsolódó eszközök beszerzése 
2.1. Iskolai PC csomag – 64 db 
Ezen belül: 
- személyi számítógép (asztali) operációs rendszerrel – 64 db 
- LCD monitor – 64 db 
 

2.2. Alkalmazás szerver csomag – 1 db 
Ezen belül: 
- alkalmazás szerver – 1db  
- szerver szoftver – 1 db 
 

2.3. WIFI csomag – 7 db 
Ezen belül: 
- WIFI készlet – 7 db 
 
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) 

igen □ nem X 

 
Igen válasz esetén a vételi jog leírása: 
........................................................................................................................................ 
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: 
hónap(ok)ban: □□ vagy napokban: □□□□ (a szerződés megkötésétől számítva) 
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): □□□ vagy: □□□ és □□□ között 
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében 
kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: 
hónapokban: □□ vagy napokban: □□□□ (a szerződés megkötésétől számítva) 
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II.3.) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje 
Az időtartam hónap(ok)ban: □□ vagy napokban: □□□□ (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY: kezdés □□□□/ □□/□□ (év/hó/nap)  
 ÉS/VAGY  
 befejezés 2011/06/30 (év/hó/nap)  
 
 
III. Szakasz: jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk  
III.1.) A szerződésre vonatkozó feltételek 
III.1.1.) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) 

1. késedelmi kötbér: véghatáridőre értelmezett, mértéke 100.000,- Ft/nap 
2. hibás teljesítési kötbér: a hibával érintett termék nettó árának 5 %-ával megegyező összeg 
3. meghiúsulási kötbér: mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összeg 
4. jótállás: mértéke minimum 12 hónap (151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet), maximum 60 hónap 

 
III.1.2.) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre 
Az ajánlatkérőként szerződő fél az ellenszolgáltatást az ajánlatban meghatározott szállítási körülmények 
közötti szerződésszerű teljesítést követően, a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított és leigazolt 
számla alapján, átutalással egyenlíti ki. A pénzügyi teljesítés ún. szállítói finanszírozással történik: a 
Közreműködő Szervezet a számlaérték támogatott részét – 100 %-ban támogatott projekt - közvetlenül a 
vállalkozónak fizeti meg. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A teljesítést követően egy végszámla 
benyújtására van lehetőség. A kifizetés a Kbt. 305. § (3) bekezdés i) pontjában foglalt rendelkezések 
alapján, a teljesítés elismerésétől számított 45 napon belül történik.  
Ajánlatkér ő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetések vonatkozásában az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § szerint kell eljárnia és különös figyelemmel kell lennie a 
281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet, a 255/2006 (XII.8.) Kormányrendelet és a 16/2006. (XII. 28.) 
MeHVM-PM együttes rendelet vonatkozó rendelkezéseire. 
A számla benyújtására és teljesítésére a Támogató vonatkozó további végrehajtási rendeleteit és 
szabályozási feltételeit figyelembe kell venni, melynek megismerését Ajánlattevőnek önkéntesen vállalnia 
szükséges. 

 
III.1.3.) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) 
Nem követelmény 

 
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? 
(adott esetben) 

igen □ nem X 

Ha igen, a különleges feltételek meghatározása 
 
 
III.2.) Részvételi feltételek 
III.2.1.) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és 
cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben) 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetőleg erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a 
Kbt. 60. § (1) bekezdés a) – i) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó illetőleg erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben 
a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó értékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrás szervezet, akivel szemben a Kbt. 61.§ (1) bekezdés a)-c) 
pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak. 
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 
mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót vagy erőforrás szervezetet, akivel szemben a 62. § (1) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. 
Az ajánlattevőnek a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
alvállalkozónak és az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 249 § (3) bekezdése szerint kell nyilatkoznia, 
hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésében, a 61. § (1) bekezdés a) - d) pontjaiban valamint a  62. § (1) 
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. 
Ajánlattevő az ajánlatában köteles nyilatkozni a Kbt. 63.§ (3) bekezdése alapján, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

 
 
