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MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 
Beszerzési és Logisztikai Üzletág 

Beszerzés Szervezet 
IT és Eszköz-beszerzési Divízió 

 
 

A J Á N L A T T É T E L I   F E L H  Í V Á S 
 

 
1. Ajánlatkér ők neve, címe: 

 
• MÁV-START Zrt. 

 Címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 54-60.  
 

• MÁV Zrt.  
Címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 54-60.  

 
Nevükben eljár:  
MÁV Szolgáltató Központ Zrt. BLÜ  
Címe:    1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 54-60.  
Kapcsolattartó:   Takács Zsuzsa 
Telefon:   +36 (30) 565 3844 
Telefax:   +36 (1) 511 8534 
E-mail:   takacs.zsuzsa@mav-szk.hu 
(a továbbiakban: Ajánlatkérő) 
 

Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű egyszerű beszerzési eljárást indít. 
 

2. Beszerzés tárgya, mennyisége 

Beszerzés tárgya: „ IHIR rendszerhez kapcsolódó szerver beszerzés”  

 

Beszerzés mennyisége: 

 

Termékkód Megnevezés 
Mennyiségi 

egység Mennyiség 

  IBM Power S824 szerver hardver   

8286-42A Server 1:8286 Model 42A db 1 

265 AIX Partition Specify db 1 

2146 Primary OS - AIX db 1 

4650 Rack Indicator- Not Factory Integrated db 1 

4794 Power Active Memory Expansion Enablement db 1 

5000 Software Preload Required db 1 

5227 PowerVM Standard Edition db 16 

5729 PCIe2 8Gb 4-port Fibre Channel Adapter db 4 

5771 SATA Slimline DVD-RAM Drive db 1 

6458 
Power Cord 4.3m (14-ft), Drawer to Wall/IBM PDU 
(250V/10A) db 4 

9300 Language Group Specify - US English db 1 

9440 New AIX License Core Counter db 16 

EB2L AC Power Supply - 900W db 4 

EJ0N Storage Backplane 12 SFF-3 Bays/DVD Bay db 1 
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EJ0S Split #EJ0N to 6+6 SFF-3 Bays: Add 2nd SAS Controller db 1 

EJTC Front Bezel for 12-Bay BackPlane db 1 

EM8D 64 GB DDR3 Memory db 8 

EN0H PCIe2 4-port (10Gb FCoE & 1GbE) SR&RJ45 db 4 

EPXF 8-core 4.15 GHz POWER8 Processor Card db 2 

EPYF One Processor Core Activation for #EPXF db 16 

ESC6 S&H-b db 1 

ESDR 300GB 10k RPM SAS SFF-3 Disk Drive (AIX/Linux) db 4 

EU19 Velcro Ties & Cable Lables db 1 

      

5313-HPO IBM Power Software HIPO db 1 

609 8286-42A Routing Code db 1 

967 Base OS db 1 

1071 OS Specify code for AIX 7.1 db 1 

2199 OS Specify code for AIX Express db 1 

5000 Preload db 1 

5924 English Preinstall PII Language db 1 

9209 HW not Rack Integrated db 1 

      

  IBM Power S824 szerver szoftver   

5692-A6P System Software db 1 

1100 DVD Process Charge db 1 

1404 VIOS Expansion Pack db 1 

2201 Virtual I/O Server db 1 

3435 DVD/CD-ROM db 1 

      

5692-A6P System Software db 1 

1101 DVD Process No Charge db 1 

2271 AIX V7 for POWER db 1 

2272 AIX V7 Updates db 1 

2273 AIX V7 Expansion Pack db 1 

2504 AIX Express Edition V7.1 Specify (5765-G97) db 1 

3435 DVD/CD-ROM db 1 

      

5765-G97 IBM AIX Express Edition Version V7.1 db 1 

T7ULA5 Per Processor Power7/8 - Small db 16 

      

5771-G90 1-Year SWMA for 5765-G90/G97 db 1 

T1FSA6 Per Proc Small 1 Year Reg Pwr 7 db 16 

      

5765-PVS PowerVM Standard Edition db 1 

V7FNBG Per Processor small system db 16 
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5771-PVS 1-Year SWMA for 5765-PVS db 1 

