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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 105. § (2) bekezdés b) pontja alapján a 

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) által lefolytatott „SZGR - Kliens oldali informatikai 

eszközök beszerzése” tárgyú keretmegállapodásos eljárás 2. részének („Általános kliens oldali 

informatikai eszközök beszerzése”) második szakaszában az 

„ELTE_2018_167_Notebook beszerzés a 2018. második negyedéves igények alapján” tárgyban 

lefolytatandó közbeszerzési eljáráshoz 

A) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME, KAPCSOLATTARTÓ 

Szervezet:  Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Cím: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 

Képviseli:  dr. Scheuer Gyula kancellár 

Nemzeti azonosítószám:  AK02128 

FAKSZ: dr. Mihucz Bernadett (01047) 

 

Kapcsolattartó: Dr. Fehérvári Andrea 

Cím: 1056 Budapest, Szerb utca 21-23., II. emelet 25. szoba 

Tel.: +36 1-411-6700 / 2075 

Fax: +361 411 6721 

E-mail:  kozbeszerzes@elte.hu 

B) HIVATKOZÁS A KERETMEGÁLLAPODÁSRA ÉS A KERETMEGÁLLAPODÁST MEGINDÍTÓ 

HIRDETMÉNYRE  

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) 2017. január 30-án indult, 2018. február 1-jén 

közzétett, 2017/S 022-037059 azonosítószámon, és KÉ-1405/2017. iktatószám alatt, a 

központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények 

részére „SZGR-Kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyban megindított 

központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás felhívásának 2. része (Általános 

kliens oldali informatikai eszközök beszerzése) eredményeképpen a Beszerző és az Eladó 

között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM) KM0201-20SZGRK17 azonosítószámon. 

C) AZ ADOTT KÖZBESZERZÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE (NÓMENKLATÚRA)  

Tárgy: Notebook beszerzés 

Mennyiség: 

Általános elnevezés Termék név Mennyiség (db) 

NB-ELTE-01 

15,6'' HD kijelzős notebook, i5 7. gen, 4GB DDR4, 
500GB HDD, DVDRW, windows, fekete v. 
sötétszürke szín, magyar billentyűzet, wifi, bt, SD 
kártyaolvasó, min. 2 db USB 3.0 és 1 db USB 3.1 
Type-C (dokkolhatóságon felül), VGA, HDMI, TPM, 
méretpontos táska, min. 3 év gar. 

27 



Oldal: 2 / 27 
 

NB-ELTE-02 

14'' matt HD kijelzős notebook, i5 7. gen., 4GB 
DDR4, 500GB HDD, integrált VGA, windows, fekete 
v. sötétszürke szín, magyar billentyűzet, wifi, bt, SD 
kártyaolvasó, min. 2 db USB 3.0 és 1 db USB 3.1 
Type-C, VGA, HDMI, TPM, méretpontos táska, min. 
3 év gar. 

1 

NB-ELTE-02A 

14'' matt HD kijelzős notebook, i5 7. gen., 8GB 
DDR4, 500GB HDD, integrált VGA, windows, fekete 
v. sötétszürke szín, magyar billentyűzet, wifi, bt, SD 
kártyaolvasó, min. 2 db USB 3.0 és 1 db USB 3.1 
Type-C (dokkolhatóságon felül), VGA, HDMI, TPM, 
méretpontos táska, min. 3 év gar. 

35 

NB-ELTE-02S 

14'' matt FHD kijelzős notebook, i5 7. gen., 8GB 
DDR4, 256GB SSD, integrált VGA, windows, fekete 
v. sötétszürke szín, magyar billentyűzet, wifi, bt, SD 
kártyaolvasó, min. 2 db USB 3.0 és 1 db USB 3.1 
Type-C (dokkolhatóságon felül), VGA, HDMI, TPM, 
méretpontos táska, max 1,6kg. min. 3 év gar. 

1 

NB-ELTE-03 

15,6'' FHD matt kijelzős notebook, i3 7. gen., 4GB 
DDR4, 500GB HDD, integrált VGA, windows, fekete 
v. sötétszürke szín, magyar billentyűzet, wifi, bt, SD 
kártyaolvasó, min. 2 db USB 3.0 és 1 db USB 3.1 
Type-C (dokkolhatóságon felül), VGA, HDMI, TPM, 
méretpontos táska, min. 3 év gar. 

9 

NB-ELTE-05-eng 

15,6'' HD kijelzős notebook, i5 7.gen., 8GB DDR4, 
1000GB HDD, DVDRW, windows, fekete v. 
sötétszürke szín, ANGOL billentyűzet, wifi, bt, SD 
kártyaolvasó, min. 2 db USB 3.0 és 1 db USB 3.1 
Type-C, VGA, HDMI, TPM, méretpontos táska, min. 
3 év gar. 

5 

NB-ELTE-05S2 

 
15,6'' FHD kijelzős notebook, i5 7.gen., 8GB DDR4, 
512GB SSD, DVDRW, windows, fekete v. 
sötétszürke szín, magyar billentyűzet, wifi, bt, SD 
kártyaolvasó, min. 2 db USB 3.0 és 1 db USB 3.1 
Type-C (dokkolhatóságon felül), VGA, HDMI, TPM, 
méretpontos táska, min. 3 év gar. 

5 

NB-ELTE-06-SSD 

 
14" matt FHD kijelző, i7 7. gen., 8GB DDR4, 500GB 
SSD, HDMI, windows, min. 1 db USB TypeC, min. 
2db USB 3.0, SD, fekete v. sötétszürke szín, magyar 
billentyűzet, wifi, bt, méretpontos táska, min. 3 év 
gar. 

10 
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NB-ELTE-07 

10,1'' multi-touch IPS notebook, intelQuad-Core, 
2GB DDR3 RAM, 64GB, 1280×800, windows, 
szürke, magyar billentyűzet, wifi, BT, micro USB, 
micro HDMI, kamera, dokkolható billentyűzet, 
microSD, mikrofon, hangszóró, min. 3 év gar. 

2 

NB-ELTE-08 

 
13,3'' matt FHD kijelzős notebook, i7 7. gen., 16GB 
DDR4, 512GB SSD, integrált VGA, windows, fekete 
v. sötétszürke szín, magyar billentyűzet, wifi, bt, SD 
kártyaolvasó, min. 2 db USB 3.0 és 1 db USB 3.1 
Type-C (dokkolhatóságon felül), HDMI, TPM, 
méretpontos táska, min. 3 év gar. 

1 

NB-ELTE-714-eng 

13,3'' IPS FHD kijelzős notebook, i7 7. gen., 16GB 
DDR4, 128GB SSD, windows, trackpoint, fekete v. 
sötétszürke szín, ANGOL billentyűzet, wifi, bt, 
SD kártyaolvasó, 3 db USB 3.0, TPM, HD kamera, 
ujjlenyomat olvasó, méretpontos táska, 
notebookhoz illeszkedő dokkoló, min. 3 év gar. 