III.2.2.) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok  Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
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és a megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevőnek (közös ajánlatot tevők 
mindegyikének), illetve a közbeszerzés értékének 
10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozónak csatolnia kell:  
a)  a Kbt. 66. § (1) bekezdés a) pontja alapján 
valamennyi pénzforgalmi számlájáról, a számlát 
vezető pénzintézettől származó, az ajánlattételi 
határidőt megelőző 60 napnál nem régebben 
kiállított, a Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján 
meghatározott formátumú nyilatkozatot legalább az 
alábbi tartalommal: 
-    a számla száma 
-    a számla megnyitásának időpontja 
-  a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónap 
időtartamban a számlán volt-e sorban álló tétel, ha 
igen, hány esetben, milyen összegben és mely 
időtartamban 
- álltak-e, illetve állnak- e hitelkapcsolatban, 
amennyiben igen, úgy a visszafizetési kötelezettség 
teljesítésére vonatkozó adatok 
 
b) a Kbt. 66. § (1) bekezdés c) pontja alapján az 
előző háromévi teljes - általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevételéről, illetőleg ugyanezen 
időszakban a közbeszerzés tárgyából („B” jelű 
mellékletek 3. pontjai szerinti tárgykörből) származó 
- általános forgalmi adó nélkül számított - 
árbevételéről szóló nyilatkozatával, attól függően, 
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor 
kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az 
adatok rendelkezésre állnak; 

Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az 
ajánlattevő, ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozója: 
 
a) bármely pénzforgalmi számláján 30 napot 
meghaladó sorban álló tétel volt a nyilatkozat 
kiállítását megelőző 12 hónapban, továbbá 
hitelkapcsolat esetén hitel visszafizetési 
kötelezettségét nem vagy nem a szerződés(ek)ben 
foglaltak szerint teljesíti: 
 
b) az előző három évre (2007., 2008., 2009.) 
vonatkozóan a teljes- általános forgalmi adó nélkül 
számított - árbevétele összesen a három évben 
kevesebb, mint  
1.  ajánlati rész esetében 
- nettó 30 millió HUF 
2.  ajánlati rész esetében 
- nettó 20 millió HUF,  
illetve a közbeszerzés tárgya szerinti - általános 
forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen a 
három évben kevesebb, mint  
1. ajánlati rész esetében 

- interaktív táblák és kiegészítő eszközök szállítása 
körében („B” melléklet 1. rész 3. pontja szerinti 
tárgykörben) nettó 20 millió HUF, 

2. ajánlati rész esetében 
- Személyi számítógép és kapcsolódó eszközök 

szállítása körében („B” melléklet 2. rész 3. pontja 
szerinti tárgykörben) nettó 10 millió HUF. 

 
A fenti alkalmassági feltételek közül az a) pontban 
foglaltaknak az ajánlattevő és tíz százalék feletti 
alvállalkozója külön-külön kell, hogy megfeleljen, a b) 
pontban foglalt alkalmassági feltételt együttesen is 
teljesíthetik. 

 

III.2.3.) M űszaki, illetve szakmai alkalmasság 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevőnek (közös ajánlatot tevők 
mindegyikének), illetve a közbeszerzés 
értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia 
kell: 
Az 1. és 2. ajánlati rész tekintetében egységesen: 
a) Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja alapján az 
előző három év bármelyikében (2008., 2009. és 
2010.) teljesített, sikeresen lezárt legjelentősebb, a 
közbeszerzés tárgya szerinti befejezett szállítási 
referenciáinak ismertetését. 
Az ismertetési kötelezettségnek a szerződést kötő 
másik fél által a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint 
kiállított igazolás - egyszerű másolatban történő - 
csatolásával kell eleget tenni, melynek legalább az 
alábbiakat kell tartalmazni: a teljesítés ideje, a 
szerződést kötő másik fél neve, a szállítás tárgya, 
továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi 
szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölése. 
A referenciákat olyan további részletességgel kell 
bemutatni, melyből megállapítható legyen az 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 
 

Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az 
ajánlattevő. ha ajánlattevő vagy a közbeszerzés 
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozója, ha 
 