Z0Z4JA Per processor small system 1yr reg db 16 

      

  IBM Power "HMC for Power8 servers" hardver   

7042-CR8 HMC 1:7042-CR8 Rack-mounted Hardw.Mgmt.Console db 1 

962 Hardware Management Console Licensed Machine Code db 1 

1998 IBM 500 GB 2.5inch SATA Hard Drive db 1 

4650 Rack Indicator- Not Factory Integrated db 1 

6458 Power Cable -- Drawer to IBM PDU, 14-foot, 250V/10A db 2 

9069 HMC/Server  Order Linkage Indicator db 1 

9300 Language Group Specify - US English db 1 

EB2S RAID 1 UPGRADE FOR CR7/CR8 db 1 

ESC3 Shipping and Handling db 1 

EU02 Redundant 550W Power Supply For CR7/CR8 db 1 

      

  IBM Power "HMC for Power8 servers" szoftver   

5771-RS1 1-Year SWMA for 5639-HMC db 1 

7000 Agreement for MCRSA db 1 

Z0N3KA Per Processor Software Support 1 Year db 1 

      

  Kábelek, stb.   

  FC kábel LC-LC csatlakozóval  (20m, OM3) db 16 
Cisco Model 

No.: 
SFP-10G-SR 

10GBASE-SR SFP+ transceiver module for MMF, 850-nm 
wavelength, LC duplex connector db 8 

  fibre kábel LC-LC csatlakozóval  (15m, OM3) db 8 

  CAT6 ethernet patch kábel (10m) db 8 

      

  Garancia-kiterjesztés   

  7/24 4h hardver support 3 év az S824 szerverhez szolgáltatás 1 

  7/24 4h hardver support 3 év a HMC-hez szolgáltatás 1  
 

3. Szerződés meghatározása: adásvételi szerződés 
Ajánlatkérő tájékoztatja arról ajánlattevőket, hogy a szerződések megkötésére az ajánlattételi felhíváshoz 
mellékelt szerződéstervezet alapján kerül sor. (7. számú melléklet) 
Ajánlatkér ő tájékoztatásul közli, hogy a MÁV Zrt. és a MÁV-START Zrt. egy darab háromoldalú 
szerződést kíván kötni a későbbi nyertes Ajánlattevővel. 

 
4. A szerződés időtartama: a szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától az abban rögzített 

kötelezettségek maradéktalan teljesítésével szűnik meg. 
 

5. Teljesítési határidő: csatolt szerződés szerint 
 

6. Teljesítés helye: 1012 Budapest, Krisztina körút 37/a. szerver terme 
 

7. Ajánlat benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók 
 

7.1. Az ajánlattétel határideje 
2015. november 16. (hétfő) 1100 óra. 
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7.2. Az ajánlat benyújtásának címe 
 
MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 
Beszerzési és Logisztikai Üzletág 
Beszerzés Szervezet 
1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. III. em. 302. szoba 
 
7.3. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei) 
Magyar (HU) 
 
7.4. Formai és tartalmi követelmények 

 
- Az ajánlatokat magyar nyelven, 1 db papír alapú példányban, egy db zárt borítékban kérjük 

eljuttatni a megadott címre.  
Az ajánlat cd vagy dvd formátumban cégszerűen aláírt pdf formátumban valamint szerkeszthető 
formában (word dokumentum) is csatolandó. 

- A borítékon kérjük feltüntetni: „Ajánlat a 35609/2015/MAV sz. IHIR rendszerhez kapcsolódó 
szerver beszerzés tárgyú eljárásban”.  

− Az ajánlat fedlapján szerepelnie kell az Ajánlattevő nevének, székhelyének.  

- Az ajánlatot egybefűzve kell beadni, olyan módon, hogy abból állagsérelem nélkül lapot kivenni ne 
lehessen. 

- Az ajánlatot folyamatos, emelkedő oldalszámozással kell ellátni. 

- Az Ajánlattevő részéről aláírásra jogosult személynek vagy az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek 
az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia. 

