
 
 
 

Pályázati tájékoztató nyomtatvány 
 

I. Pályázat szakmai leírása: 
 
A beszerzés tárgya, mennyisége 

1. 2 db MS Office 2010  professional (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, 
Access) (HUN) PKC OEM. Az OPK elérhetőségét kérjük megadni vagy külön 
adathordozón szállítani! 

2. 2 db UTP  cat5e patch kábel (5 méter) 
3. 1db  PANDA Antivirus Pro 2013 3 PC 
4. 2 munkaállomásra PKware secureZIP for Windows desktop 
5. 2db HDMI monitor kábel 
6. 1db Lenovo ThinkPad Basic Case (Part number: 43R9113) 

 
A fenti tételeket külön-külön opcióban kívánjuk beszerezni.  

 
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. április 24. 16.00 óra 
 
Az ajánlat benyújtásának helye és módja:  
Az ajánlati árat a felolvasólapon nettó és bruttó összegben, egység- és összár formájában 
is meg kell határozni. 
 
Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) cégszerű aláírásával ellátva kell faxon 
vagy e-mailben eljuttatni ajánlatkérő I. pontban meghatározott kapcsolattartója részére. 
 
Az ajánlatnak minimálisan a következő iratokat kell tartalmaznia: 

 az ajánlattételi felhívás 1. sz. melléklete szerinti felolvasólapot; 

 tételenként a szállítási határidőket 

 A szoftverek esetében kérjük feltüntetni a licensz pontos leírását (időben korlátos 
licensz, perpetual, stb.) Az időben korlátos licensznél minimum 1 évre kérünk 
ajánlatot. 

 A szoftverek esetében a licensz használója minden esetben a BVK Holding Zrt. 
 
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, szállítási 
határidők vállalása 
 
A megrendelés tervezett időpontja: 2013. április 26. 
 
Szállítási határidő: a megrendelés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül 
 



 
 
További információk: 
A megrendelés feltétele, hogy ajánlattevő hozzájáruljon ahhoz, hogy díjazása a közérdekű 
adatokra vonatkozó szabályok szerint nyilvánosságra kerüljön. 
 
Az ajánlattételi felhívás alapján szerződéskötési kötelezettsége ajánlatkérőnek nem 
keletkezik. 
 
Ajánlattevő köteles az ajánlatkérésben foglaltakat bizalmasan kezelni, azok kizárólag az 
ajánlat elkészítésére használhatóak fel, harmadik személynek nem adhatók át. 

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

III. Indoklás: 
A kiválasztás indoka: A Filesystem Kft. tette a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatot. 
 
A pályázat lezárásának napja: 2013. április 26. 

 


