Iktatószám:

/2014/HMR

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

„Számítógéprendszerek és kapcsolódó szolgáltatások, homogén
szerverek és tárolók és hozzá kapcsolódó szolgáltatások, valamint
szoftverlicencek beszerzése TÁMOP 621-11/1-2012-0001 projekt
keretében”
tárgyában

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Keretmegállapodásos központosított közbeszerzési eljárás 2. részének lefolytatása
a Kbt. 110. § (5)-(7) bekezdés szerint, verseny újbóli megnyitásával
KM0101SZGR13 - KM0120SZGR13: „Számítógéprendszerek szállítása és
kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013”
1. rész : Homogén szerverek és tárolók
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1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
1. Az ajánlatkérő adatai:
Költségvetési szerv neve: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Címe: 1051 Budapest, Zrínyi u. 3.
Telefon: 1/235-7916
Telefax: 1/235-7912
Képviselője: Dr. Paphalmi Rita, elnök
KEF regisztrációs szám: 20300
Az Ajánlatkérő képviseletében eljár:
Szervezet: Nessum Bt.
Cím: 1201 Budapest, Vörösmarty u. 3/a
Iroda: 1011 Budapest, Fő u. 14-18. II. emelet
Telefon: 70/611-45-91
Kapcsolattartók:
A közbeszerzési eljárás során az Ajánlatkérő kapcsolattartója:
Név: dr. Torma Judit
Telefon: +36-70/611 45 91
Telefax: 1/ 235-79-12
e-mail: torma.judit@nessum.hu

2.) A közbeszerzési eljárás fajtája:
A közbeszerzési eljárás fajtája: A központosított közbeszerzési rendszerről,
valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004.
(V.25.) Korm. rendelet 28. §-ában foglaltak alapján keretmegállapodásos eljárás
2. részének lebonyolítása a Kbt. 110.§ (5)-(7) bekezdés szerint, verseny újbóli
megnyitásával történő kiválasztással.

3.) A keretmegállapodásos eljárás első részét megindító hirdetmény:
Száma: TED: 2013/S 086-145861 (Európai Unió Hivatalos Lapjában)
közzétételének napja: 2013.04.29. (Európai Unió Hivatalos Lapjában)
A megkötött keretmegállapodás száma: KM0101SZGR13 - KM0120SZGR13
A keretmegállapodás megkötésének időpontja: 2013. augusztus 26.
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4 .) A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
A közbeszerzés tárgya:
„Számítógéprendszerek és kapcsolódó szolgáltatások, homogén szerverek
és tárolók és hozzá kapcsolódó szolgáltatások, valamint szoftverlicencek
beszerzése TÁMOP 621-11/1-2012-0001 projekt keretében”
az EEKH részére
A közbeszerzés mennyisége:
1. rész 2 db rack szerver (1. típus) és 1 db rack szerver (2. típus) üzembe
helyezése, rendszer dokumentáció készítése
2. rész 4 CPU-nyi VMware vSphere 5.x ESXi Standard licenc
3. rész 4 db HP Matrix Operating Environment licenc
Részajánlattétel lehetséges, egy vagy több részre.
Alternatív ajánlattétel nem lehetséges.
A részletes
tartalmazza.

elvárásokat

és

mennyiségeket

az

ajánlattételi

dokumentáció

5.) A szerződés meghatározása, melynek megkötése érdekében a
közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül:
A keretmegállapodásos eljárás második részében kötendő szállítási szerződés
„Számítógéprendszerek és kapcsolódó szolgáltatások, homogén szerverek és
tárolók és hozzá kapcsolódó szolgáltatások, valamint szoftverlicencek beszerzése
TÁMOP 621-11/1-2012-0001 projekt keretében” tárgyában.
6.) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
A teljesítés határideje:
a teljesítés szerződéskötéstől számított 6 héten belül.
A teljesítésre a keretmegállapodásban foglaltak vonatkoznak.
7.) A teljesítés helye:
Magyarország. Budapest, NUTS-kód: HU101.
Cím: Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal, 1051 Budapest, Zrínyi
u. 3. (Ajánlatkérő székhelye)
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8.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó
jogszabályokra hivatkozás:
Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni.
Ajánlatkérő TÁMOP 621-11/1-2012-0001 projekt keretében rendelkezik a
szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel. Fizetés a Kbt. 130. § (4)
bekezdésében meghatározott szabályok szerint, és a keretmegállapodásban
rögzítettek alapján 30 napos átutalással. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Fizetési feltételekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések: az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §.
9.) Az ajánlatok értékelési szempontja:
Az értékelés – az első részhez hasonlóan – a Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontjában
foglaltak alapján, legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont
alapján történik.
10.) Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen bocsátja az Ajánlattevők
rendelkezésére elektronikus formában az ajánlattételi felhívás megküldésével
egyidejűleg.
11.)

A hiánypótlás lehetőségének biztosítása vagy kizárása:
Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ának megfelelően a hiánypótlás lehetőségét teljes
körben, a törvényben meghatározottak szerint lehetővé teszi.