- Ajánlattevő köteles csatolni a „Felolvasó lapot” kitöltve és cégszerűen aláírva melyet az ajánlat 
részeként kérünk becsatolni (Ajánlattételi felhívás 2. sz. melléklet).  

- Ajánlat részeként benyújtandó a Tételes Termék és árlista (Ajánlattételi felhívás  
1. sz. melléklet). 

- Ajánlattevőnek csatolni kell a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az Ajánlattételi felhívásban és a 
szerződéstervezetben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – 
kijelenti, hogy az Ajánlattételi felhívásban és a szerződéstervezetben foglalt valamennyi feltételt 
szakértőtől elvárható gondossággal megismerte, megértette, valamint, hogy ajánlatát ezeknek 
megfelelően készítette el és nyújtotta be. (Ajánlattételi felhívás 3. sz. melléklet). 

- Ajánlattevőnek csatolni kell cégszerűen aláírt nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról 
(Ajánlattételi felhívás 4. sz. melléklete). 

- Csatolni kell az ajánlathoz Ajánlattevő, alvállalkozó, kapacitásnyújtó szervezetcégjegyzésre jogosult 
személyek közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának másolatát vagy a cég létesítő okiratát 
vagy az okirat módosítását készítő ügyvéd által hitelesített aláírás-mintájának másolatát, akiknek 
aláírása szerepel az ajánlatban. Amennyiben az ajánlatban cégjegyzésre nem jogosult személy aláírása 
szerepel, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől kapott írásos felhatalmazást is. 
Ezen meghatalmazáson – teljes bizonyító erejű magánokirat - szerepelni kell a meghatalmazó és a 
meghatalmazott aláírásának, valamint a meghatalmazáshoz csatolni kell a meghatalmazó közjegyző 
által hitelesített aláírási címpéldányának másolatát vagy a cég létesítő okiratát vagy az okirat 
módosítását készítő ügyvéd által hitelesített aláírás-mintájának másolatát. 
A dokumentumokat elegendő egyszerű másolatban benyújtani. 

- Többváltozatú ajánlat tétele nem lehetséges. 
 

- Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges. 
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8. Kizáró okok 
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, aki: 

a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás 
folyamatban van, 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) 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; 

e) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben 
meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

f) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. 
törvény 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. 

 
Továbbá nem lehet ajánlattevő, aki: 

g) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 

h) a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban 
kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót 
figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású 
jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha 
Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek betudható 
jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 

i) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. 
§ r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 

j) nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül 
több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében a h) i) és j) pontokban 
meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos 
társaságaira vonatkozóan kell a h) pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni. 

Igazolás módja: 
Az a)-b) és e) pontok tekintetében az igazolás módja: 
az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebben kiállított: cégkivonat egyszerű másolati 
példányának benyújtása. (a http://www.e-cegjegyzek.hu honlapról letölthető változat is elfogadható.) 
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz 
benyújtott változásbejegyzési kérelmet. 
Egyéni vállalkozók esetében vállalkozói igazolvány másolata, vagy a közhiteles adatbázisból 
kinyomtatott igazolás csatolandó. 
A c)-d), illetve f)-g) illetve h)-j) pontok tekintetében az igazolás módja: 
az ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata (Ajánlattételi felhívás 4. melléklete) 
 
 

9. Alkalmassági feltételek: 
 
9.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: 
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Alkalmatlan ajánlattevő, ha: 

 
P/1. a felhívás megküldését/megjelenését megelőző három üzleti év vonatkozásában az általános forgalmi 
adó nélkül számított teljes árbevétele összesen nem éri el a nettó 40 millió Ft-ot 
 
 

A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásának módja:  (Ajánlattételi felhívás 5. melléklete) 
 

P/1. Ajánlattevő csatolja ajánlatához a felhívás megküldését/megjelenését megelőző három üzleti évre (36 
hónapra) vonatkozó általános forgalmi adó nélkül számított IBM rendszer kiépítése árbevételéről szóló 
cégszerűen aláírt nyilatkozatot. 

 
9.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság: 
 
Alkalmatlan ajánlattevő, ha: 
 

M/1. Jelen felhívás megküldésének/megjelenésének napját megelőző 36 hónapban nem rendelkezik: 
legalább 1 db nettó 20 millió Ft értékű, IBM rendszer kiépítése tárgyú referenciával (referencia 
munkával). 

