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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

Informatikai eszközök beszállítására  

 

 

1. Ajánlatkérő: 

Érd és Térsége Víziközmű Kft. (rövidített alkalmazásban: ÉTV Kft.) 

2030 Érd Fehérvári út 63/B-C. 

Tel: +36/23/521-773 

Fax: +36/23/521-774 

Képviseletre jogosult: Lanku Ildikó ügyvezető igazgató 

Kapcsolattartók: Várhidi Anita gazdasági igazgató és Hajdú Gábor informatikai 

csoportvezető 

E-mail: varhidi.anita@erdivizmuvek.hu  

hajdu.gabor@erdivizmuvek.hu - elsődleges operatív kapcsolattartásra kijelölt 

e-mail cím!  

 

 

 

2. A dokumentáció és a kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásának módja, 

határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei: 

Ajánlatkérő nem készít dokumentációt, mivel minden szükséges információt jelen 

ajánlattételi felhívás tartalmaz.  

 

A beszerzés tárgya és mennyisége: 

„Szállítási keretszerződés az ÉTV Kft. által 2021. évben felhasználandó irodai 

számítógép és alkatrész, notebook és egyéb kapcsolódó perifériák szállítására, és 

beüzemelésére.”  

A szükséges eszközök, alkatrészek paramétereinek felsorolását a felolvasólaphoz 

mellékelt táblázat (1. sz. melléklet) tartalmazza, amelyben várható éves 

mennyiségekkel fel van tüntetve, hogy az egyes típusokból milyen mennyiséget 

szükséges az ajánlatnak tartalmaznia. 

Az ajánlati árat úgy kell feltüntetni, hogy az eszközök ára tartalmazza a kiszállítási, 

valamint beüzemelési díjat is. 

 

3. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a beszerzési eljárást 

lefolytatják: 

Szállítási keretszerződés. A keretszerződés az 1. sz. mellékletben felsorolt eszközök 

megrendelésére vonatkozik, mely a szerződés időtartama alatti folyamatos, egyedi 

megrendelésekkel történik. A mindenkori megrendelésekkor a mellékletben szereplő 

típusoktól az azzal minimum egyenértékű és a keretösszegen belül eltérni lehetséges. 

 

4. A szerződés időtartama vagy a teljesítési feltételek, határidők: 
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A szerződés időtartama 1 év (12 hónap) a szerződés hatályba lépésétől számítottan. 

 

5. A teljesítés helye: 

Az ÉTV Kft. telephelyén: 2030 Érd, Fehérvári út 63 /B-C. 

 

 

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás: 

 

Ajánlatkérő a mindenkori megrendelések alapján az aktuális számlát átutalással fizeti 

meg, melynek határideje a számla átvételétől számított 15 nap.  

A szerződés pénzneme: magyar forint (HUF). 

 

7. Az ajánlatok értékelési szempontja: 

Ajánlatkérő elsősorban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (ajánlati ár) 

szempontja alapján értékeli az ajánlatokat. 

 

8. Alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 

megkövetelt igazolási mód: 

8.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási 

mód: 

 

 Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem áll felszámolás, 

végelszámolás vagy csődeljárás alatt, valamint be kell nyújtania a 30 napnál 

nem régebbi cégkivonatát (másolat is megfelelő). 

 

Az alkalmasság minimum követelményei: 

 

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás 

alatt áll. 

 

9. Műszaki alkalmasság 

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási   

mód: 

 

M/1.  Az Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé 

számított három év legjelentősebb, a beszerzés tárgya szerinti szállításait 

kell bemutatni. 
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Az alkalmasság minimum követelményei: 

 

M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől 

visszafelé számított három évben nem rendelkezik összesen a beszerzés 

tárgya szerinti befejezett, az általa megajánlott termék össz-számosságát 

elérő vagy meghaladó szállítási referenciával, vagy a referenciaigazolásban 

megadott termékreferenciák értéke nem éri el összesen a nettó 5 mFt-ot. 