12.)

Az ajánlattétellel kapcsolatos további szabályok:
A szerződéses árak a keretmegállapodásos eljárás második szakaszában
azonosak vagy kedvezőbbek lehetnek a közbeszerzési portálon közzétett
keretmegállapodásos
eljárás
első
részének
lezárásaként
kötött
keretmegállapodásban
meghatározottakhoz
képest
(Kbt.
110.§
(6)
bekezdésére tekintettel).
Az Ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében írásban kiegészítő
(értelmező) tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől a Kbt. 45. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint.
A kiegészítő tájékoztatást úgy adja meg az Ajánlatkérő, hogy az ne sértse az
Ajánlattevők esélyegyenlőségét (egyenlő bánásmód biztosításával). A
tájékoztatás teljes tartamát az Ajánlatkérő az Ajánlattevők számára
hozzáférhetővé teszi, illetőleg megküldi.
A tájékoztatás nem eredményezheti az ajánlattételi felhívásban és a
dokumentációban foglaltak módosítását a következő esetek kivételével:
I. Ha az Ajánlatkérő a dokumentáció rendelkezésre bocsátását követően
észleli, hogy a dokumentáció valamely eleme eltér az ajánlattételi, illetőleg a
dokumentáció az ajánlattételi felhívás valamely elemével kapcsolatban
többletelőírást tartalmaz, köteles a kiegészítő tájékoztatásban közölni az
Ajánlattevőkkel, hogy a dokumentáció ezen – az Ajánlatkérő által pontosan
megjelölt eleme, előírása semmis.
II. Ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton
eltérően szerepel, ebben az esetben a kiegészítő tájékoztatásban közli az
Ajánlatkérő, hogy közülük melyik a megfelelő és melyiket kell semmisnek
tekinteni. A semmis adatot, információt a közbeszerzési eljárásban, továbbá a
közbeszerzési szerződésben nem lehet alkalmazni.
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Kiegészítő tájékoztatás az ajánlattételi felhívás 1. pontjában meghatározott
elérhetőségeken kérhető. Ajánlatkérő kéri, hogy a kiegészítő tájékoztatás
kérést elektronikus úton (is) küldje meg Ajánlatkérő kapcsolattartójának
elérhetőségére az Ajánlattevő.
13.)

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi és hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettség a
tájékoztató szerződés-tervezetében foglaltak szerint, kiegészítve az
alábbiakkal:
A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített
termék nettó vételára, illetve szolgáltatás nettó díja.
Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a
késedelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelemi kötbér maximális
mértéke 20%.
Meghiúsulási kötbér mértéke: 25%
Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi
0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke
20%.
A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő
egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

14.)

Az ajánlat benyújtásának címe:
1011 Budapest, Fő u. 14-18. VII. emelet (munkanapokon hétfőtől
csütörtökig 09.00 és 16.00 óra között pénteken 09.00 és 14.00 óra között.
(ajánlattételi határidő napján 09:00 és 123:00 óra között)

15.)

Az ajánlattétel nyelve (nyelvei), annak feltüntetésével, hogy a magyar
nyelven kívül más nyelven is benyújtható-e az ajánlat:
Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű
dokumentummal együtt annak Ajánlattevő általi felelős (nem hiteles magyar
nyelvű) fordítását is be kell nyújtani, amelynek egyezőségét (teljes
szöveghűségét) cégszerű aláírással kell ellátni, illetőleg igazolni [Kbt. 36. § (3)].

16.)

Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és
felbontásán jelenlétre jogosultak meghatározása:

az

ajánlat(ok)

Az ajánlat(ok) felbontásának helye: 1011 Budapest, Fő u. 14-18. II.
emelet
Az ajánlat(ok) felbontásának ideje: 2014. augusztus 251. 121:00 óra
Az ajánlatok felbontásán az Ajánlattevő, az Ajánlatkérő, és a felek nevében
eljáró képviselői vehetnek részt.
17.)

Az ajánlattételi határidő
Ajánlattételi határidő: 2014. augusztus 251. 121:00 óra
Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2014. július 29., módosítás:
2014. augusztus 11.
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18.)