 
 
A műszaki-szakmai alkalmasság igazolásának módja: 
 
M/1: Ajánlattevő csatolja ajánlatához az Ajánlati felhívás megküldésének/megjelenésének napját megelőző 
36 hónap legjelentősebb beszerzés tárgya szerinti szállításainak ismertetését (referencia nyilatkozatát 
Ajánlattételi felhívás 6. melléklete) cégszerűen aláírva, melynek legalább az alábbi adatokat kell 
tartalmaznia:  

- szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, székhelye, 
- a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (cím és/vagy telefonszám, esetleg e-mail, fax), 
- a szerződés tárgyának, mennyiségének bemutatása (oly módon, hogy abból az alkalmasság 
egyértelműen megállapítható legyen) 
- a teljesítés – év/hónap/nap szerint megjelölt – ideje 
- a teljesítés helye 
- az ellenszolgáltatás összege 
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésszerű volt-e. 

 
 
Amennyiben Ajánlattevő nem felel meg a szakmai alkalmassági feltételnek, ajánlata érvénytelennek 
minősül. 

 
10. Az ajánlatok elbírálása 

10.1. Az ajánlatok bírálati szempontja 
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (a termékek nettó összára) bírálati 
szempont alapján értékeli. Az ellenszolgáltatás összegét (összár nettó HUF) úgy kell megadni, hogy az 
tartalmazzon minden járulékos költséget. A megajánlott összegen felül ajánlattevő semmilyen egyéb 
ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt. 

 
10.2 Az ajánlatok értékelése 
• Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az 

ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeknek. 
• Ajánlatkérő megállapítja, hogy az ajánlat érvénytelen-e, illetőleg az ajánlattevőt ki kell-e zárni az 

eljárásból. 
• Az érvényes ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban meghatározottak és a bírálati szempont alapján 

értékeli Ajánlatkérő. 
• Ajánlatkérő az ajánlatot kizárólag annak elbírálására használja fel. 
• Ajánlatkérő elbírálja az ajánlatot, kivéve, ha a beszerzési eljárás megkezdését követően – általa előre 

nem látható és elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés 
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megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben az 
ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania. 

• Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlattételi felhívást, illetőleg a 
mellékletekben meghatározott feltételeket, valamint az ajánlattételi határidőt. Ajánlatkérő az 
ajánlattételi felhívás, illetve a mellékletek módosított elemeiről, valamint az ajánlattételi határidő 
módosításáról írásban tájékoztatja az Ajánlattevőket. 

 
10.3. Ajánlati ár 
Az ajánlati árat úgy szükséges megadni, hogy az tartalmazza az Ajánlattételi felhívásban és a 
szerződéstervezet(ek)ben meghatározott műszaki/szakmai tartalom megvalósításának minden közvetlen 
vagy közvetett költségét. 
 
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az Ajánlattételi felhívásban, illetve a vállalkozási szerződésben 
rögzítettek nem megfelelő tanulmányozására visszavezethető kár és költség minden esetben ajánlattevőt 
terheli. 
 
Ajánlatkérő elvárja, hogy az ajánlati ár a meghatározott műszaki/szakmai tartalomnak és a részletes 
szerződéses feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse. 
 
Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más külföldi 
fizetőeszköz árfolyamához. 

 
Az ajánlatban az ajánlattevőnek fix árat kell megadni, általános forgalmi adó nélkül meghatározva. Az 
ajánlattevő a fix áron kívül külön költségtérítésre nem tarthat igényt. 
 

 
11. Érvénytelenség, eredménytelenség esetei  
  
Érvénytelen az ajánlat, ha: 
 
a) az ajánlatot az Ajánlattételi felhívásban meghatározott határidőn túl nyújtották be, 
b) Ajánlattevő nem nyújtott  be Felolvasó lapot (jelen felhívás 3. számú melléklete) 
c) egyéb módon nem felel meg az Ajánlattételi felhívásban, és mellékleteiben meghatározott feltételeknek. 
 
