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Tisztelt Ajánlattevők! 
 

Önök a Kaposvári Szakképzési Centrum „Szerverek beszerzése GINOP-6-2-3-17-2017-00005 
projekt keretében KM01SRVT17 keretmegállapodásból” címen a KM01SRVT17. azonosító számú 
keretmegállapodás keretében a verseny újbóli megnyitásával lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
dokumentációját tartják a kezükben.  

 
Ajánlatkérőnek jelen dokumentációval az a célja, hogy segítséget nyújtson az egyértelmű, a 

felhívásban és a dokumentációban meghatározott követelményeknek eleget tevő ajánlat 
elkészítéséhez. Az Ajánlatkérő célja, hogy a teljesítésre alkalmas ajánlattevők ajánlatai érvényesnek 
minősüljenek, ehhez azonban a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban foglalt 
követelményeknek eleget tevő ajánlat benyújtására van szükség az ajánlattevő részéről. 

 
Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy figyelmesen tanulmányozzák át az ajánlatkérési 

dokumentációt és ajánlatukat a felhívásban, illetve a dokumentációban foglalt követelmények 
figyelembevételével, valamint az irányadó jogszabályokban meghatározottak szerint készítsék el és 
nyújtsák be. A felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek meg 
nem felelő ajánlat érvénytelennek minősül. 

 
Ajánlatkérő képviseletében az ajánlattételi felhívást és a dokumentációt ellenjegyzem: 

 
 
 
 
 
  
 

Dr. Schablauer Péter 
felelős akkreditált beszerzési szaktanácsadó 

nyilvántartási szám: 00182 
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I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

A KÖZBESZERZÉSI ÉS ELLÁTÁSI FŐIGAZGATÓSÁG ÁLTAL KM01SRVT17. SZÁMON MEGKÖTÖTT  
„SZERVEREK ÉS TÁROLÓK, VALAMINT EZEKHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE - 1. 
RÉSZ: SZERVEREK ÉS TÁROLÓK, VALAMINT EHHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE 

(X86)” 
TÁRGYÚ KERETMEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉRE IRÁNYULÓ HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL INDÍTOTT 

NYÍLT KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI CXLIII. 
TÖRVÉNY 105. § (2) BEKEZDÉS B) PONTJA SZERINT 

 
 

1. Ajánlatkérő adatai 
 

 

Kaposvári Szakképzési Centrum 
7400 Kaposvár, Kontrássy u. 2/A. 
Képviseli: Csiba Ágota kancellár 

 
 

2. Ajánlatkérő nevében az eljárás lefolytatásában eljáró szervezet 
 

 

Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt. 
7400 Kaposvár, József Attila u. 19. 
 
Telefon: +36 82 510-001 
Fax: +36 82 222-067 
Email: info@mkeb-zrt.hu 
 
Dr. Schablauer Péter 
felelős akkreditált beszerzési szaktanácsadó 
lajstromszám: 00182 

 
 

3. Az eljárás címe 
 

 

Szerverek beszerzése GINOP-6-2-3-17-2017-00005 projekt keretében KM01SRVT17 
keretmegállapodásból 

 
 

4. Az eljárás azonosítója 
 

 

HKT-030-K/2020. 

 
 

5. Hivatkozás a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárást megindító hirdetményre: 
 

 

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED): TED 2017/S 104-207282 
Tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-7607/2017. azonosítószámon jelent meg 
Írásbeli összegzés megküldésének dátuma: 2017. október 16. 
 
A jelen eljárás lefolytatására a keretmegállapodásos eljárás 1. része indítási időpontjában 
hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései 
irányadók. 
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6. Hivatkozás a megkötött keretmegállapodásra: 
 

 

A keretmegállapodás tárgya: „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások 
beszerzése (x86)” 
A keretmegállapodás megkötésének időpontja: 2017.10.27. 
A keretmegállapodás azonosítószáma: KM01SRVT17. 
 
Ajánlatkérő a jelen eljárást a fent megjelölt keretmegállapodás alapján folytatja le a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 105. § (2) bekezdés b) pont szerint a verseny 
újbóli megnyitásával. Jelen eljárásban a keretmegállapodást kötött összes ajánlattevő felhívásra 
kerül(t), a keretmegállapodást kötött ajánlattevőkön kívül más ajánlattevőt az eljárásba nem lehet 
bevonni (Kbt. 105. § (3) bekezdés). 

 
 

7. A közbeszerzés tárgya, mennyisége 
 

 

Szerver beszerzése az alábbiak szerint, műszaki leírás, az egyenértékűség vizsgálata 
szempontjából meghatározó termékek, referencia típusok (adott esetben): 

 

Ssz Termékazonosító 
Termék 

megnevezése 
Darabszám Műszaki előírás 

1. 7X10CTO1WW Alap gép 4 Minimum 2 db processzorig bővíthető 
Minimum 2 db tápegység befogadására 
képes 
Minimum 2 db GbE port 
Minimum 6 db PCIe kártyahely 
Minimum 8 db USB port 