1 

CPV kód:  

Fő tárgy:  30213100-6 Hordozható számítógépek 

D) A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK MÓDJA 

Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívással egybe szerkesztve, annak részeként bocsátja a 

közbeszerzési dokumentumokat az Ajánlattevők részére elektronikusan a központosított 

közbeszerzési portálra történő feltöltéssel.  

E) A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA 

Adásvételi szerződés  
 

F) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE 

Teljesítés határideje: a szerződés hatálybalépésétől számítva 30 napon belül. 
 

G) A TELJESÍTÉS HELYEI 

munkaszám: 2018/Q2-B0000-B15301/17 
NTÁ - Pedagógiai és Pszichológiai Kar SEK 
9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 

Emelet/szoba:1. emelet  

munkaszám: 2018/Q2-B0000-B15301/17 
GK - Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. 

Emelet/szoba:I/116. 

munkaszám: 2018/Q2-C0000-C15301/17 
ELTE BTK 

1088 Budapest, Múzeum krt.4/a 
Emelet/szoba:V.em.519 
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munkaszám: 2018/Q2-C0000-EFOP-3.2.14-17--2017 
ELTE BTK 

1088 Budapest, Múzeum krt.4/a 
Emelet/szoba:V.em.519 

munkaszám: 2018/Q2-C0360-PZ1210/17 
ELTE BTK 

1088 Budapest, Múzeum krt.4/a 
Emelet/szoba:V.em.519 

munkaszám: 2018/Q2-C0625-PZ1211/17 
ELTE BTK 

1088 Budapest, Múzeum krt.4/a 
Emelet/szoba:V.em.519 

munkaszám: 2018/Q2-C0720-PZ1214/17 
ELTE BTK 

1088 Budapest, Múzeum krt.4/a 
Emelet/szoba:V.em.519 

munkaszám: 2018/Q2-D0115-PH1808/16 
pázmány 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 
Emelet/szoba:0/98 

munkaszám: 2018/Q2-D0140-PZ1110/17  
pázmány 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 
Emelet/szoba:0/98 

munkaszám: 2018/Q2-D0160-D11006/17 
pázmány 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 
Emelet/szoba:0/98 

munkaszám: 2018/Q2-D0160-PNM003511 
pázmány 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 
Emelet/szoba:0/98 

munkaszám: 2018/Q2-D0200-D10405/16 
pázmány 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 
Emelet/szoba:0/98 

munkaszám: 2018/Q2-D0210 PZ1133/16 
pázmány 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 
Emelet/szoba:0/98 

munkaszám: 2018/Q2-D0390-PZ1129/16 
pázmány 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 
Emelet/szoba:0/98 
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munkaszám: 2018/Q2-D0400-ADE302/13 
pázmány 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 
Emelet/szoba:0/98 

munkaszám: 2018/Q2-E0000-E10401/16 
ELTE Informatikai Kar 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C 
Emelet/szoba:2. emelet, 2.419-es szoba 

munkaszám: 2018/Q2-E0000-E11101/16 
ELTE Informatikai Kar 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C 
Emelet/szoba:2. emelet, 2.419-es szoba 

munkaszám: 2018/Q2-R0550_IK-PNM043112 
ELTE Informatikai Kar 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C 
Emelet/szoba:2. emelet, 2.419-es szoba 

munkaszám: 2018/Q2-PN5501/17 (EFOP 3.4.3 - 16-2016-00011) 
1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. IV.em. 402. 

munkaszám: 2018/Q2-H0000-H15301/17 
ELTE TÓK 

1126 Budapest, Kiss János altb. utca 40. 
Emelet/szoba:Fsz. 18. 

munkaszám: 2018/Q2-H0000-AH9701/03 
ELTE TÓK 

1126 Budapest, Kiss János altb. utca 40. 
Emelet/szoba:Fsz. 18. 

munkaszám: 2018/Q2-N0400-KK9906/14 
ELTE Műszaki és Informatikai Igazgatóság 
1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. 

Emelet/szoba: 5. emelet 

munkaszám: 2018/Q2-N0400-KN9908/15 
ELTE Műszaki és Informatikai Igazgatóság 
1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. 

Emelet/szoba: 5. emelet 

munkaszám: 2018/Q2-N0400-KN9908/15_ 
PZs - ELTE Informatikai Igazgatóság 

1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. 
Emelet/szoba:5/514 
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munkaszám: 2018/Q2-R0510-R10101/16 
ELTE Rektori Kabinet 

1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 
Emelet/szoba:I. em 101 

munkaszám: 2018/Q2-S0050-ES1801/07 
ELTE Konfuciusz Intézet 

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F 
Emelet/szoba:1/16. 

munkaszám: 2018/Q2-T0020-T12201/16 
Radnóti 

1146 Budapest, Cházár András u. 10. 
Emelet/szoba:fszt. 25. 

munkaszám: 2018/Q2-T0080-T18201/16 
ELTE GYOPSZ 

1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. 
Emelet/szoba:C. ép. 

NUTS-kód: HU-101, HU-222, 

 

H) AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI, ILLETŐLEG A VONATKOZÓ 

JOGSZABÁLYOKRA HIVATKOZÁS 

A termékek ellenértékének az Ajánlatkérő (Intézmény) által történő kiegyenlítése az igazolt 

teljesítést követően, a Kbt. 135. § (1) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok 

szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. Ajánlattevő köteles a 

számlákat a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül projektenként/munkaszámonként 

kiállítani, majd az Ajánlatkérő részére a teljesítési helyekre eljuttatni. A számlához az aláírt 

teljesítésigazolást mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó 

termékek szerepelhetnek. 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A kifizetés átutalással történik, a kifizetés pénzneme HUF. A 

kifizetésre vonatkozó jogszabályok: 2015. évi CXLIII. törvény, a 2017. évi CL. tv. (Art.), a 272/2014. 

(XI. 5.) Korm. rendelet. 

A közbeszerzési eljárás részben (5 db NB-ELTE-01 termék esetében) európai uniós támogatásból 

valósul meg: 

Projekt azonosítója: EFOP-3.2.14-17-2017-00006 
Projekt elnevezése: Nyelvtanulással a boldogulásért 

 

A közbeszerzési eljárás részben (4 db NB-ELTE-05S2 termék esetében) európai uniós 

támogatásból valósul meg: 

Projekt azonosítója: EFOP 3.4.3-16-2016-00011 
Projekt elnevezése: A felsőoktatás hozzáférhetőségének javítása, komplex, fenntartható 
tanulástámogatási környezet kialakítása, az oktatás innovatív megújítása az ELTE telephelyein 
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I) AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ ÉS AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME 

Ajánlattételi határidő és a bontás időpontja: 2018. augusztus 2. 10 óra 00 perc 

Az ajánlatok benyújtásának címe: az ajánlatokat elektronikus úton kell feltölteni a KEF portálra 

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:  

Az ajánlatok az ajánlati felhívásban meghatározottak és a 257/2007 (X.4.) Korm. rendelet 14.§-

ban előírtak szerint kerülnek felbontásra. Az ajánlatok felbontására az ajánlattételi határidő 

lejártakor azonnal sor kerül. 