1. ajánlati rész esetében 
a.1. nem rendelkezik sikeresen lezárt az előző három 
év bármelyikében befejezett (2008., 2009. és 2010.) 
legalább 1 db nettó 17 millió HUF értékű interaktív 
táblák és kiegészítő eszközök szállítására („B” 
melléklet 1. rész 3. pontja szerinti tárgykörben 
történt szállítás) vonatkozó referenciával 
a.2. az interaktív tábla szállítója nem rendelkezik 
legalább egy 1 db magyarországi referencia 
intézménnyel (szállító által felszerelt közoktatási 
intézmény, amelyben legalább 2 tanteremben a 
szállító által szállított eszközökkel napi használatban 
folyik oktatás és bemutató helyként alkalmas az 
eszközök használatának bemutatására közoktatási 
felhasználás közben), ill. a használat kapcsán 6 
hónapnyi időtartamban problémamentes működés 
bizonyított valamint a szállító a felhasználás kapcsán 
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alkalmassági feltételeknek történő megfelelés. 
 

b) a Kbt. 67. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), 
illetőleg vezetőknek a megnevezésével, 
képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a 
teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a 
minőség-ellenőrzésért felelősek (aláírt szakmai 
önéletrajzukat, valamint a végzettséget, képzettséget, 
gyakorlati idejüket igazoló okirataikat (iskolai 
végbizonyítványok. diplomák, a névjegyzékbe vételt 
tanúsító határozatok) egyszerű másolatban  
 

 
Kizárólag az 1. ajánlati rész tekintetében 
továbbá: 
 

c) a Kbt. 67. § (1) bekezdés a) pontja alapján az 
előző három év bármelyikében (2008., 2009. és 
2010.) teljesített, legjelentősebb, a közbeszerzés 
tárgya szerinti (akkreditált pedagógus továbbképzés 
interaktív táblával támogatott IKT módszertanra 
épülő oktatás) befejezett referenciái ismertetését. 
Az ismertetési kötelezettségnek a szerződést kötő 
másik fél által a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerint 
kiállított igazolás – egyszerű másolatban történő – 
csatolásával kell eleget tenni. A referenciákat olyan 
részletességgel kell bemutatni, melyből 
megállapítható legyen az alkalmassági 
feltételeknek történő megfelelés. 

jó minősítéssel rendelkezik. 
a.3. nem rendelkezik sikeresen lezárt az előző három 
év bármelyikében befejezett (2008., 2009. és 2010.) 
legalább 1 db olyan referenciával, amely legalább 17 
db (a jelen ajánlatban megajánlásra kerülő vagy azt 
megelőző típusú terméket tartalmazó) interaktív 
táblából és annak kiegészítő eszközeiből álló csomag 
leszállítására („B” melléklet 1. rész 3. pontja szerinti 
tárgykörben történt szállítás) vonatkozik 
 

 
b.1. nem rendelkezik a beruházás teljes időtartama 
alatt legalább az alábbi szakemberekkel: 
b.1.1. legalább 2 fő telepítő/szerviz szakember, 
aki(k) az ajánlatban megajánlásra került termék 
(interaktív tábla és szavazógép) gyártója által 
elismert, illetőleg a gyártó által vezetett 
névjegyzékben szereplő telepítésre/szervízelésre 
jogosított szakemberek (amennyiben az adott gyártó 
ilyen névjegyzéket vezet), 
b.1.2. legalább 2 fő oktató szakember, aki(k) az 
ajánlatban megajánlásra került termék (interaktív 
tábla és szavazógép)  gyártója által elismert, illetőleg 
a gyártó által vezetett névjegyzékben szereplő 
oktatásra/tréningre jogosított szakemberek 
(amennyiben az adott gyártó ilyen névjegyzéket 
vezet), 
A 2-2 fő oktató és telepítő/szerviz szakemberekre 
irányuló feltételnek ugyanazon személyek (minimum 
2 fő) is megfelelhetnek. 
c.1. nem rendelkezik az előző három év 
bármelyikében (2008., 2009. és 2010.) legalább 50 
fő részére lefolytatott akkreditált pedagógus-
továbbképzés keretén belül, interaktív táblával 
támogatott IKT módszertanra épülő oktatás 
megtartásáról szóló referenciával. 
c.2. nem rendelkezik interaktív táblával támogatott 
IKT módszertanra épülő oktatás lefolytatásához 
szükséges akkreditált pedagógus-továbbképzés 
szervezésére jogosultsággal 
 

