
 
 
 

Pályázati tájékoztató nyomtatvány 
 

I. Pályázat szakmai leírása: 
 
A beszerzés tárgya, mennyisége 
1 db MS Office 2013 Standard (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher) 
(HUN) OPL (downgradelhető Office 2010-re) 
 
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítésére 
utólag kerül sor átutalással a teljesítésigazolást követően kiállított számla kézhezvételétől 
számított 15 napon belül. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a forint 
(HUF). 
 
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2013. június 28., 11.00 óra 
 
Az ajánlat benyújtásának helye és módja:  
1. Az ajánlati árat a felolvasólapon nettó és bruttó összegben is meg kell határozni. 
 
2. Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) cégszerű aláírásával ellátva kell faxon 
vagy e-mailben eljuttatni ajánlatkérő I. pontban meghatározott kapcsolattartója részére. 
 
3. Az ajánlatnak minimálisan a következő iratokat kell tartalmaznia: 

 az ajánlattételi felhívás 1. sz. melléklete szerinti felolvasólap; 

 az ajánlattételi felhívás 2. sz. melléklete szerinti átláthatósági nyilatkozat; 

 Magyarország területén érvényesíthető garanciális, jótállási feltételek. 
 
4. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, 
kockázatot ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől 
függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a 
költségekkel kapcsolatban. 
 
Az ajánlatok bírálati szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
 
A megrendelés tervezett időpontja: 2013. július 3. 
Szállítási határidő: a megrendelés kézhezvételétől számított 5 munkanap 
 
További információk: 
1. A megrendelés feltétele, hogy ajánlattevő hozzájáruljon ahhoz, hogy díjazása a 
közérdekű adatokra vonatkozó szabályok szerint nyilvánosságra kerüljön. 
 
2. Az ajánlattételi felhívás alapján szerződéskötési kötelezettsége ajánlatkérőnek nem 
keletkezik. 
 
3. Ajánlattevő köteles az ajánlatkérésben foglaltakat bizalmasan kezelni, azok kizárólag az 
ajánlat elkészítésére használhatóak fel, harmadik személynek nem adhatók át. 
 
4. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a nyertes ajánlattevővel kötendő 
szerződés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződéskötést megelőzően, ha a 
cégjegyzékből a tényleges tulajdonos természetes személy nem ismerhető meg, akkor a 
tényleges tulajdonos személyéről az ajánlattevő nyilatkozzon azzal, hogy azt Ajánlatkérő 



 
 
számára megismerhetővé teszi. A tényleges tulajdonos feltárására vonatkozó kötelezettség 
elmulasztása vagy hamis adat szolgáltatása esetén Ajánlatkérő kártérítési igénnyel lép fel. 
 

II. Pályázat eredménye: 
 
A pályázat nyertese: Filesystem Kft. (2100 Gödöllő, Szilhát u. 47.) 
 

III. Indoklás: 
 
A kiválasztás indoka: Filesystem Kft. a rendelkezésre álló fedezet alapján elfogadható 
ajánlatot tett. 
 
A pályázat lezárásának napja: 2013. július 12. 

 