Ajánlatkérő kizárólag azokat az ajánlatokat tekinti az előírt határidőre beérkezettnek, amelyek az 

ajánlati felhívásban megjelölt (KEF portál) helyre és az abban megadott időpontig beérkeznek. 

Minden fájl feltöltésének és titkosításának be kell fejeződni az ajánlattételi határidő lejártáig. 

Az ajánlattételi határidő lejártakor – a bontási folyamatba lépést követően – az eljárás adatlapján a 

benyújtott Felolvasólapok láthatóvá válnak minden Ajánlatot benyújtó Ajánlattevő, valamint az 

Ajánlatkérő számára. Ajánlatkérő a bontáson a Kbt. 68.§ (4) szerit ismerteti a „Felolvasó lap”-ok 

adatait. 

Az ajánlatok felbontásáról Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított 5 (öt) 

napon belül feltölt a KEF portálra és hozzáférhetővé teszi a portálon az eljárás adatlapján.  

J) AZ AJÁNLATTÉTEL NYELVE  

A közbeszerzési eljárás nyelve magyar (HUN). Az ajánlatokat tehát a magyar nyelven kívül más 

egyéb nyelven nem nyújtható be. Az ajánlatokban csatolt minden idegen nyelven kiállított 

okirat/dokumentum/igazolás/nyilatkozat mellé csatolni kell azok részvételre jelentkező által 

készített, vagy készíttetett magyar nyelvű felelős fordítását is. Ajánlatkérő erre tekintettel a 

fentiektől eltérő nyelvű okiratot nem fogad el. Az Ajánlatkérő a fordítások esetén az részvételre 

jelentkező általi felelős magyar fordítást elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján, ez esetben az 

ajánlatnak tartalmaznia kell a részvételre jelentkező cégjegyzésre jogosult képviselőjének 

nyilatkozatát az idegen nyelven kiállított dokumentumok magyar nyelvre történő fordításának az 

eredetivel való egyezőségéről (szöveghűségéről). Az ajánlatnak értékelése, értelmezési 

szempontjából a magyar fordítás az irányadó. Az Ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven 

készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is. A fordítási hibákból történő felelősséget az 

Ajánlattevő viseli. 

K) AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG IDŐTARTAMA 

Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártát követően 30 nap. 

L) AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJA 

A Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

Ajánlatkérő a Felolvasólapon a nettó egységárban, az ÁFA és a közbeszerzési díj NÉLKÜLI 

összesen ajánlati árat kéri megadni. 

M) EGYÉB INFORMÁCIÓ 

1. Az ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet. Ajánlatkérő opcionális ajánlattétel 
lehetőségét nem biztosítja. Ajánlatkérő a részajánlat-tétel lehetőségét nem biztosítja a beszerzés 
tárgyának funkcionális egysége miatt. 

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő ajánlattételi és teljességi nyilatkozatát a Kbt. 66. § 

(5) bekezdésében foglaltak vonatkozásában, amelyben Ajánlattevőnek egyúttal arról is 

nyilatkoznia kell, hogy vele szemben továbbra sem állnak fenn a KM0201-20SZGRK17 számú 

keretmegállapodásos eljárásban előírt kizáró okok. Az ajánlattevőknek ezen nyilatkozatot 

elektronikus aláírással kell ellátniuk, továbbá közös ajánlattevők esetén a nyilatkozatot minden 

egyes ajánlattevő vonatkozásában szükséges megadni. 
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3. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ának megfelelően biztosítja, továbbá a Kbt. 

72. §-át megfelelően alkalmazza. 

4. Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a 

Ptk. szabályai, valamint a KM0201-20SZGRK17 keretmegállapodás rendelkezései az irányadók. 

5. Ajánlattevő csak az érvényben lévő keretmegállapodás árlistájában szereplő termékeket 

ajánlhatja meg, az árlistában szereplő árral azonos vagy kedvezőbb áron. Az egyes termékek 

ajánlati ára csak HUF-ban meghatározott, egész szám lehet. 

6. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: KM0201-20SZGRK17 Keretmegállapodásban, 

valamint az egyedi szerződésben foglaltak szerint. 

7. Az egy ajánlattevői körből, azaz közös ajánlattevőktől származó külön-külön benyújtott ajánlat 

többváltozatú ajánlatnak minősül, így az az érintett ajánlatok érvénytelenítését vonja maga után. 

8. Az ajánlat benyújtásának formai követelményei: 

a) Az ajánlatot csak elektronikus úton lehet benyújtani, elektronikusan aláírt PDF (és xml) 

típusú elektronikus dokumentum formájában a KEF portálra ajánlattételi határidőig történő 

feltöltéssel. 

b) A PDF fájlok esetében a kinyomtatás majd szkennelés nem megengedett. A PDF 

dokumentum elkészítéséhez először valamely dokumentumkészítő szoftver (pl. Word) 

segítségével el kell készíteni a dokumentum szerkeszthető formátumát, majd (Word esetén) a 

„Fájl” menü „Mentés másként” menüpont választása után a „Fájl típus”-t kell PDF típusúra 

beállítani, majd a mentést elvégezni. Ezt követően lehet a dokumentumot elektronikusan 

aláírni. 

Az ajánlat tartalommal rendelkező oldalait oldalszámozással és az oldalszámokat tartalmazó 

tartalomjegyzékkel kell ellátni, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok 

könnyebben megtalálhatóak. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként 

növekedjen. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatot egy 

pdf fájlban kéri Ajánlatkérő elkészíteni, elektronikusan aláírni és feltölteni a KEF portálon az 

alábbi elnevezéssel 

 Ajanlat_cegnev_pdf 

c)  A dokumentációhoz mellékelt ajánlati sablon Excelt / Részletes árajánlatot Ajánlattevőnek az 

ajánlatában elektronikusan aláírva, szerkeszthető xls formátumban egyaránt fel kell töltenie a 

KEF portálra 

 Ajánlati sablon Excel_Reszletes_árajanlat_cegnev_xls 

d) Ajánlatkérő kizárólag legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott PDF (és 

xml) típusú elektronikus dokumentumokat fogad el. 

e) Ajánlatkérő a Felolvasólapot külön kérik kezelni az ajánlati többi részétől, melyet legalább 

fokozott biztonságú aláírással kell ellátni az ajánlatnál jelölt módon a KEF portálon Ajánlatkérő 

által indított versenyújranyitás adatlapján feltölteni az Ajánlattételi határidő lejártáig. 