2. ajánlati rész esetében 
a.4. nem rendelkezik 2 db összességében legalább 
nettó 8 millió HUF értékű szállítási referenciával, 
melyből az egyik legalább 64 db személyi 
számítógépet tartalmazó csomag leszállítására („B” 
melléklet 2. rész 3. pontja szerinti tárgykörben 
történt szállítás) vonatkozik 
 

b.2. nem rendelkezik a beruházás teljes időtartama 
alatt legalább az alábbi szakemberekkel: 
b.2.1. legalább 1 fő telepítő/szerviz szakember, aki 
legalább közép- vagy felsőfokú informatikai 
képzettséggel rendelkezik. 
 

A fenti alkalmassági feltételeket az ajánlattevő és tíz 
százalék feletti alvállalkozója együttesen is 
teljesíthetik. 
 
 

 
 
III.2.4.) Fenntartott szerződések 
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen □  nem X 
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A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen □  nem X 
 
 
III.3.) Szolgáltatás megrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek 
III.3.1. A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-
e kötve? 

igen □ nem □ 

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 
 
 
 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS  
IV.1) Az eljárás típusa 
IV.1.1.) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti  
Tárgyalás nélküli X 
Tárgyalásos □ 
 
IV.1.2.) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti  
Tárgyalás nélküli □ 
Tárgyalásos □ 
 
 
IV. 2.) Bírálati szempontok 
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás □ 
VAGY  
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint X 
X Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni) 
 
Részszempont 

           
 Súlyszám 

    
 Részszempont 

 
Súlyszám 

1. Nettó ajánlati ár (Ft) 10   

2. Vállalt többletjótállás (12+ hónap) 6   

3. Teljesítési határidő (nap) 3   

4. Hibaelhárítási idő garanciális időszakban 
(egész óra) 

1   

IV.2.2.) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen □ nem X 
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) 
 
IV.3.) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK  
IV.3.1.) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)  
 
 
IV.3.2.) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre  
sor került-e? 

igen □ nem X 

Igen válasz esetén 
Előzetes összesített tájékoztató □ Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény □ 
Hirdetmény száma a KÉ-ben: □□□□□/□□□□ (KÉ-szám/évszám) 
A hirdetmény közzétételének dátuma: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap) 
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) □ 
Hirdetmény száma a KÉ-ben: □□□□□/□□□□ (KÉ-szám/évszám) 
A hirdetmény közzétételének dátuma: □□□□/□□/□□ (év/hó/nap) 
 
IV.3.3.) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben) 
 
A dokumentáció beszerzésének határideje 
Dátum:  2011/04/13 (év/hó/nap) Időpont: 11 óra 
 
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen X nem □ 

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50.000       Pénznem: HUF 
A fizetés feltételei és módja: 
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A dokumentáció ellenértékét az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11745066-15409993-00000000 
számú bankszámlájára történő átutalással vagy Ajánlatkérő székhelyén (Polgármesteri Hivatal-5231 
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.) házipénztári befizetéssel kell kiegyenlíteni. A pénztárban történő 
befizetés az alábbi pénztári nyitvatartási id őszak figyelembevételével teljesíthető: hétfőtől csütörtökig 
9.00-15.00 óra között, pénteken 9.00-11.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-
11.00 óráig. 
 
 
IV.3.4.) Az ajánlattételi határidő 
Dátum:  2011/04/13 (év/hó/nap) Időpont: 11 óra 
 
 
IV.3.5.) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók 
ES CS DA DE ET EL  EN FR IT  LV  LT  HU MT  NL  PL PT SK SL FI  SV 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ X □ □ □ □ □ □ □ □ 
Egyéb:  
 
IV.3.6.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) 
□□□□/□□/□□ -ig (év/hó/nap)  
VAGY hónap(ok)ban:  vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 
 
IV.3.7.) Az ajánlatok felbontásának feltételei 
Dátum:  2011/04/13 (év/hó/nap) Időpont: 11 óra 
Helyszín: Az ajánlatkérő Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. szám alatti székhelye, Polgármesteri Hivatali 
Tárgyaló / 16.   sz. helyiség. 
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek 
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak. 
 