 

10. Ajánlattételi határidő: 

2020. 12. 03.  11:00 óra 

 

11. Az ajánlat benyújtásának címe: 

Érd és Térsége Víziközmű Kft. 

2030 Érd, Mecset utcai Vízműtelep, I. emelet, beszerzési csoport irodája. Amennyiben 

postai úton küldik el ajánlatukat, úgy kérjük a borítékon feltüntetni az ajánlattételi 

felhívás tárgyát, illetve jelölni, hogy a boríték felbontása 2020.12.03 11:00 óráig tilos. 

 

12. Az ajánlat nyelve: 

Magyar. 

 

13. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre 

jogosultak: 

Az ajánlatok felbontásának helye:  

Érd és Térsége Víziközmű Kft. 

2030 Érd, Mecset utcai Vízműtelep, I. emelet, beszerzési csoport irodája 

 

Az ajánlatok felbontásának ideje:  

2020.12.03.   11:00 óra 

 

Az ajánlatok felbontásán csak az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, valamint az általuk 

meghívott személyek lehetnek jelen. 

 

14. Főbb szerződéses feltételek: 

 

• A szerződés időtartama: 12 hónapos határozott idejű szerződés 

• Szállítási határidő: a megrendeléstől/lehívástól számított 6. naptári nap 

• A Szállító gondoskodik a szállításhoz szükséges megfelelő csomagolásról a 

sérülések megakadályozása végett. 

• Megrendelő jogosult a Szállító súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli 

nyilatkozattal, az abban megjelölt felmondási idő közbeiktatásával – a 
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szerződést felmondani. Szállító szempontjából erre szolgáló oknak minősül, 

ha a Szállító a megrendelések/lehívások kapcsán legalább 4 alkalommal 

késedelmesen teljesít, vagy legalább 2 alkalommal hibásan teljesít, vagy 

legalább egy alkalommal a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja. 

• A termék minőségére vonatkozó előírás: I. osztályú minőség, a magyar és 

nemzetközi szabványoknak történő teljes körű megfelelőség. 

 

 

15. Közös ajánlattétel: 

Közös ajánlattétel esetén valamennyi Ajánlattevői nyilatkozaton szerepelnie kell 

mindegyik közös Ajánlattevőnek és e nyilatkozatokat mindegyik közös Ajánlattevőnek 

cégszerűen alá kell írnia. 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös Ajánlattevők 

megállapodását, mely tartalmazza 

- közös Ajánlattevőknek az ajánlatban vállalt feladat- és hatásköreit, a 

feladatok megosztását 

- a közös Ajánlattevők képviselőjét, akit felhatalmaznak, hogy az eljárás 

során a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi konzorciumi tagot 

képviselni az Ajánlatkérővel szemben a tárgyi beszerzési eljárásban, az 

Ajánlatkérő által az Ajánlattevő, illetve az Ajánlattevő által az Ajánlatkérő 

felé megteendő, ill. megtehető jognyilatkozatok tekintetében, 

- a közös Ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését, 

- az ajánlat aláírásának módjának ismertetését, 

- valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát arról, hogy a beszerzési eljárás 

eredményeként megkötendő szerződés teljesítéséért egyetemleges 

felelősséget vállalnak. 

 

16. Hiánypótlás és felvilágosítás kérés az Ajánlattevőktől: 

Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít. A nyilatkozatokkal, dokumentumokkal kapcsolatos 

hiányokat legkésőbb a szerződés megkötéséig kell pótolni. 

 

17. EGYÉB információk: 

 

 

17.1. Ajánlattevő csatolja ajánlatához a kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi 

felhívás feltételeire, az adott ajánlata alapján létrejövő szerződés megkötésére 

és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (ajánlati 

kötöttség). 