Ajánlattevőknek először a felolvasó lapot kell feltölteni a többi dokumentáció feltöltésére csak 

ezek után van lehetőség. A Felolvasólapot az alábbiak szerint kéri Ajánlatkérő elnevezni: 

Felolvasolap_cegnev_pdf 

f) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az 

Ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem tehető felelőssé 

az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban. 

9. Amennyiben Ajánlattevő nem tud a felhívásban megjelölt feltételeknek megfelelő ajánlatot tenni, 
úgy az erről szóló nyilatkozatát elektronikusan aláírva pdf. formátumban kéri Ajánlatkérő - a 







 
 

Oldal: 11 / 27 
 

Műszaki leírás, feladat-meghatározás 

 

A közbeszerzés tárgyának leírása, a feladat és a teljesítéssel kapcsolatos követelmények 

meghatározása 

Az Ajánlattevő a központi beszerző szervezet által lebonyolított keretmegállapodásos eljárás első 

részének lezárásaként kötött Keretmegállapodásban KM0201-20SZGRK17 meghatározottakhoz 

képest, az ajánlat tartalmi elemeire vonatkozóan, csak a Keretmegállapodásban foglaltakkal azonos 

vagy az Intézmény számára kedvezőbb ajánlatot tehet tekintettel az Ajánlatkérő számára. 

Tárgy: Notebook beszerzés 

Általános elnevezés Termék név Mennyiség (db) 

NB-ELTE-01 

15,6'' HD kijelzős notebook, i5 7. gen, 4GB DDR4, 
500GB HDD, DVDRW, windows, fekete v. 
sötétszürke szín, magyar billentyűzet, wifi, bt, SD 
kártyaolvasó, min. 2 db USB 3.0 és 1 db USB 3.1 
Type-C (dokkolhatóságon felül), VGA, HDMI, TPM, 
méretpontos táska, min. 3 év gar. 

27 

NB-ELTE-02 

14'' matt HD kijelzős notebook, i5 7. gen., 4GB 
DDR4, 500GB HDD, integrált VGA, windows, fekete 
v. sötétszürke szín, magyar billentyűzet, wifi, bt, SD 
kártyaolvasó, min. 2 db USB 3.0 és 1 db USB 3.1 
Type-C, VGA, HDMI, TPM, méretpontos táska, min. 
3 év gar. 

1 

NB-ELTE-02A 

14'' matt HD kijelzős notebook, i5 7. gen., 8GB 
DDR4, 500GB HDD, integrált VGA, windows, fekete 
v. sötétszürke szín, magyar billentyűzet, wifi, bt, SD 
kártyaolvasó, min. 2 db USB 3.0 és 1 db USB 3.1 
Type-C (dokkolhatóságon felül), VGA, HDMI, TPM, 
méretpontos táska, min. 3 év gar. 

35 

NB-ELTE-02S 

14'' matt FHD kijelzős notebook, i5 7. gen., 8GB 
DDR4, 256GB SSD, integrált VGA, windows, fekete 
v. sötétszürke szín, magyar billentyűzet, wifi, bt, SD 
kártyaolvasó, min. 2 db USB 3.0 és 1 db USB 3.1 
Type-C (dokkolhatóságon felül), VGA, HDMI, TPM, 
méretpontos táska, max 1,6kg. min. 3 év gar. 

1 

NB-ELTE-03 

15,6'' FHD matt kijelzős notebook, i3 7. gen., 4GB 
DDR4, 500GB HDD, integrált VGA, windows, fekete 
v. sötétszürke szín, magyar billentyűzet, wifi, bt, SD 
kártyaolvasó, min. 2 db USB 3.0 és 1 db USB 3.1 
Type-C (dokkolhatóságon felül), VGA, HDMI, TPM, 
méretpontos táska, min. 3 év gar. 

9 
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NB-ELTE-05-eng 

15,6'' HD kijelzős notebook, i5 7.gen., 8GB DDR4, 
1000GB HDD, DVDRW, windows, fekete v. 
sötétszürke szín, ANGOL billentyűzet, wifi, bt, SD 
kártyaolvasó, min. 2 db USB 3.0 és 1 db USB 3.1 
Type-C, VGA, HDMI, TPM, méretpontos táska, min. 
3 év gar. 

5 

NB-ELTE-05S2 

 
15,6'' FHD kijelzős notebook, i5 7.gen., 8GB DDR4, 
512GB SSD, DVDRW, windows, fekete v. 
sötétszürke szín, magyar billentyűzet, wifi, bt, SD 
kártyaolvasó, min. 2 db USB 3.0 és 1 db USB 3.1 
Type-C (dokkolhatóságon felül), VGA, HDMI, TPM, 
méretpontos táska, min. 3 év gar. 

5 

NB-ELTE-06-SSD 

 
14" matt FHD kijelző, i7 7. gen., 8GB DDR4, 500GB 
SSD, HDMI, windows, min. 1 db USB TypeC, min. 
2db USB 3.0, SD, fekete v. sötétszürke szín, magyar 
billentyűzet, wifi, bt, méretpontos táska, min. 3 év 
gar. 

10 

NB-ELTE-07 

10,1'' multi-touch IPS notebook, intelQuad-Core, 
2GB DDR3 RAM, 64GB, 1280×800, windows, 
szürke, magyar billentyűzet, wifi, BT, micro USB, 
micro HDMI, kamera, dokkolható billentyűzet, 
microSD, mikrofon, hangszóró, min. 3 év gar. 

2 

NB-ELTE-08 

 
13,3'' matt FHD kijelzős notebook, i7 7. gen., 16GB 
DDR4, 512GB SSD, integrált VGA, windows, fekete 
v. sötétszürke szín, magyar billentyűzet, wifi, bt, SD 
kártyaolvasó, min. 2 db USB 3.0 és 1 db USB 3.1 
Type-C (dokkolhatóságon felül), HDMI, TPM, 
méretpontos táska, min. 3 év gar. 

1 

NB-ELTE-714-eng 

13,3'' IPS FHD kijelzős notebook, i7 7. gen., 16GB 
DDR4, 128GB SSD, windows, trackpoint, fekete v. 
sötétszürke szín, ANGOL billentyűzet, wifi, bt, 
SD kártyaolvasó, 3 db USB 3.0, TPM, HD kamera, 
ujjlenyomat olvasó, méretpontos táska, 
notebookhoz illeszkedő dokkoló, min. 3 év gar. 

1 

 

Műszaki követelmények: 

A megajánlott termékeknek a táblázat elvárások oszlopában szerepelő tulajdonságoknak kell 

minimum megfelelniük. Ajánlatkérő elfogadja az elvárások oszlopban szereplő tulajdonságoknál jobb 

tulajdonságokkal rendelkező termékeket is. 