Egyéb információk:
18.1.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett
nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3)-(5) bekezdés szerint.
18.2.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az eszközök beszerelési tervét, magyar
vagy angol nyelvű általános műszaki termékleírásait, magyar nyelvű gyártói
adatlapot, valamint a gyártó általi nyilatkozatot, amely bizonyítja, hogy a
megajánlott eszköz a szakmai specifikációban meghatározott műszaki
paramétereknek megfelel.
18.3.) Az ajánlat benyújtásának formai feltételei:
Az ajánlatot a következő formai követelményeknek is megfelelően írásban és
zártan, az ajánlattételi felhívás 1.) pontjában megadott címre közvetlenül vagy
postai úton kell benyújtani az ajánlattételi felhívás 17.) pontjában
meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig. A zárt csomagoláson
(borítékon/dobozon) belül az ajánlatot 1 nyomtatott „eredeti” példányban kell
benyújtani.
Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell
bélyegezni, vagy az Ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy
hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; az
ajánlat eredeti példányát oldalszámozással kell ellátni olyan módon, hogy az
ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen azzal,
hogy elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat
számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet, a címlapot és hátlapot (ha
vannak) nem kell, de lehet számozni – az Ajánlatkérő az ettől kismértékben
eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a
tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az
iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni; az ajánlatnak az elején
tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; az ajánlat minden olyan
oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni.
A 46/2011. (I.28.) Korm. rend. 7. § (1) bekezdés szerinti ellenőrzés
megkönnyítése érdekében az ajánlatokat a fentieknek megfelelően 1db
elektronikus adathordozón (CD/DVD lemezen) is be kell nyújtani, amelyet
jelszó nélkül olvashatóan kell elkészíteni, és amelyeknek az eredeti példányú
ajánlatról készített, nem módosítható PDF file formátumú fájl(oka)t kell
tartalmaznia, illetőleg az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az
elektronikus példány megegyezik az eredeti papíralapúval.
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A csomagoláson az alábbi megjelölést kell feltüntetni:
Ajánlattevő(k) neve és címe, valamint a következő felirat feltüntetése:
dr. Torma Judit részére
EEKH Közgazdasági Főosztály részére.

„Számítógéprendszerek és kapcsolódó szolgáltatások, homogén
szerverek és tárolók és hozzá kapcsolódó szolgáltatások, valamint
szoftverlicencek beszerzése TÁMOP 621-11/1-2012-0001 projekt
keretében”
Ajánlattételi határidő lejártáig (2014. augusztus 251. 121.00 óra)
felbontása tilos!
Az ajánlatok felbontásakor az Ajánlatkérő a Felolvasó lapon közölt adatokat
ismerteti.
Az ajánlattételi határidőn túl beérkező ajánlatok érvénytelenek.
18.4) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti az
Ajánlattevő nevét és címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint az ajánlat(ok)
felbontásakor ismertetésre kerülő azon főbb, számszerűsíthető adato(ka)t,
amely(ek) az értékelési szempont szerint értékelésre kerül(nek), (Kbt. 60. § (6)
bekezdés).
18.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az Ajánlatkérő jelzi, hogy jelen eljárásban az Ajánlatkérő az ajánlattételi
felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az Ajánlattevő
pedig a benyújtott ajánlatához van kötve.
Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlat benyújtásától számított 60
nap, amely időtartam alatt az Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntéséről az
Ajánlattevő(ke)t értesíti [Kbt. 65. § (1)].
18.6) Az ajánlattétellel vagy az ajánlattételi felhívással és a dokumentációval
összefüggő tájékoztatási igény esetén az Ajánlattevő a kérdéseit kizárólag írásban
teheti fel az ajánlattételi felhívás 1.) pontjában meghatározott címre telefaxon vagy
e-mail útján küldött küldeményben.
Az ajánlatban csatolni kell az ajánlati ár megbontására vonatkozó cégszerűen
aláírt részletező ismertetőt (termék és ártáblázat).
18.7) Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy jelen közbeszerzés európai uniós forrásból
valósul meg.
18.8) Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség az Ajánlattevőt terheli.
Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt.
előírásai és a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
18.9) Ajánlatkérő alternatív és többváltozatú ajánlatot a Kbt. 47. §. alapján nem
fogad el.
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18.10)

Ajánlatkérő részekre történő ajánlattételt biztosít.
Csatolni kell az ajánlat részeként benyújtott nyilatkozatokat cégszerűen
aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy jogi képviselő által készített
és ellenjegyzett, a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírásminta egyszerű másolati példányát, az ajánlat meghatalmazott általi
aláírása esetén a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást.

18.11) A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozottak vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló. 2011. évi CVIII. Törvény a közbeszerzésekről, valamint
az ajánlattételi dokumentáció előírásai az irányadóak.
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2. A FELADAT LEÍRÁSA (MŰSZAKI LEÍRÁS)

