
 
 
 

Pályázati tájékoztató nyomtatvány 
 

I. Pályázat szakmai leírása: 
 
A beszerzés tárgya, leírása mennyisége: „39 (+10 db opció) munkaállomásra 
vírusirtó szoftver beszerzése” 
 
Ajánlatkérő az alábbi három vírusirtó szoftver valamelyikére vár árajánlatot:  

 Panda Antivirus Pro 2013 

 ESET Endpoint Antivirus 

 Avira Professional Security 
 
Ajánlattevőnek lehetősége van a fenti szoftverek egyikére, vagy akár mindegyikére 
ajánlatot tenni. 
 
A szoftvereket munkaállomásonként külön kell telepíteni. 
 
A munkaállomások között 25 db asztali számítógép és 14 db laptop található. 
Valamennyi munkaállomáson Windows operációs rendszer fut. 
 
A szerződés meghatározása: szállítási szerződés/megrendelés 
 
A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje: a szerződés/megrendelés 
aláírásának napjától számított egy év 
 
A teljesítés helye: BVK HOLDING Zrt. székhelye 
 
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A pénzügyi fedezet az üzleti tervben 
megtervezetten rendelkezésre áll. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. Az igazolt 
teljesítés ellenértékének kiegyenlítésére utólag kerül sor átutalással a 
teljesítésigazolást követően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon 
belül. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme a forint.  
 
Az ajánlattételi határidő: 2012. december 10. napja, 11.00 óra 
 
Az ajánlat benyújtásának helye és módja: Az ajánlati árat munkaállomásonként, 
illetve 39 db munkaállomásra összesítve is kérjük megadni. Az opcionális 
mennyiségre adott ajánlati árat külön kérjük meghatározni, ezen belül 5 db asztali 
számítógéppel, és 5 db laptoppal kérünk kalkulálni. 
 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítéssel kapcsoltban felmerülő valamennyi 
díjat és költséget.  
 
Az ajánlathoz csatolni kell a szoftver forgalmazására való jogosultság igazolására 
alkalmas okiratot. 
 
Az ajánlatot cégszerűen aláírva kell benyújtani 2012. december 10-én 11.00 óráig 



 
 

zárt borítékban a BVK HOLDING Zrt. Gazdasági Igazgatóságára (1052 Budapest, 
Városház utca 9-11. Bank épület III. emelet 310. szoba), vagy faxon a 1/327-1877-
es számra, és a mikloskollath.eszter@bvkholding.hu címre elektronikusan is el kell 
juttatni. 
 
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. 
 
A szerződéskötés/megrendelés tervezett időpontja: 2012. december 17. 

II. Pályázat eredménye: 
 
A pályázat nyertese: LiteWare Computer Kft. (1025 Budapest, Pusztaszeri út 89/B.) 
 

III. Indoklás: 
A kiválasztás indoka: A LiteWare Computer Kft. a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tette. 
 
A pályázat lezárásának napja: 2012. december 17. 
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