Előírások: 

Ajánlattevő csak a KM0201-20SZGRK17 számú keretmegállapodásban, az Ajánlattevő árlistájában 

szerepelő terméket ajánlhatja meg. Ajánlattevő köteles az elvárások teljesítéséhez szükséges 

valamennyi terméket szerepeltetni és beárazni ajánlatában. 
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A dokumentációhoz mellékelt kitöltött ajánlati sablon Excelt az Ajánlattevőnek az ajánlatában 

cégszerűen aláírva, és szerkeszthető xls formátumban egyaránt csatolnia kell. Az ajánlati sablon 

Excelben az Ajánlattevők csak saját árlistájukban szereplő termékeket szerepeltethetik.  

Az ajánlati sablon Excelben a Nettó egységárnál és Termék összesített áránál ne szerepeljenek 

nem egész (tizedes jegyeket tartalmazó) számok, mert az Excel a szorzat számításánál 

figyelembe veszi azokat, s más érték jön ki, mint ami a táblázatból következne (ahol csak az 

egész számokat látjuk). Ajánlatkérő a kinyomtatott táblázat árait veszi alapul (ahol nem 

látszódik a tizedes jegy, és – számítási hiba javítása keretében – annak megfelelően javítja az 

ajánlati árat – hiába szerepel az Excelben nem látható módon a tizedes jegy után még további 

szám, vagy olyan 5 vagy nagyobb szám a tizedes jegy után, amit felfelé kellene kerekíteni).  

Kerekítés esetében Ajánlattevők az árlistájukban szereplő nem egész (tizedes jegyeket 

tartalmazó szám) ár esetében kizárólag lefelé kerekíthetik jelen eljárásra vonatkozó ajánlati 

áraikat, mivel a Kbt. 105. § (4) bekezdésére tekintettel az Ajánlattevők csak az árlistájukban 

szereplő áraknál kedvezőbb vagy megegyező árat adhatnak. Ha a kerekítés szabályai szerint 

tizedes jegy után 5 vagy nagyobb szám szerepel, amit felfelé kellene kerekíteni, s az 

Ajánlattevő ennek megfelelően adja meg ajánlati árát, ajánlata érvénytelen lesz, mivel 

magasabb árat ad meg, mint ami az árlistájában szerepel. 

Az általános megnevezéssel ellátott termékek esetében az általános elvezés mellé a termék 

konkrét cikkszámát is szerepeltetni kell az ajánlatban. Az általános elnevezéshez tartozó 

összes termék cikkszámát szerepeltetni kell külön-külön sorban az Excelben, azonban 

egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie, hogy az általános elnevezésekhez, mely 

cikkszámok tartoznak.  
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Az ajánlattétel során alkalmazandó iratminták/ nyilatkozatok  

 

 

 

 

BORÍTÓLAP 

 

 

 

 

„AJÁNLAT” 

 

 

„Eredeti példány” 

 

 

 

 

 

 

A közbeszerzési eljárás tárgya: „ELTE_2018_167_Notebook beszerzés a 2018. második 

negyedéves igények alapján” 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlattevő neve: 

Székhelye: 
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TARTALOMJEGYZÉK 

(az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke) 

Tartalom Oldalszám 

Borítólap  

Oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzék  

Felolvasólap (a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint)   

Ajánlattételi és teljességi nyilatkozat  

Aláírási címpéldány(ok) – ha az elektronikus aláírás adatai nem szerepelnek a cégkivonatban  

Meghatalmazás - adott esetben 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az ajánlattevő által cégszerűen aláírt, az ajánlat 

aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott elektronikus aláírását is tartalmazó)  

meghatalmazást, amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő felhatalmazása 

alapján más személy írja alá 

 

Részletes ártáblázat / Ajánlati sablon excel (cégszerű elektronikus aláírással ellátva és 

szerkeszthető excel formátumban) 

 

Műszaki leírás, technikai specifikáció  

Üzleti titok körének meghatározása és indokolása (a Kbt. 44. §-ában foglaltaknak 

megfelelően)  – adott esetben, elkülönítve 

 

Nyilatkozat az idegen nyelvű dokumentumok szöveghűségéről, felelős fordításáról – adott 

esetben 

 

 

Az ajánlat  ………….folyamatosan számozott oldalt tartalmaz.  

 

 

Kelt:  

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 
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AJÁNLATI ADATLAP 

(Felolvasólap) 

 

I. Az ajánlattevő/ajánlattevők
1
 

1.1. Neve (megnevezése): 

1.2. Székhelyének címe: 

1.3. Kapcsolattartó neve: 

1.4. Telefonszáma: 

1.5. Fax száma: 

1.6. E-mail címe: 

 

II. Az ajánlat (a közbeszerzés) tárgya: 

 

„ELTE_2018_167_Notebook beszerzés a 2018. második negyedéves igények alapján” 

 

III. Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek
2
: 

 

Összesített ajánlati ár: ………………………. nettó Ft + ÁFA 

 

Az ajánlati ár tartalmaz minden felmerülő költséget, de nem tartalmazza az ellenérték után fizetendő 

közbeszerzési díjat, valamint az általános forgalmi adót. 

 

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap 

 

…………………………………….. 

Cégszerű aláírás 

  

                                                           
1
 Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni, kiemelve a képviseletre feljogosított közös 

ajánlattevőt. 
2
 A pénzügyi ellenszolgáltatást az ajánlatkérő az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA mértékével 

növelt bruttó áron teljesíti. 
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AJÁNLATTÉTELI ÉS TELJESSÉGI NYILATKOZAT
3
  

(Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint) 

 

Alulírott(ak) ………………………… (név), a ………………………………………………….. (cég neve, 

székhelye) képviselője nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint 

Ajánlatkérő által kezdeményezetett „ELTE_2018_167_Notebook beszerzés a 2018. második 

negyedéves igények alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújtunk be.  

Nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a rendelkezésünkre bocsájtott ajánlattételi felhívásban és a 

kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban foglalt feladatokat áttekintettük, megértettük és 

elfogadjuk. Ennek alapján tudomásul vesszük az elvégzendő munkák körét, mennyiségét és minőségi 

követelményeit. Nyilatkozom, hogy a teljesítési határidőt tudomásul vettük és elfogadjuk. 

Nyilatkozom/nyilatkozunk továbbá, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában, 

valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentációban, továbbá az ajánlattevők által feltett kérdésekre 

kapott válaszokban meghatározott követelményeke és feltételeket megismertük, megértettük, és 

azokat jelen nyilatkozatunkkal kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk, továbbá nyertességünk 

esetén vállaljuk a jelen eljárás alapját képező szerződés megkötését és szerződésben rögzített és 

vállalt kötelezettségeinket maradéktalan teljesítését az ajánlatban rögzített ajánlati árakon.  