Az ajánlattételi felhívás 4.) pontjaiban meghatározott feladatok részletes
követelményeit az ajánlat-tételi dokumentció jelen fejezete, valamint a szakmai
specifikáció tartalmazza.
A beszerzés tárgya:
„Számítógéprendszerek és kapcsolódó szolgáltatások, homogén szerverek
és tárolók és hozzá kapcsolódó szolgáltatások, valamint szoftverlicencek
beszerzése TÁMOP 621-11/1-2012-0001 projekt keretében”
1. rész:
2 db rack szerver (1. típus), üzembe helyezése, rendszer dokumentáció
készítése
1 db rack szerver (2. típus) üzembe helyezése, rendszer dokumentáció
készítése
2. rész:
4 CPU-nyi VMware vSphere 5.x ESXi Standard licenc
3. rész
4 db HP Matrix Operating Environment licenc (1-es típusú, 2 CPU-s
szerverekre)
o beilleszthető a jelenleg kormányzati felhő menedzsment rétegébe (HP Cloud
System Automation alá)
o szerver gyártó független
o a szerver cseréje esetén a licenc továbbvihető másik szerverre
o minden egyéb, az üzembe helyezéshez és a HP CSA-val való integrációhoz
szükséges szoftver komponens és licenc
Részajánlattétel lehetséges, egy vagy több részre.
Alternatív ajánlattétel nem lehetséges.
Részletes műszaki leírást a szakmai specifikáció tartalmaz.
Tekintettel arra, hogy a projekt horizontális vállalásai között szerepel, hogy a
beszerzési során a környezetvédelmi szempontokat is érvényesít, kérjük
árajánlatuk összeállításánál részesítsék előnyben a környezetbarát termékeket. Az
ajánlat részeként kérjük, nyilatkozzanak arról, hogy a megajánlott termék
környezetbarát, megfelel a szakmai specifikációban meghatározott környezeti
feltételeknek.
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A KEF portálon található termékkínálat alapján lehetőség van a szükséges
termékek beszerzésére.
Ajánlattevő a jelen keretmegállapodás alapján, a Portálon lévő árlistájában nem
szereplő terméket nem szállíthat, az ilyen termékre ajánlatot nem adhat.
Ajánlatkérő a műszaki tartalom meghatározásánál betartotta a 310/2011.
(XII.23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdésében foglaltakat (közbeszerzési
műszaki leírás és esélyegyenlőség kérdésköre). Az ajánlatok értékelése során
minden egyenértékűnek minősülő terméket, szolgáltatást figyelembe vesz, azaz
adott típussal nem azonos, de funkcionalitásában és műszaki tartalmában legalább
egyenértékű paraméterekkel rendelkező ajánlatot is elfogad, amennyiben a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont alapján nyertes
ajánlatnak tekinthető.
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3. FIZETÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
3.1. Fizetési feltételek
Az Ajánlatkérő kijelenti, hogy a szolgáltatás megrendelés finanszírozásához
szükséges pénzügyi fedezet a szerződés időtartama alatt saját forrásból
rendelkezésére áll.
Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az
Ajánlattevőt terheli. A közbeszerzési eljárás eredményétől függetlenül az
Ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel összefüggésben.
Az
ajánlattételi
felhívás
8.)
pontjának
megfelelően
az
Ajánlatkérő
szállítólevél/teljesítési igazolás alapján kiállított számla ellenében fizet.
Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A számlázást kötelezően megelőzi
szállítólevél, amely alapján a szállító jogosult számlát benyújtani.
Fizetési határidő: A fizetési határidő nem haladhatja meg a számla Intézmény
általi igazolt kézhezvételét követő 30 napot. A Szállító köteles a számlát a
teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Intézmény
részére eljuttatni.
A
számlán
csak
a
jelen
keretmegállapodás
hatálya
alá
tartozó
termékek/szolgáltatások (2. számú melléklet) szerepelhetnek.
Késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatok érvényesek.
Felhívjuk a figyelmet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban: Art.) 36/A. §-ára, amely szerint a közbeszerzések teljesítéséhez
kapcsolódóan kötött szerződések vonatkozásában – ide értve a szerződést teljesítő
vállalkozó és az alvállalkozói közötti szerződéseket, megállapodásokat – történő, a
havonta nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő
(szerződést teljesítő vállalkozó) az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért –
visszatartási kötelezettség nélkül (lásd alább) – abban az esetben fizethet, ha az
alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától
számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást,
vagy az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban. A kifizetést teljesítő (szerződést teljesítő vállalkozó) a köztartozást
mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése után a
köztartozás erejéig köteles a kifizetést visszatartani azzal, hogy a visszatartási
kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. Amennyiben az együttes
igazolás köztartozást mutat és a kifizetés kötelezettje (szerződést teljesítő
vállalkozó) ennek ellenére elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő
köztartozásért. Kérjük, hogy a fenti szabályokkal összefüggésben a további
részletekről az Art. vonatkozó szabályainak áttekintésével tájékozódjanak.
3.2. Szállítási feltételek
A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell a behozatallal, forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb
szükségesen felmerülő díjak és költségek), továbbá a Keretmegállapodás 2. számú
mellékletében
meghatározott
időtartamú
jótállást,
valamint
kapcsolódó
szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, de nem tartalmazza
– sem a termékek sem a szolgáltatások esetén – az általános forgalmi adót,
valamint a közbeszerzési díjat, tartalmazza továbbá a kiszállási és szállítási díjat.
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Az ÁFA és a közbeszerzési díj összegét a Szállító köteles – a Felolvasólapon
feltüntetett árakra, mint vetítési alapra kalkuláltan – az Intézményekkel szemben
felszámítani és kiszámlázni.
A szerződés teljesítése során az Ajánlatkérő megrendelőként a szerződést teljesítő
szállító üzenetet, közlést csak a szerződésben rögzített a felek képviselőin
keresztül tesz.
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4. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK MENETE
Az ajánlattételi felhívás 9.) pontjához (értékelési szempontok) kapcsolódva az
alábbiakban ismertetjük az elbírálás menetét.
Az Ajánlatkérő az ajánlatokat egy szakaszban értékeli.
Az ajánlatok beérkezését követően az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok
megfelelnek-e az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció tartalmának, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Ajánlatok bontási eljárása:
Az ajánlatok felbontása az ajánlattételi felhívásban meghatározott helyen és
időben történik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés alapján.
Az Ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak, a jelen lenni
kívánók igazolni kötelesek a részvételi jogosultságukat és jelenléti ívet írnak alá Az
ajánlatok bontásánál a Kbt. 62.§ (2) bekezdésében meghatározottak lehetnek
jelen.
Az ajánlatok bontásakor ajánlatkérő kizárólag a Kbt. 62.§ (3) bekezdésében
leírtakat ismerteti.
Hiánypótlás biztosítása:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésének, illetve az ajánlattételi felhívás 11. pontjának
megfelelően hiánypótlást biztosít és erre határidő tűzésével felhívja az
Ajánlattevőt.
Az Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körben lehetővé teszi.
4.1. Az ajánlatok érvényességének
összehasonlító értékelése:

megállapítása,

illetőleg

az

ajánlatok

Az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlat(ok) megfelel(nek)-e az ajánlattételi
felhívás és a dokumentáció tartalmának, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek. A Kbt. 62. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő az
ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés - a 18. § (2)
bekezdésének alkalmazása nélkül számított - becsült értékét, és a szerződés
teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Az érvényes
ajánlato(ka)t az Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban meghatározott értékelési
szempont alapján értékeli.
Az érvényes ajánlatokat az ajánlattételi felhívásban rögzítetteknek megfelelően jelen
eljárásban
az
legalacsonyabb
összegű
ellenszolgáltatás
értékelési
szempontja alapján [Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pont] – bírálja el.
Az ajánlati árat az ajánlathoz csatolt felolvasólapon a fentieknek megfelelő módon,
Forintban – HUF - kell meghatározni.
Az ajánlati árakat egyértelmű formában úgy kell megadni, hogy azok
megállapításához további matematikai számítás elvégzésére már ne legyen szükség.
Késedelmes ajánlat:
Az Ajánlatkérő minden olyan ajánlatot, amely az általa előírt ajánlattételi határidő
pontos lejáratát követően kap meg (postai úton érkező ajánlat esetén), elkésettség
címén érvénytelennek nyilvánít és felbontatlanul csatolja a közbeszerzés
dokumentációjához. Az elkésettséggel kapcsolatos eseményről Ajánlatkérő külön
jegyzőkönyvet készít és a közbeszerzés dokumentációjában megőrzi.
Kbt. 61. § (3) szerint a határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az
ajánlattevő, személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön
jegyzőkönyvet vesz fel ajánlatkérő.
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Az ajánlatok módosítása és visszavonása:
Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja vagy vonhatja vissza az
ajánlatát.
A hiánypótlás lehetőségének biztosítása vagy kizárása:
Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-ának megfelelően a hiánypótlás lehetőségét teljes
körben, a törvényben meghatározottak szerint lehetővé teszi.
Nem egyértelmű kijelentések tisztázása:
Az ajánlatok vizsgálatának, kiértékelésének és összehasonlításának elősegítése
érdekében, valamint az ajánlatban szereplő nem egyértelmű kijelentések,
nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében, Ajánlatkérő felkérheti
az Ajánlattevőt ajánlatának pontosítására, illetve a szükséges felvilágosítás
megadására, de ez nem eredményezheti az ajánlat módosítását.
A felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem
jelentős, egyedi részkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati
árat vagy annak értékelése alá eső részösszegét, az Ajánlattevők közötti verseny
eredményét és az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás
feltételeire, a szerződés teljesítésére, az általa kért ellenszolgáltatás összegére
vonatkozóan.
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlattételi felhívásban rögzített értékelési
szemponton kívül semmilyen más többletvállalás nem értékelhető, a Kbt.
előírásaira tekintettel az Ajánlatkérő minden ilyenre való utólagos Ajánlattevői
észrevételt/kifogást kénytelen elutasítani.
4.3 Szerződéskötés, szerződés teljesítése
Eredményes közbeszerzési eljárás esetén az Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel
egy szállítási szerződést köt.
Az eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi
felhívásban és dokumentációban meghatározott feltételek alapján érvényes
ajánlatot tett és az érvényes ajánlatot tevő Ajánlattevők közül a legalacsonyabb
ajánlati árat ajánlotta meg.
Az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével köthet szerződést, vagy a nyertes
visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb
ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok
elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben megjelölte.
A nyertes Ajánlattevővel a szerződés a Kbt. 124. § (6) bekezdése értelmében nem
köthető meg az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam
lejártáig.
Ettől Ajánlatkérő jogorvoslat esetén tér el a Kbt.-ben meghatározottak szerint.
A szerződés aláírásához, ha ezt nem az Ajánlattevő erre feljogosított tisztségviselői
kívánják megtenni, az Ajánlattevőt képviselő cég, vagy személyek számára a
szerződés aláírására felhatalmazó külön eredeti, az Ajánlattevő által cégszerűen
aláírt meghatalmazás szükséges abban az esetben is, ha az ajánlatot az
Ajánlattevő képviseletében megfelelő meghatalmazással rendelkező más cég, vagy
személy nyújtotta be, azonban az a meghatalmazás a szerződés aláírására
vonatkozó, kifejezett felhatalmazást nem tartalmaz.
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5. SEGÉDLET AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ (NYILATKOZAT-MINTÁK)
Az ajánlattételi dokumentáció részeként a következő nyilatkozat-minták kerültek
csatolásra, amelyeket megfelelően kitöltött tartalommal az ajánlat részeként be
kell nyújtani.
1. számú melléklet – Ajánlat előlap
2. Számú melléklet – Felolvasólap
3. számú melléklet – Termék és ártáblázat
4. számú melléklet – Ajánlattevői nyilatkozat
5. számú melléklet - Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt 60. § (3) és (5) alapján
6. számú mellékelt – Szakmai specifikáció