 

17.2. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely tartalmazza az Ajánlattevő 

adatait, valamint a kért ellenszolgáltatást. 
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17.3. Kiegészítő tájékoztatást írásban lehet kérni, az Ajánlatkérő nevében eljáró 

részére, a 2. pontban megadott e-mail címekre küldött levélben, legkésőbb az 

ajánlattételi határidőt megelőző harmadik nap 10:00 óráig. A kiegészítő 

tájékoztatást az Ajánlatkérő minden Ajánlattevő részére megküldi legkésőbb az 

ajánlattételi határidőt megelőző második nap 10:00 óráig. 

 

17.4. Tekintettel arra, hogy az eljárás nyelve magyar, minden nem magyar nyelven 

benyújtott dokumentum esetében magyar fordítást is be kell csatolni. 

Ajánlatkérő elfogadja az Ajánlattevő általi felelős fordítást is. 

 

17.5. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerült költségek az 

Ajánlattevőt terhelik, ezzel kapcsolatosan Ajánlatkérő költségtérítést nem fizet. 

 

17.6. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, zárt csomagolásban, 1 eredeti  példányban 

kell benyújtani.  

A csomagoláson fel kell tüntetni: „Szállítási keretszerződés az ÉTV Kft. által 

2021. évben felhasználandó irodai számítógép és alkatrész, notebook és egyéb 

kapcsolódó perifériák szállítására, és beüzemelésére - 2020. 12. 03-án 11:00 

óráig nem bontható fel”  

Az ajánlatot oldalszámozni szükséges, (csak az adatot, szöveget tartalmazó 

oldalakat kell számozni, az üreseket nem kell), az oldalszámozás eggyel 

kezdődjön és oldalanként növekedjen.  

Az ajánlatok postai feladás vagy futárszolgálat igénybe vételével történő 

benyújtása esetén fennálló kockázatokat (az ajánlatot tartalmazó boríték 

elvesztése, megsérülése, felbontása, a kézbesítés elkésettsége stb.) az 

Ajánlattevő viseli. 

Az Ajánlatkérő az ajánlat átvételét megtagadja, ha az azt tartalmazó boríték 

sérült vagy nyitott. 

Amennyiben az ajánlati csomag az ajánlattételi határidő lejártát követően 

érkezett, úgy Ajánlatkérő az Ajánlattevő személyének megállapítása céljából 

felbonthatja, amelyről jegyzőkönyvet vesz fel. 

 

17.7. Jelen felhívás nem keletkeztet az Ajánlatkérőre vonatkozóan semminemű 

kötelezettséget, így az Ajánlatkérő kiköti a Ptk. 6:74.§ (2) bekezdésében 

biztosított jogát, ebből eredően az eljárás nem jár megrendelési és/vagy 

szerződéskötési kötelezettséggel. 

 

17.8. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke: 

Az ajánlatok összeállításának és elbírálásának egyszerűbbé tétele érdekében 

Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat összeállítása az alábbiakban meghatározott 

tartalmi sorrend szerint történjen.  
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1. Fedlap: tartalmazza az Ajánlattevő (közös Ajánlattevők) megnevezését, a 

beszerzési eljárás tárgyát, valamint dátumot. 

 

2. Felolvasólap: a minta szerinti tartalommal, cégszerűen aláírva, eredeti 

példányban. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek 

cégszerűen alá kell írnia! 

 

3. Közös Ajánlattevők megállapodása: kizárólag közös ajánlattétel esetén kell 

csatolni eredeti vagy hiteles másolati példányát. Ezt a közös ajánlattételben 

résztvevő minden szervezeteknek, tagnak cégszerűen alá kell írnia! 

 

4. Ajánlattevői nyilatkozat a beszerzési eljárás feltételeinek elfogadásáról, 

cégszerűen aláírva a minta szerinti tartalommal. 