Az ajánlati ár tartalmaz minden felmerülő költséget, de nem tartalmazza az ellenérték után fizetendő 

közbeszerzési díjat, valamint az általános forgalmi adót. 

Nyilatkozom/nyilatkozunk, és tudomásul veszem/vesszük, hogy a kialakított vállalási ár a befejezési 

határidőre prognosztizált ár, amely tartalmazza a szerződés teljesítéséhez szükséges összes 

költséget. 

Kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 napig terjedő időszakra 

tartjuk ajánlatunkat, ami ezen időszak lejárta előtt – a nyertesként kihirdetett ajánlattevő visszalépése 

esetén – bármikor elfogadható. 

Kijelentem/kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása esetén készek vagyunk a jelen ajánlat tartalma, 

valamint az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció feltételei szerint elkészített szerződést az 

ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontban aláírni. A jelen ajánlatban a dokumentációban 

közzétett szerződéstervezeten semmilyen módosítást nem kezdeményezünk. 

Továbbá kijelentem/kijelentjük, hogy cégünkkel szemben továbbra sem állnak fenn a KM0201-

20SZGRK17 számú keretmegállapodásos eljárásban előírt kizáró okok 

 

 

Kelt ……………., 201.. ………………………………..   

 

 

……………………………………… 

   cégszerű aláírás 

  

                                                           
3
 Az ajánlattevőknek ezen nyilatkozatot eredetiben kell megtenniük, továbbá közös ajánlattevők esetén a nyilatkozatot minden 

egyes ajánlattevő vonatkozásában szükséges megadni. 
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MEGHATALMAZÁS
4
 

(adott esetben) 

 

 

 

Alulírott/alulírottak …………………………..………………………..…. meghatalmazom/meghatalmazzuk 

………………………………………………….....…. (a meghatalmazott/meghatalmazottak neve/nevei) 

hogy ……………………………...……………………………………..………………….. (az ajánlattevő 

megnevezése) nevében az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, mint Ajánlatkérő által 

kezdeményezett „ELTE_2018_167_Notebook beszerzés a 2018. második negyedéves igények 

alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban kötelezettséget vállaljon. 

 

 

Kelt ………………………., 20.... …………………. hó … napján. 

 

 

 

 ………………………………………              …………………………………… 

meghatalmazott/meghatalmazottak                  meghatalmazó/meghatalmazók 

  aláírása       cégszerű aláírása 

  

 

  

                                                           
4
 Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt meghatalmazást is 

csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is, vagy az ajánlathoz 
csatolni kell a meghatalmazott aláírási címpéldányának másolati példányát. 
A meghatalmazás tárgya a kötelezettségvállaláson kívül lehet, pl. nyilatkozattétel, oldalszignálás kapcsolattartás, stb. 
Amennyiben a felsorolt feladatokkal más-más személyt bíznak meg, akkor ennek függvényében külön-külön meghatalmazást 
kell a megadott minta szerint az ajánlatnak tartalmaznia! A meghatalmazást adó ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 
képviselője/képviselői aláírási címpéldányának másolatát a meghatalmazáshoz csatolni kell! 
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NYILATKOZAT AZ IDEGEN NYELVEN KIÁLLÍTOTT DOKUMENTUMOK MAGYAR NYELVRE 

FORDÍTÁSÁNAK AZ EREDETIVEL VALÓ EGYEZŐSÉGÉRŐL (SZÖVEGHŰSÉGÉRŐL)
5
 

(adott esetben) 

 

 

Alulírott/alulírottak, ……………………………………………..………………………………… mint a 

…………………………………………………………………….…………… (cég megnevezése, címe) 

kötelezettségvállalásra jogosulja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy az Eötvös Loránd 

Tudományegyetemmel, mint Ajánlatkérő által kezdeményezett „ELTE_2018_167_Notebook 

beszerzés a 2018. második negyedéves igények alapján” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

benyújtott ajánlatunkban elhelyezett idegen nyelven kiállított okirat/dokumentum/igazolás/nyilatkozat 

magyar nyelvű fordítása az eredeti szöveggel megegyező (szöveghű).  

 

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap 

 

 

 

…………………………………….. 

Cégszerű aláírás 

  

                                                           
5
 Ezt a nyilatkozatot közös ajánlatot tevőknél a közös ajánlattételről szóló (ajánlat részét képező) megállapodás alapján a 

kötelezettségvállalásra feljogosított cég vezetőjének/vezetőinek kell aláírnia! 



Oldal: 20 / 27 
 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TERVEZETE 

„ELTE_2018_167_NOTEBOOK BESZERZÉS A 2018. MÁSODIK NEGYEDÉVES IGÉNYEK ALAPJÁN” 

 

amely létrejött egyrészről az Eötvös Loránd Tudományegyetem (KEF azonosító: 10253, székhely: 

1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.  Nyilvántartási szám: FI80798, Adószám: 15308744-2-41, 

Számlavezető bank: Magyar Államkincstár, Számlaszám: 10032000-01426201-00000000, képviseli: 

Dr. Scheuer Gyula, kancellár), mint vevő (a továbbiakban: Vevő), 

másrészről az ............................ (KEF azonosító: ............................, székhely: ............................, 

céget nyilvántartó cégbíróság neve: ............................ Cg.: ............................, adószám: 

............................, képviseli: ............................), és 

az ............................ (KEF azonosító: ............................, székhely: ............................, céget 

nyilvántartó cégbíróság neve: ............................ Cg.: ............................, adószám: ............................, 

képviseli: ............................), mint Eladó
 
(a továbbiakban: Eladó) között (a továbbiakban: 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 a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények 

részére „Kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyban lefolytatott központosított 

közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 2. része (Általános kliens oldali informatikai eszközök 

beszerzése) eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás (Fő CPV kódok: 

30.20.00.00, 30.21.31.00, 30.21.32.00 30.21.32.00, 30.21.40.00, 30.23.13.00; 48.62.00.00, TED 

2017/S 022-037059; KÉ-1405/2017 (írásbeli összegzés megküldésének dátuma: 2017. június 26.) jött 

létre (továbbiakban: KM). 

KM azonosítószáma: KM0201-20SZGRK17 

KM aláírásának dátuma: 2017. július 10. 

KM időbeli hatálya: 2020. július 10. 

KM keretösszege: nettó 40.000.000.000 Ft. 

 

2.  A szerződés tárgya: 

A jelen szerződés tárgya az „ELTE_2018_167_Notebook beszerzés a 2018. második negyedéves 

igények alapján”, amely a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a 

hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. 

A jelen szerződés alapján Vevő megveszi, az Eladó pedig átruházza az 1. számú mellékletben 

nevesített termékek tulajdonjogát. 