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT Ő INFORMÁCIÓK  
V.1.) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTL ŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen □ nem X 
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 
.................................................................................................................................................................................. 
 
 
V.2.) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY 
PROGRAMMAL KAPCSOLATOS?  
 igen X nem □ 
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási 
alapot: 
A pedagógiai módszertani reformot támogató infrastruktúra fejlesztése – Az Orczy Anna Általános 
Iskola és Szakiskola informatikai infrastruktúráján ak fejlesztése - TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269 azonosító 
számú projekt.  
 
V.3.) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK  (adott esetben) 
V.3.1.) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésének tervezett 
időpontja:  
 
Ajánlatkér ő a Kbt. 250. § (3) bekezdés h) pontja alapján eredményhirdetést nem tart. 
Az összegezés megküldésének időpontja várhatóan 2011/04/21. 
 
V.3.2.) A szerződéskötés tervezett időpontja:  
2011/05/02. 
 
V.3.3.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első 
tárgyalás időpontja:  (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) 
.................................................................................................................................................................................. 
 
V.3.4.1.) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) 
 igen X nem □ 
V.3.4.2.) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) 
A dokumentáció előzetes bejelentkezést és az ellenérték befizetéséről szóló okirati igazolását követően 
átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala épületében munkanapokon: hétfőtől csütörtökig 9.00-15.00 óra között, pénteken 
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9.00-11.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-11.00 óráig. Az ellenérték 
megfizetését igazoló okirattal felszerelt írásbeli (postai levél, telefax) megkeresés esetén az ajánlatkérő a 
dokumentációt a Kbt. 54. § (8) bekezdése szerint küldi meg az ajánlattevő által megadott címre, 
nyomtatott formában. Az átutalás megjegyzéseként fel kell tüntetni a közbeszerzés tárgyát és számát. 
 
V.3.5.1.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok 
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 
A részszempontokra adható értékelési pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont esetében 1-
5. 
 
V.3.5.2.) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer 
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1.) pont szerinti ponthatárok közötti 
pontszámot: 
Valamennyi részszempont esetében a legkedvezőbb ajánlat kapja a legmagasabb értékelési pontszámot 
(5), a legkedvezőtlenebb pedig a legalacsonyabb értékelési pontszámot (1). A köztes ajánlatok pontszáma 
arányosítással kerül értelmezésre az Ajánlattételi Dokumentációban foglalt képletszámítás módszerével. 
 
V.6.) A III.2.2.) és a III.2.3.) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők 
hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? 
igen X nem □   
 
V.7.) Egyéb információk: 
1) Az ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban, zárt borítékban (csomagban) egy eredeti és egy az eredetivel 
mindenben megegyező fekete-fehér másolati példányban, a Kbt. 70/A § (1) szerinti formai szabályok 
betartásával kell benyújtani. A csomagoláson az Ajánlatkérő nevét, címét valamint a következő szöveget kell 
feltüntetni: "Ajánlat – TIOP-infrastruktúra fejlesztés. Kizárólag az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel.”
A postán feladott ajánlati példányokat tartalmazó csomagon az előzőeken kívül fel kell tüntetni: „Iktatóban nem 
bontható fel, azonnal a címzetthez továbbítandó”. A példányokon az „eredeti” és” másolat” kifejezéssel kell 
utalni az iratcsomag formátumára. 
2) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a tíz százalék feletti alvállalkozó alábbi okiratait:  
   - az ajánlatot aláíró, képviseletre jogosult személy az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi 
aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját vagy ezzel egyenértékű okiratát  
   - ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát  
A benyújtandó igazolások tekintetében a Kbt. 20. § (3) bekezdése előírásai az irányadók.  
3) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a), b), c), d) pontjaira, továbbá a Kbt. 
70. § (2) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan. 
4) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a jelen beszerzéshez kapcsolódóan támogatási igényt 
nyújtott be. E tényre tekintettel az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben kizárólag a 
rendelkezésre álló pénzügyi fedezet mértékét meghaladó érvényes ajánlatok érkeznek, az ajánlatkérő a Kbt. 92.§ 
c) pontja alapján járhat el.  
5) Irányadó idő: az ajánlati felhívásban és a dokumentációban valamennyi, órában megadott határidő 
magyarországi helyi idő szerint értendő. 
6) Fordítás: az idegen nyelven benyújtott iratok esetében az idegen nyelvű irattal együtt annak a 24/1986. (VI. 
26.) MT rendelet szerinti hiteles magyar fordítását is csatolni kell. 
7) Közös ajánlattétel esetén egy dokumentáció megvásárlása is elegendő. 
8) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § -a szerint teljes körben biztosítja. 
9) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattevőt terheli. 
 
