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4. sz. melléklet 

Pályázati tájékoztató nyomtatvány 

I. Pályázat szakmai leírása: 
 
A pályázat tárgya: 
 
A BVH Zrt. részére Office üzleti 365 előfizetés beszerzése 
 
 

A beszerzésre vonatkozó ajánlattételi felhívás 
 
Tisztelt Ajánlattevő! 
 
A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
képviseletében eljárva ezúton felkérem írásbeli árajánlat-tételre az alábbi feltételek mellett: 
 
 
Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 
Név: BVH Zrt. (a továbbiakban: BVH) 
Cím: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. III. emelet Bank szárny 
 
A beszerzési eljárás vonatkozásában kapcsolattartó: Fiák László 
Szobaszám: III. emelet Bank szárny 306/B. sz. iroda 
Telefonszám: +36 1 327 1665 
Fax: +36 1 327 1877 
Mobil: +36 20 346 8995 

E-mail: fiak.laszlo@bvh.budapest.hu  
 
A beszerzési eljárás elnevezése: 
 

„Office üzleti 365 előfizetés beszerzése” 
 
A beszerzés tárgya: 

A beszerzési eljárás keretében ajánlatkérő 21 db Office 365 üzleti előfizetés (Office365 
Business) beszerzésére kér ajánlatot, amelyek időtartama: fix 1 év, az időszak lejártakor 
hosszabbítási lehetőséggel. 

Az ajánlat benyújtásának határideje, az ajánlati kötöttség ideje, illetve az az időpont, 
ameddig ajánlatkérő az ajánlati felhíváshoz kötve van:  
 
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2017.10.24. 10:00 óra. 
 
Az ajánlati kötöttség ideje: 30 nap 
 
Az ajánlat benyújtásának helye és módja:  
 
Az ajánlattételhez a mellékletként csatolt felolvasólap egy cégszerűen aláírt példányát 
elektronikus úton (e-mailben) nem szerkeszthető formátumban (pl. PDF) el kell juttatni 
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ajánlatkérőhöz a fiak.laszlo@bvh.budapest.hu e-mail címre a fenti ajánlatok benyújtására 
megjelölt határidőig.  
 
Az ajánlatok bírálati szempontja:  
 
Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
A benyújtott ajánlatok elbírálását követően ajánlatkérő elektronikus úton értesíti az 
ajánlattevőket ajánlatuk elbírálásának eredményéről. 
 
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 
 
Ajánlatkérő előleget nem fizet.  
 
Az igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítésére utólag kerül sor átutalással a 
teljesítésigazolást követően kiállított számla kézhezvételétől számított 8 napon belül. Az 
ajánlattétel és a kifizetés pénzneme a forint. 
 
A teljesítés határideje:  
 
Ajánlatkérő általi megrendeléstől számított 6 munkanapon belül. 
 
Az Átadás-átvétel módja és helyszíne: Személyesen előre egyeztetett időpont alapján, BVH 
Zrt, 1052 Budapest Városház utca 9-11., 3. emelet - Bank szárny, Vezérigazgatói titkárság. 

 
X. További információk: 
 
Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatos, valamint az ajánlattal egyébként együtt 
járó valamennyi költség, kockázat és felelősség az ajánlattevőt terheli. Az eljárás 
lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető 
felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban. 
 
Az ajánlati felhívás alapján szerződéskötési kötelezettsége ajánlatkérőnek nem keletkezik.  
 
Ajánlatkérő a jelen árajánlatkérést bármikor felfüggesztheti, megszüntetheti, illetve az eljárást 
eredménytelenségét megállapíthatja, valamint az eljárást nyertes kihirdetése nélkül 
befejezheti.  
 
 
 
Mellékletek: 
1. sz. melléklet: Felolvasólap 
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1. sz. melléklet 

FELOLVASÓLAP 
 
Alulírott ................................., mint a(z) ...................................................... ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a BVH Zrt. ajánlatkérő által megküldött, 
„Office üzleti 365 előfizetés beszerzése” tárgyú árajánlatkérésre ajánlatot kívánok 
benyújtani az alábbiak szerint: 
 

Ajánlati ár 
 

Eszköz neve Darabszám nettó ajánlati ár: Ft+ ÁFA* 

Office üzleti 365 
előfizetés 21  

* az előfizetéshez tartozó egységnyi nettó ajánlati árat az előfizetések darabszámával megszorozva 
kell megadni. 

 
Kelt: ………………… 20... év …………… hó ……….. nap 
 
 
 
 
 

……………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 
 
 

II. Pályázat eredménye: 
 
Nyertes ajánlattevő neve: SysPac Hungária Kft. 
 

III. Indoklás: 
 
A nyertes pályázó kiválasztásának szempontja: 
 
az árajánlat-kérésben leírtak szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 
 
A pályázat lezárásának napja: 2017. november 3. 
 
 

 

 
 