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a …………………………(cégnév) 

teljesíti. 

 

3.  A szerződés teljesítési határideje:  

A szerződés aláírásától számítva 30 napon belül. 
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4.  A teljesítés helyei: 

Cikkszám Db Szállítási cím Átvevő 

NB-ELTE-01 2 munkaszám: 2018/Q2-B0000-B15301/17 
NTÁ - Pedagógiai és Pszichológiai Kar SEK 
9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 

Emelet/szoba:1. emelet  

Cseke Petra 
+36 94 504 428 NB-ELTE-02A 1 

NB-ELTE-01 6 
munkaszám: 2018/Q2-B0000-B15301/17 

GK - Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. 

Emelet/szoba:I/116. 

Gallatz Kristóf 
+36 1 461 4500 / 3481 

NB-ELTE-02A 9 

NB-ELTE-02A 3 

munkaszám: 2018/Q2-C0000-C15301/17 
ELTE BTK 

1088 Budapest, Múzeum krt.4/a 
Emelet/szoba:V.em.519 

Berei Zsolt 
 

+36 30-350 2592 

NB-ELTE-01 5 

munkaszám: 2018/Q2-C0000-EFOP-3.2.14-17-
2017 

ELTE BTK 
1088 Budapest, Múzeum krt.4/a 

Emelet/szoba:V.em.519 

Berei Zsolt 
 

+36 30-350 2592 

NB-ELTE-06-SSD 2 

munkaszám: 2018/Q2-C0360-PZ1210/17 
ELTE BTK 

1088 Budapest, Múzeum krt.4/a 
Emelet/szoba:V.em.519 

Berei Zsolt 
 

+36 30-350 2592 

NB-ELTE-01 1 

munkaszám: 2018/Q2-C0625-PZ1211/17 
ELTE BTK 

1088 Budapest, Múzeum krt.4/a 
Emelet/szoba:V.em.519 

Berei Zsolt 
 

+36 30-350 2592 

NB-ELTE-05S2 1 

munkaszám: 2018/Q2-C0720-PZ1214/17 
ELTE BTK 

1088 Budapest, Múzeum krt.4/a 
Emelet/szoba:V.em.519 

Berei Zsolt 
 

+36 30-350 2592 

NB-ELTE-06-SSD 6 

munkaszám: 2018/Q2-D0115-PH1808/16 
pázmány 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 
Emelet/szoba:0/98 

Maros Tamás 
 

+36 1 372 2500 / 1045 

NB-ELTE-05-eng 1 

munkaszám: 2018/Q2-D0140-PZ1110/17  
pázmány 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 
Emelet/szoba:0/98 

Maros Tamás 
 

+36 1 372 2500 / 1045 

NB-ELTE-02S 1 

munkaszám: 2018/Q2-D0160-D11006/17 
pázmány 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 
Emelet/szoba:0/98 

Maros Tamás 
 

+36 1 372 2500 / 1045 

NB-ELTE-05-eng 2 munkaszám: 2018/Q2-D0160-PNM003511 
pázmány 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 
Emelet/szoba:0/98 

Maros Tamás 
 

+36 1 372 2500 / 1045 NB-ELTE-06-SSD 2 
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NB-ELTE-05-eng 1 

munkaszám: 2018/Q2-D0200-D10405/16 
pázmány 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 
Emelet/szoba:0/98 

Maros Tamás 
 

+36 1 372 2500 / 1045 

NB-ELTE-08 1 

munkaszám: 2018/Q2-D0210 PZ1133/16 
pázmány 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 
Emelet/szoba:0/98 

Maros Tamás 
 

+36 1 372 2500 / 1045 

NB-ELTE-01 1 

munkaszám: 2018/Q2-D0390-PZ1129/16 
pázmány 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 
Emelet/szoba:0/98 

Maros Tamás 
 

+36 1 372 2500 / 1045 

NB-ELTE-714-eng 1 

munkaszám: 2018/Q2-D0400-ADE302/13 
pázmány 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 
Emelet/szoba:0/98 

Maros Tamás 
 

+36 1 372 2500 / 1045 

NB-ELTE-02A 1 

munkaszám: 2018/Q2-E0000-E10401/16 
ELTE Informatikai Kar 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C 
Emelet/szoba:2. emelet, 2.419-es szoba 

Fügi Bálint 
 

+36 1 372 2500 / 8348 

NB-ELTE-02 1 
munkaszám: 2018/Q2-E0000-E11101/16 

ELTE Informatikai Kar 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C 

Emelet/szoba:2. emelet, 2.419-es szoba 

Fügi Bálint 
 

+36 1 372 2500 / 8348 

NB-ELTE-02A 3 

NB-ELTE-05-eng 1 

NB-ELTE-02A 1 

munkaszám: 2018/Q2-R0550_IK-PNM043112 
ELTE Informatikai Kar 

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C 
Emelet/szoba:2. emelet, 2.419-es szoba 

Fügi Bálint 
 

+36 1 372 2500 / 8348 

NB-ELTE-05S2 4 

munkaszám: 2018/Q2-PN5501/17 (EFOP 3.4.3 - 
16-2016-00011) 

1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. IV.em. 
402. 

Turcsics István 
+36 30 422 3241 

NB-ELTE-03 6 

munkaszám: 2018/Q2-H0000-H15301/17 
ELTE TÓK 

1126 Budapest, Kiss János altb. utca 40. 
Emelet/szoba:Fsz. 18. 

Varsányi Miklós 
 

+36 1 487 8109 

NB-ELTE-03 2 

munkaszám: 2018/Q2-H0000-AH9701/03 
ELTE TÓK 

1126 Budapest, Kiss János altb. utca 40. 
Emelet/szoba:Fsz. 18. 

Varsányi Miklós 
 

+36 1 487 8109 

NB-ELTE-02A 10 

munkaszám: 2018/Q2-N0400-KK9906/14 
ELTE Műszaki és Informatikai Igazgatóság 
1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. 

Emelet/szoba: 5. emelet 

Pereszlényi Zsolt 
 

+36 30 526 6440 
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NB-ELTE-02A 6 munkaszám: 2018/Q2-N0400-KN9908/15 
ELTE Műszaki és Informatikai Igazgatóság 
1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. 

Emelet/szoba: 5. emelet 

Pereszlényi Zsolt 
 

+36 30 526 6440 NB-ELTE-01 6 

NB-ELTE-01 1 

munkaszám: 2018/Q2-N0400-KN9908/15_ 
PZs - ELTE Informatikai Igazgatóság 

1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. 
Emelet/szoba:5/514 

Pereszlényi Zsolt 
 

+36 30 526 6440 

NB-ELTE-01 1 
munkaszám: 2018/Q2-R0510-R10101/16 

ELTE Rektori Kabinet 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 

Emelet/szoba:I. em 101 

Molnár Bianka 
 

+36 1 411 6500 / 4444 NB-ELTE-07 1 

NB-ELTE-01 3 munkaszám: 2018/Q2-S0050-ES1801/07 
ELTE Konfuciusz Intézet 

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F 
Emelet/szoba:1/16. 