Aláírási címpéldány(ok) vagy aláírás-minta (minták)
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1. sz. melléklet
Ajánlattevő neve: ......................
székhelye: .....................
Ajánlattevő kapcsolattartója1
neve/beosztása: ...........
telefonszáma: ...............
telefax-száma: ..............
e-mail címe: ..................

AJÁNLAT
(ELŐLAP)

A(Z) ____________________________ (AJÁNLATTEVŐ NEVE) AJÁNLATA
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

„Számítógéprendszerek és kapcsolódó szolgáltatások, homogén
szerverek és tárolók és hozzá kapcsolódó szolgáltatások, valamint
szoftverlicencek beszerzése TÁMOP 621-11/1-2012-0001 projekt
keretében”
TÁRGYÚ
AZ EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
Keretmegállapodásos központosított közbeszerzési eljárás 2. részének lefolytatása
a Kbt. 110. § (5)-(7) bekezdés szerint, verseny újbóli megnyitásával
EKMNY01SZGR13: „Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése 2013”
1. rész : Homogén szerverek és tárolók tárgyú eljárásban
EREDETI PÉLDÁNY
………………, 2014. ………… …………

1

Az Ajánlattevő olyan kapcsolattartót és olyan elérhetőségi adatokat, így különösen olyan telefax számot köteles megjelölni,
amelyen az Ajánlattevő kapcsolattartója folyamatosan (akár munkaidőn túl is) elérhető, képes az eljárással összefüggő értesítések
fogadására azzal, hogy az előbbi követelménynek meg nem felelő elérhetőségi adat hiányából fakadó felelősség az Ajánlattevőt
terheli (ilyen elérhetőség hiányában az Ajánlatkérő/Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet az elektronikus és/vagy a postai utat
alkalmazza a telefax helyett).
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2. sz. melléklet
FELOLVASÓLAP
Az ajánlat főbb, számszerűsíthető adatai
Tekintettel az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal által
indított,

„Számítógéprendszerek és kapcsolódó szolgáltatások, homogén
szerverek és tárolók és hozzá kapcsolódó szolgáltatások, valamint
szoftverlicencek beszerzése TÁMOP 621-11/1-2012-0001 projekt
keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációjának 4. pontjában foglaltakra,
összhangban a Kbt. 60. § (6) bekezdésével, az alábbiakban megjelöljük az
Ajánlattevő(k) nevét és címét (székhelyét/lakóhelyét), valamint az alábbi
számszerűsíthető értékelési szempontotokat.

Ajánlattevő(k) neve:
Ajánlattevő(k) címe
(székhelye/lakóhelye):

1. rész
Az ajánlati ár magában foglalja az ajánlattételi felhívás 4.) pontjában, illetve a
dokumentáció
2.
fejezetében,
valamint
a
szakmai
specifikációban
meghatározott feladatok megjelölt mennyiségének
teljes,
összesített
ellenértékét a szerződés teljes időtartama alatt.
Ajánlatunk:
Egyösszegű nettó ajánlati ár2:___________________________
azaz
____________________________ forint

2

Nettó ajánlati ár = közbeszerzési díj nélküli nettó ajánlati ár
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Ft

2. rész
Az ajánlati ár magában foglalja az ajánlattételi felhívás 4.) pontjában, illetve a
dokumentáció
2.
fejezetében,
valamint
a
szakmai
specifikációban
meghatározott feladatok megjelölt mennyiségének
teljes,
összesített
ellenértékét a szerződés teljes időtartama alatt.