 
 
 
V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK  
DÁTUMA:  

2011/03/23 (év/hó/nap) 

 
 

B. MELLÉKLET   
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  
A RÉSZ SZÁMA 1 MEGHATÁROZÁS: Interaktív tábla és kapcsolódó eszközök beszerzése 
 
1.) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

Informatikai infrastruktúra fejlesztése -  TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269 
1. Ajánlati rész – Interaktív tábla és kapcsolódó eszközök beszerzése 
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2.) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  
 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 
Fő tárgy 30.20.00.00 - 1 □□□□-□ □□□□-□ 
További tárgy(ak)  □□□□-□ □□□□-□ 

 
3.) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK  
1. Ajánlati rész – Interaktív tábla és kapcsolódó eszközök beszerzése 
1.1. Tantermi csomag – 17 db 
Ezen belül: 
- interaktív tábla szoftverrel– 17 db 
- notebook szoftverrel – 17 db 
- projektor – 17 db 
1.2. Szavazó csomag – 8 db 
Ezen belül: 
- szavazógép-szett – 8 db 
1.3. Tantermi csomaghoz tartozó oktatás – 7 db 
- Ezen belül: 
- oktatás szállítása – 7 db 
 
4.) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉR Ő KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRID Ő 
FELTÜNTETÉSE  
Az időtartam hónap(ok)ban: □□ vagy napokban: □□□□ (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY Kezdés □□□□/□□/□□ (év/hó/nap) 
   ÉS/VAGY   
 Befejezés 2011/06/30 (év/hó/nap) 
 
5.) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKR ŐL 
 
 
B. MELLÉKLET   
A RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  
A RÉSZ SZÁMA 2 MEGHATÁROZÁS: Személyi számítógép és kapcsolódó eszközök beszerzése 
 
1.) A RÉSZ MEGHATÁROZÁSA  

Informatikai infrastruktúra fejlesztése -  TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0269 
2. Ajánlati rész – Személyi számítógép és kapcsolódó eszközök beszerzése 

 
2.) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  
 

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 
Fő tárgy 30.20.00.00 - 1 □□□□-□ □□□□-□ 
További tárgy(ak)  □□□□-□ □□□□-□ 

 
3.) MENNYISÉG VAGY ÉRTÉK  
2. Ajánlati rész – Személyi számítógép és kapcsolódó eszközök beszerzése 
2.1. Iskolai PC csomag – 64 db 
Ezen belül: 
- személyi számítógép (asztali) operációs rendszerrel – 64 db 
- LCD monitor – 64 db 
2.2. Alkalmazás szerver csomag – 1 db 
Ezen belül: 
- alkalmazás szerver – 1db  
- szerver szoftver – 1 db 
2.3. WIFI csomag – 7 db 
Ezen belül: 
- WIFI készlet – 7 db  
 
4.) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY ELTÉR Ő KEZDÉSI/TELJESÍTÉSI HATÁRID Ő 
FELTÜNTETÉSE  
Az időtartam hónap(ok)ban: □□ vagy napokban: □□□□ (a szerződés megkötésétől számítva) 
VAGY Kezdés □□□□/□□/□□ (év/hó/nap) 
   ÉS/VAGY   
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 Befejezés 2011/06/30 (év/hó/nap) 
 
5.) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A RÉSZEKR ŐL  

 
 