Azok az Ajánlattevők, akik érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, az eljárás további szakaszában nem 
vehetnek részt. Az Ajánlattevők az Ajánlatkérők azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek 
minősíti, sem jogorvoslatra, sem semmilyen kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb megtérítési igény 
érvényesítésére nem jogosultak. 
 
Eredménytelen az eljárás, ha  
 
a) nem nyújtottak be érvényes ajánlatot, valamint kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be 
b) Ajánlatkérő érdekére hivatkozva az eljárást Ajánlatkérő eredménytelennek nyilvánítja.  
 
12. Elektronikus aukcióra vonatkozó információk 

 
Ajánlatkérő elektronikus aukciót kíván tartani jelen eljárás keretében, annak érdekében, hogy a számára 
lehető legkedvezőbb árszínvonalon köthessen szerződést. 

 
Amennyiben Ajánlatkérő elektronikus aukció megtartásának szükségességéről dönt, abban az esetben az 
ajánlati kötöttség a szerződéses feltételek és a műszaki paraméterek tekintetében az ajánlatok 
bontásával, az ajánlati ár tekintetében az ártárgyalás/elektronikus árlejtés lezárásával áll be. 
 
Az ajánlati kötöttség annak beálltától számított 30 napig áll fenn.  
 
Az ajánlatkérő a részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők számára egyidejűleg, faxon 
és email-en az aukciót megelőzően az Aukciós felhívásban adja meg.  
 
Az elektronikus aukciót Ajánlatkérő erre jogosult szolgáltató rendszere segítségével bonyolítja le. 
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Szolgáltató megnevezése, adatai: 
 

Cégnév: Electool Hungary Kft. 
Iroda:  1139 Budapest, Váci út 91. 
Cégjegyzékszám: 01-09-711910 
E-mail: aukcio@electool.com 
Magyar nyelvű ügyfélszolgálat +36-1-8555-999 

 
Az elektronikus aukció lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az alábbi linken található 
információ: 

http://www.electool.com/hu/megoldasok/elekronikusarlejtes.html 
Az elektronikus aukciós rendszer használatát az Electool Hungary Kft. az alábbi szoftverkörnyezetben 
támogatja: 
Operációs rendszer: Microsoft 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/GNU/Linux 
Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 1.5, 2.0 vagy újabb verziók 
 

13. Tárgyalásra vonatkozó információ 
Ajánlatkérő tárgyalást tervezetetten nem kíván tartani, de fenntartja a jogot az ettől való eltérésre. 
 
Ajánlatkérő egyetlen érvényes ajánlat esetén ártárgyalást tarhat. Az ártárgyalási szabályai a tárgyalási 
meghívóban kerülnek részletezésre. 
 

14. Egyéb információk 
 

1. Az ajánlatok elkészítésével kapcsolatban felmerült valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli. 
2. Ajánlatkérő nyilvános ajánlati bontást nem tart. 
3. Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap. 
4. Az ajánlatkérés eredményéről az Ajánlatkérő tervezetten az ajánlattételi határidő lejártát követő 

30 napon belül írásban értesíti az Ajánlattevő(ke)t. 
5. Bármely gazdasági szereplő a megfelelő ajánlattétel érdekében az Ajánlattételi felhívásban 

foglaltakkal kapcsolatban 2015.11.12. 12:00 óráig kiegészítő tájékoztatást kérhet az 
Ajánlatkérőtől. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követő ésszerű 
határidőn belül köteles megadni. 

6. Jelen felhívás nem jelent az Ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget. Az 
Ajánlatkérő saját érdekeire hivatkozva bármikor úgy dönthet, hogy az ajánlatkérést 
visszavonja, nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt szerződést. Ajánlatkérő a döntését külön 
indokolni nem köteles. Az ajánlatkérés visszavonásából, eredménytelenné nyilvánításából, 
illetve a szerződéskötés elmaradásából eredő károkért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem 
vállal. 

7. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körűen biztosítja. 
A hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható, úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen az 
ajánlatkérés előírásainak, de a következő módosításokat, kiegészítéseket nem 
lehet a hiánypótlással végrehajtani:  
a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, 
amelyek értékelésre kerülnek;  
a hiánypótlás során nem lehet az ajánlat olyan hibáját kijavítani, mely miatt az 
már benyújtásakor elkésett. 
-Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolhat az ajánlatkérő 
által megállapított hiánypótlási határidő lejártáig. 
-A hiánypótlási felhívás kiküldését követően az ajánlatkérő újabb hiánypótlást rendel el, 
ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Önkéntes 
hiánypótlás ekkor is teljesíthető.  
Ajánlatkérő meggyőződik arról, hogy a hiánypótlás(oka)t követően az ajánlat nem 
módosult-e a fent írtakba ütköző módon.  
- Az ilyen jellegű módosulás esetén, vagy ha a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelően 
teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni 
az elbírálás során.  
- Ha a hiánypótlás keretében Ajánlattevő olyan iratot ad be, mely tartalmában megegyezik 
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az Ajánlatkérő által elvégzendő számítási hiba javítással, azt ajánlatkérő nem veszi 
figyelembe, ez nem minősül az ajánlat fent leírtakba ütközésének.  
- Ha Ajánlatkérő az ajánlatban az elbírálás eredményére kiható számítási hibát észlel, 
annak javítását az ajánlatkérő elvégzi úgy, hogy a beszerzés tárgya elemeinek tételesen 
meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket 
vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. Ajánlatkérő a 
számítási hiba javításáról az ajánlattevőt közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatja. 
- Az ajánlat elbírálása során Ajánlatkérő írásban határidő megadásával felvilágosítást 
kérhet Ajánlattevőtől az ajánlattételi felhívásban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem 
egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A 
felvilágosítás megadása a lent meghatározott szerinti eset kivételével nem 
eredményezheti az ajánlat módosítását.  
- Ha az ajánlat különböző pontjain egy adat eltérő tartalommal (értékben) szerepel – 
kivéve az értékelésre kerülő adatot –, Ajánlattevő a felvilágosítás kérés alapján  
közölheti, hogy ezek közül melyik adat a helyes, és melyik adat semmis, melyet a beszerzési 
eljárásban, illetve szerződésben nem lehet figyelembe venni, hanem a helyesnek minősített adattal 
kell helyettesíteni, továbbá ha az előző pont szerinti semmisség miatt ajánlata nem felel meg az 
ajánlatkérésnek vagy mellékleteinek, jogosult a megjelölt határidőig a felvilágosítással érintett 
irattal igazolni kívánt előírással kapcsolatban hiánypótlást teljesíteni.  
- Ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó 
adatokat, valamint indokolást kérhet írásban, ha az ajánlat a becsült értékéhez 
viszonyítva kirívóan alacsonynak értékelt összesített ellenszolgáltatást tartalmaz. 
- Ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján meggyőződik az ajánlati 
elemek megalapozottságáról, ennek során írásban tájékoztatást kérhet Ajánlattevőtől a 
vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. 
 

8. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a székhelyén beléptető rendszer működik, a 
regisztrációval együtt járó adminisztráció esetenként 20 percet is igénybe vehet. Ajánlattevő 
felelőssége, hogy az ajánlatkérő által a pályázat során kért dokumentumok a megadott 
határidőre ajánlatkérő székházán belül meghatározott irodába késedelem nélkül megérkezzen. 
Ajánlatkérő a postai úton, vagy futárszolgálattal megküldött dokumentumok késve történő 
kézbesítéséért sem vállal felelősséget. A késve érkező dokumentumok az ajánlat 
érvénytelenségét vonják maguk után. 

9. A teljesítés egyéb részletes feltételeit a 7. sz. melléklet szerinti szerződéstervezet tartalmazza. 
 
Budapest, 2015. november 6. 

………………………………….. 
dr. Pallagi Norbert 

divízióvezető 
az Ajánlatkérők nevében 

 
 
Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Tételes Termék és árlista 
2. sz. melléklet: Felolvasó lap 
3. sz. melléklet: Ajánlattevői nyilatkozat minta 
4. sz. melléklet: Nyilatkozat kizáró okokról 
5. sz. melléklet: Nyilatkozat árbevételről 
6. sz. melléklet: Referencianyilatkozat 
7. sz. melléklet: Szerződéstervezet (elektronikusan kerül csatolásra) 
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