Ajánlatunk:
Egyösszegű nettó ajánlati ár3:___________________________

Ft

azaz
____________________________ forint

3. rész
Az ajánlati ár magában foglalja az ajánlattételi felhívás 4.) pontjában, illetve a
dokumentáció
2.
fejezetében,
valamint
a
szakmai
specifikációban
meghatározott feladatok megjelölt mennyiségének
teljes,
összesített
ellenértékét a szerződés teljes időtartama alatt.
Ajánlatunk:
Egyösszegű nettó ajánlati ár4:___________________________

Ft

azaz
____________________________ forint

Jelen nyilatkozatot az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
által indított

„Számítógéprendszerek és kapcsolódó szolgáltatások, homogén
szerverek és tárolók és hozzá kapcsolódó szolgáltatások, valamint
szoftverlicencek beszerzése TÁMOP 621-11/1-2012-0001 projekt
keretében”

tárgyú keret megállapodás 2. része, verseny újraindításával - központosított
közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.
Kelt: …………………….., 2014. ………… …………
.........................................

3
4

Nettó ajánlati ár = közbeszerzési díj nélküli nettó ajánlati ár
Nettó ajánlati ár = közbeszerzési díj nélküli nettó ajánlati ár
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cégszerű aláírás
3. számú melléklet

TERMÉK ÉS ÁRTÁBLÁZAT
Alulírott ………………………………………………………………, mint a(z)
……………………….………………..……............................................................
(székhely: ..........................................................……........................................)
Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője, az Egészségügyi Engedélyezési
és Közigazgatási Hivatal által indított „Számítógéprendszerek és kapcsolódó
szolgáltatások, homogén szerverek és tárolók és hozzá kapcsolódó
szolgáltatások, valamint szoftverlicencek beszerzése TÁMOP 621-11/12012-0001 projekt keretében”
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban az alábbi részletes árajánlatot teszem:
"A"

"B"

"C"

"D"

"E"

"F"

"G"

Nettó
ajánlati
Szállítási
Nettó
Termék
ár (Ft)
díj
Termék cikkszáma Termék megnevezése Mennyiség egységár
besorolása
("D"
(Ft/db)
szorozva
"E"-vel)

Összesen (megrendelő által fizetendő):
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4. sz. melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

Alulírott

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

(név),

mint

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

a

(cégnév)

....................................................................................... (cím, cégbejegyzés
száma) kötelezettségvállalásra feljogosított vezetője a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 60.§ (3) bekezdésben foglalt nyilatkozattételi
kötelezettségnek

eleget

téve

ezennel

kifejezetten

nyilatkozom,

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

hogy

az

által indított, a

„Számítógéprendszerek és kapcsolódó szolgáltatások, homogén szerverek
és tárolók és hozzá kapcsolódó szolgáltatások, valamint szoftverlicencek
beszerzése TÁMOP 621-11/1-2012-0001 projekt keretében” tárgyú
ajánlattételi felhívásában, a dokumentációban valamint az Ajánlatkérőnek feltett
kérdésekre kapott válaszokban meghatározott követelményeket megismertük és
azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk. A szerződést a tárgyalás(ok)
befejezése

után

ajánlatunkban

foglalt

ellenszolgáltatásért

megkötjük

és

teljesítjük.

Az ajánlatunkban tett nyilatkozataink megfelelnek a valóságnak.


Nyilatkozunk, arra

vonatkozólag,

hogy

az elektronikus példány mindenben

megegyezik az eredeti, papíralapon benyújtott ajánlattattal.
Kelt:…………………, 2014……. .........

................................................................
cégszerű aláírás
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5. sz. melléklet
NYILATKOZAT AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
FELTÉTELEINEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A KKV STÁTUSZRÓL
[a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésére figyelemmel]
Alulírott

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

(név),

mint

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

(cégnév)

.............................................................................................
cégbejegyzés

száma)

a

kötelezettségvállalásra

(cím,

feljogosított

vezetője

a

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 60.§ (3) bekezdésben
foglalt

nyilatkozattételi

kötelezettségnek

eleget

téve

ezennel

kifejezetten

nyilatkozom, hogy az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
által

indított,

„Számítógéprendszerek

és

kapcsolódó

szolgáltatások,

homogén szerverek és tárolók és hozzá kapcsolódó szolgáltatások,
valamint szoftverlicencek beszerzése TÁMOP 621-11/1-2012-0001 projekt
keretében tárgyú ajánlattételi felhívásában, a dokumentációban valamint az
Ajánlatkérőnek

feltett

kérdésekre

kapott

válaszokban

meghatározott

követelményeket megismertük és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk.
A szerződést az ajánlatunkban foglalt ellenszolgáltatásért megkötjük és teljesítjük.
Ezúton

nyilatkozom,

hogy

az

általam

képviselt

társaság

a

kis-

és

középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
rendelkezései szerint5 [jelölje meg a megfelelő választ!]





nem tartozik a törvény hatálya alá
mikrovállalkozásnak minősül,
kisvállalkozásnak minősül,
középvállalkozásnak minősül.