 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása: 

 

5. Ajánlattevői nyilatkozat, hogy nem áll felszámolás, végelszámolás vagy 

csődeljárás alatt, a minta szerinti tartalommal, cégszerűen aláírva 

 

6. Ajánlattevő 30 napnál nem régebbi cégkivonata 

 

Műszaki-szakmai alkalmasság igazolása: 

7. Ajánlattevői nyilatkozat referenciákról, a minta szerinti tartalommal, 

cégszerűen aláírva  

 

Érd, 2020. november 26. 

 

       

      dr. Németh Zsolt 

beszerzési csoportvezető 

 

17.9. Ajánlott igazolás- és nyilatkozatminták: 
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FEDLAP 

 

Ajánlattevő (közös Ajánlattevők) megnevezése 

 

 

AJÁNLAT 

 

„Szállítási keretszerződés az ÉTV Kft. által 2021. évben felhasználandó irodai számítógép 

és alkatrész, notebook és egyéb kapcsolódó perifériák szállítására, és beüzemelésére” 

 

 

2020. ……………………………. 

 

 

 

 

EREDETI PÉLDÁNY 
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FELOLVASÓLAP 

a „Szállítási keretszerződés az ÉTV Kft. által 2021. évben felhasználandó irodai számítógép 

és alkatrész, notebook és egyéb kapcsolódó perifériák szállítására, és beüzemelésére” 

tárgyú beszerzési eljárásban 

 

Ajánlattevő neve: 

 

 

Ajánlattevő székhelye: 

 

 

Ajánlattevő cégjegyzékszáma: 

 

 

Ajánlattevő adószáma: 

 

 

Kapcsolattartó neve: 

                          telefonszáma: 

                          fax száma: 

                          e-mail címe: 

 

 

Közös ajánlattétel esetén  

Képviselő neve: 

                          telefonszáma: 

                          fax száma: 

                          e-mail címe: 

 

 

 

Az eszközök felsorolása az ajánlati árakkal: 

 
 

 

 

 

kelt:……………………….2020…………………       

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

                                                                cégszerű aláírás 
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1. számú melléklet a „Szállítási keretszerződés az ÉTV Kft. által 2021. évben 
felhasználandó irodai számítógép és alkatrész, notebook és egyéb kapcsolódó perifériák 
szállítására, és beüzemelésére” tárgyú beszerzési eljárásban. Kérjük ajánlatukat az alábbi 
táblázatban felsorolt eszközökre állítsák össze: 

 

srsz.

Megnevezés

Várható éves 

mennyiség 

(db)

egységár 

(nettó 

érték, Ft)

nettó érték összesen (ft)