Nagy Tünde, Várkonyi Éva 
Ottília 

 
+36 1 411 6500 / 5401 

NB-ELTE-02A 1 

NB-ELTE-01 1 munkaszám: 2018/Q2-T0020-T12201/16 
Radnóti 

1146 Budapest, Cházár András u. 10. 
Emelet/szoba:fszt. 25. 

Temesi András 
 

+36 30 335 6059 NB-ELTE-03 1 

NB-ELTE-07 1 

munkaszám: 2018/Q2-T0080-T18201/16 
ELTE GYOPSZ 

1071 Budapest, Damjanich u. 41-43. 
Emelet/szoba:C. ép. 

Stitz László 
 

+36 30 285 3629 

*A cikkszámok az 1. sz. mellékletben szerepelnek. 

 

5. A jótállás kezdete: A teljesítés időpontjától számítva. A jótállás időtartama: 36 hónap 

6. A fizetendő ellenérték:  

A Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását 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 a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított 

értéke, mértéke 2% + Áfa. 

7.  Fizetési feltételek: 

A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 

135. § (1) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt 

kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. Az Eladó köteles a számlákat a teljesítés 

elismerésétől számított 15 napon belül projektenként/munkaszámonként kiállítani (számlázási cím: 

1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.), majd a teljesítés helyére eljuttatni. A számlákhoz az aláírt 

teljesítésigazolást mellékelni kell. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó 

termékek szerepelhetnek.  

7.1. Az Eladó a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján 

megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti 

harmadik személyre.  



Oldal: 24 / 27 
 

7.2. Késedelmes fizetés esetén az Intézmény a Ptk. 6:155. (1) bekezdésben meghatározott mértékű 

késedelmi kamatot fizet az Eladónak. 

7.3. Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem 

megengedett, kivéve az Európai Uniós támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő Eladói 

előlegfizetés esetét. 

7.4. Eladó 

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 

megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő 

számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 

haladéktalanul értesíti. 

7.5. EU Alapokból finanszírozott beszerzés esetén a projekt adatai: 

a) A közbeszerzési eljárás részben (5 db NB-ELTE-01 termék esetében) európai uniós 

támogatásból valósul meg: 

Projekt azonosítója: EFOP-3.2.14-17-2017-00006 
Projekt elnevezése: Nyelvtanulással a boldogulásért 

 

b) A közbeszerzési eljárás részben (4 db NB-ELTE-05S2 termék esetében) európai uniós 

támogatásból valósul meg: 

Projekt azonosítója: EFOP 3.4.3-16-2016-00011 
Projekt elnevezése: A felsőoktatás hozzáférhetőségének javítása, komplex, fenntartható 
tanulástámogatási környezet kialakítása, az oktatás innovatív megújítása az ELTE 
telephelyein 

 

8. Szerződésszegés, kötbérek: 

 KM szerinti  

9.   A Vevő részéről kapcsolattartó és adatai: 

Kapcsolattartó neve: Tomcsányi Roland 

Kapcsolattartó telefonszáma: +36-(1)-483-8000 / 3706 mellék 

Kapcsolattartó e-mail címe: tomcsanyi.roland@iig.elte.hu 

10. Az Eladó részéről kapcsolattartó és adatai: 

Kapcsolattartó neve: 

Kapcsolattartó telefonszáma: 

Kapcsolattartó e-mail címe: 

11. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése 

Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha 

a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 

olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 

62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

https://telefonkonyv.elte.hu/reszletes_telefonszam.php?mellek=3706&
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b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

12. 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 az Eladó között létrejött fent 

hivatkozott KM, és az alábbi melléklet:  

1. számú melléklet: Megrendelt termék- és árlista 

2. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

A szerződést a Felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal 

mindenben megegyezőt 3 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá. 

Kelt: Budapest, 2018. …………………… Kelt: …, 2018. ……………….. 

…………………… 

Dr. Scheuer Gyula 

    kancellár 

Vevő részéről 

…………………… 

Eladó részéről 

 

 
A Szerződés szerinti díj kifizetésére részben az ELTE 2018. évi költségvetési megfelelő előirányzata 
nyújt fedezetet.  

A Szerződés szerinti díj kifizetésére részben (5 db NB-ELTE-01 termék esetében) az EFOP-3.2.14-

17-2017-00006 számú projektből származó uniós forrás nyújt fedezetet.  

A Szerződés szerinti díj kifizetésére részben (4 db NB-ELTE-05S2 termék esetében) az EFOP 3.4.3-

16-2016-00011 számú projektből származó uniós forrás nyújt fedezetet.   

 

Budapest, 2018.  

Pénzügyi ellenjegyző: 

………………………………… 

Rozgonyi Miklós, mb. gazdasági főigazgató  
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1. számú melléklet 

Termék és árlista 

 

2. számú melléklet 

 

 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében 

előírt kötelezettség teljesítéséhez belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező gazdálkodó szervezetek részére 

 

Alulírott 

Családi és keresztnév:    

Születési név:      

Anyja születési neve:     

Születési helye, ideje:    

mint a 

Gazdálkodó szervezet teljes neve:   

Székhelye:      

Adószáma:       

Cg. száma/nyilvántartásba vételi száma:  

 

(Kérjük, hogy a fenti adatokat a gazdálkodó szervezetre vonatkozó hivatalos nyilvántartásban szereplő 

adatoknak megfelelően töltse ki!) 

törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem teljes körű tudatában – nyilatkozom, hogy 

az általam képviselt szervezet (továbbiakban: Szervezet) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 41. § (6) bekezdésnek megfelelően a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 

(1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, ennek megfelelően: 

a) Tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 

megismerhető. 

b) Az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban 

rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 

egyezménye van. 

c) Nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott 

ellenőrzött külföldi társaságnak. 
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d) A Szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy 

szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

tekintetében az a), b) és c) pont szerinti feltételek fennállnak. 

Tudomásul veszem, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem), mint 

költségvetési szerv csak átláthatónak minősülő szervezettel köthet érvényesen visszterhes 

szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján csak átláthatónak minősülő szervezetnek teljesíthet 

kifizetést. 

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz az Egyetemmel kötendő szerződésből eredő 

követelések elévüléséig az Egyetem a jelen nyilatkozatban rögzített adatokat kezelje. 

 

 

Kelt: ………2018.……………………………………………. 

 

                      (cégszerű aláírás) 

                

_____________________________ 

         Képv. szervezet neve  

 