Kelt: 2014. ………… …………
..........................................
cégszerű aláírás
a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) részéről

5

Lásd a törvény 3. § (1) bekezdését: mikro-, kis- és középvállalkozásnak (a továbbiakban: KKV) minősül az a vállalkozás, amelynek a)
összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg,
vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a
vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege
legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a)
összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak
megfelelő forintösszeg. További részletekről lásd a törvény rendelkezéseit!
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SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
(MINTA*)
amely létrejött egyrészről az
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
KEF azonosító:
20300,
székhely:
1051 Budapest, Zrínyi u. 3.
törzsszám (PIR):
59776,
Adószám:
16606643-1-41,
képviseli:
Dr. Paphalmi Rita Elnök
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről
a(z) Név
KEF azonosító:
székhely:
céget nyilvántartó cégbíróság neve:
Cg.:
adószám:
képviseli:
mint Szállító (a továbbiakban: Szállító)
között (a továbbiakban együtt: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. A szerződés létrejöttének előzménye:
A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban:
Beszerző) által TED 2013/S086-145861 (2013.05.03.) (KÉ-7187/2013) szám alatt a
központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó
intézmények részére „Számítógéprendszerek és kapcsolódó szolgáltatások,
homogén szerverek és tárolók és hozzá kapcsolódó szolgáltatások, valamint
szoftverlicencek
beszerzése
TÁMOP 621-11/1-2012-0001 projekt
keretében” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos
eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás
jött létre (továbbiakban: KM)
KM azonosítószáma: KM0101-KM0120SZGR13
KM aláírásának dátuma: 2013. augusztus 26
KM időbeli hatálya:2017. augusztus 26.

*

Megjegyzés: A minta a Megrendelő és a Szállító megállapodásának – javasolt minimális tartalmát tartalmazza. A *-gal jelzett
részek a felek szabad megállapodásának tárgya, illetve tartalma igény szerint tovább bővíthető, azonban nem lehet ellentétes a KMel.

A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a
közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.
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2. A szerződés tárgya:
A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a
Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre és szolgáltatásokra
vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján
Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig elvállalja az 1. számú mellékletben nevesített
termékek szállítását és szolgáltatások nyújtását.
A
jelen
szerződésben
meghatározott
…………………………(cégnév) teljesíti.

szállítást

és

számlakiállítást

a

3. A szerződés teljesítési határideje: szerződéskötéstől számított 15 napon belül.
4. A teljesítés helye: A Megrendelő által megjelölt magyarországi cím: Egészségügyi
Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal, 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. (Megrendelő
székhelye)
5. A jótállás kezdete: a teljesítés Megrendelő által írásban igazolt időpontja.
6. A fizetendő ellenérték:
A Szállító a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását és szolgáltatások
teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A
szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek,
egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési
díjat. A közbeszerzési díj alapja verseny újranyitásával történő eljárásban a
Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke
1,5% + Áfa.
7. Fizetési feltételek:
Az 1. számú mellékletben szereplő termékek és szolgáltatások ellenértékének
Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130.§ (3)
bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől
számított 30 napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés
elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni.
A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán
csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások
szerepelhetnek.
7.1. A Szállító a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás
alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését
nem engedményezheti harmadik személyre.
7.2. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerint
meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.
7.3. A szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre
fizetés sem megengedett.
8. Szerződésszegés*:
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Amennyiben a Szállító a jelen szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, illetve
késedelmesen vagy hibásan teljesíti, kötbér megfizetésére köteles a KM
rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint.
A kötbér alapja a nem teljesített, illetve késedelmesen vagy hibásan szállított termék
nettó vételára, illetve a szolgáltatás nettó díja.
A késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem
11. napjától napi 1 % azzal, hogy maximális mértéke 20%.
A meghiúsulási kötbér mértéke: 25%.
A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a
késedelem 11. napjától napi 1 % azzal, hogy maximális mértéke 20%.
A Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból, illetve a
szolgáltatás díjából visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.
A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb
igények érvényesítésének lehetőségét.
9. Szerzői jogok, az eredménytermékek felhasználása
A Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító által a Megrendelő részére készített
rendszer dokumentációt a Megrendelő jogosult időbeli és térbeli korlátozás és
további díjfizetési kötelezettség nélkül felhasználni, hasznosítani.
10. Titoktartás
A Szállítót a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretei között
titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a
szerződés teljesítése során szerzett tudomást. E kötelezettség független a
szerződéses jogviszony fennállásától, és annak megszűnése után is fennmarad. A
titoktartási kötelezettség kiterjed a Szállító által készített és a birtokában levő egyéb
iratra is, ha ez a titoktartás körébe tartozó tényt, adatot tartalmaz. A Szállító
kötelezettséget vállal arra is, hogy amennyiben a szerződés teljesítése során
minősített adat jutna tudomására, a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV.
törvény, valamint Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a
minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet
vonatkozó előírásai alapján jár el.
11. A szerződés tartalmának értelmezése:
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei,
vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai
irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket
nem tartalmazhat.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szállító között létrejött
fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet*:
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1. számú melléklet: Megrendelt termék- és szolgáltatás-, illetve árlista
A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és
ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt „…” eredeti példányban jóváhagyólag írják
alá.
Dátum: ……………, 20…………….

Megrendelő:

Szállító(k):
Pénzügyi ellenjegyző
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