1     ASUS PRIME H310M-A R2.0 10                -                                            

2     Kingston 8GB DDR4 2400MHz Kit(2x4GB) HyperX Fury 10                -                                            

3     Intel Core i3-9100 3600MHz 6MB LGA1151 Box 10                -                                            

4     Samsung 250GB 2,5" SATA3 860 Series Evo Basic Box 10                -                                            

5     Samsung 500GB M.2 2280 970 Evo Plus NVMe Series 10                -                                            

6     Akyga AK995BK Black 10                -                                            

7     Xilence 400W XP400R7/XN051 Redwing Series R7 Series C 10                -                                            

8     Microsoft Windows 10 Pro 64bit HUN OEM 20                -                                            

9     Microsoft Office 2019 Home & Business 1 USER ML HUN 20                -                                            

10  LG 24" 24MK430H-B IPS LED 10                -                                            

11  Logitech M90 Mouse Black 20                -                                            

12  Logitech K120 USB billentyűzet OEM Black 20                -                                            

13  APC Easy UPS BV Series 650VA Schuko szünetmentes 10                -                                            

14  1,5 m HDMI – DVI kábel 5                   -                                            

15  Cat5e patch kábel 2 m-es 25                -                                            

16  Cat5e patch kábel 3 m-es 25                -                                            

17  HP LaserJet Enterprise M507dn (1PV87A) lézernyomtató 1                   -                                            

18  HP LaserJet Pro M15a 1                   -                                            

19  D-Link DGS-108/E 8 Port Gigabit Ethernet Switch 2                   -                                            

20  Cisco SG250-26 24port GbE LAN 2x GbE SFP Smart menedzselhető switch 2                   -                                            

21  Synology NAS DS920+ (8GB) (4 HDD) HU 1                   -                                            

22  Western Digital 2TB 7200rpm SATA-600 64MB Red Pro 4                   -                                            

23  Kingston 16GB DTIG4 USB3.0 3                   -                                            

24  Kingston 32GB USB3.0 DT100G3 3                   -                                            

25  Lenovo V15 Iron Grey 2                   -                                            

26  Lenovo ThinkPad L15 Black 1                   -                                            

27  HP ProBook 450 G7 Silver 1                   -                                            

28  HP 250 G7 (6BP14EA) fekete laptop 3                   -                                            

-                                 Nettó érték mindösszesen
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NYILATKOZAT 
a beszerzési eljárás feltételeinek elfogadásáról 

 
 

Alulírott………………….………..(név), mint a(z)………………..…………………… (cégnév) 

………………………………………..(székhely) ajánlattevő cégjegyzésre és nyilatkozattételre 

jogosult képviselője a „Szállítási keretszerződés az ÉTV Kft. által 2021. évben 

felhasználandó irodai számítógép és alkatrész, notebook és egyéb kapcsolódó perifériák 

szállítására, és beüzemelésére” tárgyú beszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az 

Ajánlattételi felhívásban és az esetleges kiegészítő tájékoztatásban foglalt feltételeket és 

előírásokat áttekintettük, megértettük és azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 

 

Az eljárásban való nyertességünk esetén vállaljuk a szerződés megkötését és teljesítését, 

az ajánlatunkban, a felolvasólapon megadott ellenszolgáltatásért, a beszerzési eljárás 

során kialakított feltételek szerint. 

 

 

 

kelt:……………………….2020………………… 

 

        ……………………………..…….. 
         cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT 

felszámolás, végelszámolás és csődeljárás  vonatkozásában 
 
 
 
 

Alulírott………………….………..(név), mint a(z)………………..…………………… (cégnév) 

………………………………………..(székhely) ajánlattevő cégjegyzésre és nyilatkozattételre 

jogosult képviselője a „Szállítási keretszerződés az ÉTV Kft. által 2021. évben 

felhasználandó irodai számítógép és alkatrész, notebook és egyéb kapcsolódó perifériák 

szállítására, és beüzemelésére” tárgyú beszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy 

társaságunk nem áll felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt. 

 

 

 

 

kelt:……………………….2020………………… 

 

 

        ………………………………..…….. 
         cégszerű aláírás 
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Ajánlatkérő: ÉTV Kft. – Tárgy: Szállítási keretszerződés irodai informatikai eszközök szállítására –  

 

 
NYILATKOZAT 

referenciákról 

 
 

Alulírott………………….………..(név), mint a(z)………………..…………………… (cégnév) 

………………………………………..(székhely) ajánlattevő cégjegyzésre és nyilatkozattételre 

jogosult képviselője a „Szállítási keretszerződés az ÉTV Kft. által 2021. évben 

felhasználandó irodai számítógép és alkatrész, notebook és egyéb kapcsolódó perifériák 

szállítására, és beüzemelésére” tárgyú beszerzési eljárásban, az ajánlattételi felhívás M/1. 

pontja alapján nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé 

számított három évben társaságunk legjelentősebb, a beszerzés tárgyával egyező 

szállításai az alábbiak voltak: 

 

 

szállítások 

teljesítésének 

időpontja (év, hó) 

(-tól-ig) 

szerződés, szállítás 

tárgya,  

(termék kategória) 

a szerződést kötő másik 

fél, megrendelő 

megnevezése, címe 

szállított 

termékkategória 

számossága (db, 

m, stb.) 

    

    

    

 

 

 

 

kelt:……………………….2020………………… 

 

 

                 ………………………….. 
         cégszerű aláírás 
 

 