2. PROCU2 Processzor 4 Minimum Intel Xeon Silver 4208 8C 
85W 2.1GHz Processor 

3. 4ZC7A08707 Memória 4 Minimum 16GB TruDDR4 2933MHz 
(2Rx8 1.2V) RDIMM 

4. Backplane_1 Merevlemez hely 4 Minimum 8db 3,5" 

5. 7Y37A01082 RAID vezérlő 4 Minimum PCIe 3.0 x8 host interface 
Minimum 12 Gbps SAS/SATA RAID 
vezérlő 
Minimum RAID 0, 1, 10, 5, és 50 
támogatás 
Minimum 8port 

6. 7XB7A00050 Háttértár 4 Minimum 2TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 

7. 7C57A02877 Videókártya 4 Minimum NVIDIA Quadro 5GB GDDR5 
memória 

8. 7N67A00885 Tápegység 8 Minimum 1100W (230V/115V) 
Platinum Hot-Swap Power Supply 
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9. 39Y7917 Tápkábel 8 Minimum 2.8m, 10A/230V, C13 to 
CEE7-VII (Europe) 

10. 4L47A09133 Menedzsment 4 Távoli vezérlés, grafikus kezelőfelület 

11. LNSRV021 Garancia 4 Minimum 3 év 

12. 7S050015WW Operációs 
rendszer 

4 Minimum Windows Server 2019 
Standard ROK (16 core) - MultiLang 

 
 
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a 
figyelmet, hogy valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott 
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, 
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra 
vonatkozó hivatkozás csak a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírását szolgálja azzal, 
hogy ezek tekintetében az Ajánlatkérő elfogad azzal/azokkal egyenértékű dologra, eljárásra, 
védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási 
folyamatra vonatkozó ajánlatot is. Az előbbiek szerinti egyenértékű dologra, eljárásra, védjegyre, 
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra, vagy gyártási 
folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek 
igazolnia kell. 
 
Ajánlatkérő az uniós forrásból történő beszerzés kapcsán (lásd ajánlattételi felhívás 17. pontja) 
nem tud egyéb költségsort elszámolni a pályázatban, így felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy 
ajánlatukat úgy adják meg, hogy az ellenszolgáltatás összege tartalmazza a komponensek 
összeállításának, a firmware frissítésének, valamint az eszközök leszállításának és rendszerbe 
illesztésének költségeit is.  
 
Az alkatrészből és tartozékokból álló eszközöket ajánlattevőnek úgy kell megajánlania, hogy azok 
egymással kompatibilisek legyenek, és egybeszerelésüket követően funkcionálisan és 
rendeltetésszerűen működjenek. 
 
Ajánlatkérő kötelező jelleggel előírja, hogy a kért konfigurációk (minden komponensre 
vonatkozóan) mindenben megfelelnek a műszaki leírásban foglalt követelményeknek, gyári 
összeszerelésűek, és mindenben vonatkoznak rá a gyártói támogatás és garancia feltételei. 
Valamennyi termék hazai hivatalos kereskedelmi csatornán keresztül kerül leszállításra. 
 
A KM alapján engedélyezett esetleges termékváltás tekintetében felhívjuk a figyelmet a KM 
vonatkozó rendelkezéseire (keretmegállapodás VI. fejezet 2. cím). 
 
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 
Fő tárgy: 48.82.00.00 [Szerver] 
 
További CPV kódok: 
 
30.23.31.00 
30.23.13.00 
48.62.00.00 
72.50.00.00 
 
 



 
 

VERSENYÚJRANYITÁS SRVT17 
 

  7 

 

 
 

8. A szerződés meghatározása 
 

 

Az eszközök szállítási határideje a szerződéskötéstől számított 90 nap azzal, hogy Ajánlatkérő 
előteljesítést elfogad. 

 
 

9. A teljesítés helye 
 

 

7400 Kaposvár, Kontrássy u. 2/A. 
NUTS kód: HU23204 

 
 

10. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei 
 

 

A keretmegállapodás V. fejezet 2. pontjában meghatározottak szerint. 
 
A termékek ellenértékének kiegyenlítése utólag, az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 135. §, és a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik, az 
alábbiak szerint.  
 
A szerződéses ellenértékének megfizetése részletes teljesítésigazolás (elszámolás) alapján 
kiállított számla ellenében, a számla ajánlatkérő részéről történő kézhezvételétől számított 30 
napos fizetési határidővel. Az ajánlat és az elszámolás pénzneme: HUF.  
 
Részszámlázási és előlegfizetési lehetőséget az ajánlatkérő nem biztosít.  
Fizetési feltételekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Kbt. 135. §, Ptk. 6:130. § és az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §. 
 
Fizetési késedelem esetén a késedelmi kamat mértékére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány 
érvényesek. 
 
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, szerződést megerősítő biztosítékok: 
Az Eladó – nem szerződésszerű teljesítés esetén - köteles késedelmi kötbér, hibás teljesítési 
kötbér, valamint meghiúsulási kötbér fizetését vállalni.  
 
A kötbér alapja a késedelmes és hibás teljesítés esetén a késedelmesen vagy hibásan teljesített 
termék nettó vételára, meghiúsulás esetén a teljes nettó szolgáltatási díj összege.  
 
Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától 
napi 1% mértékű. A késedelemi kötbér maximális mértéke 20%.  
 
Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 
1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%.  
 
A meghiúsulási kötbér mértéke: 25%  
 
Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. szabályainak be-
tartásával. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények 
érvényesítésének lehetőségét. 
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11. Ajánlattételi határidő, ajánlattétel nyelve, ajánlatok benyújtásának címe 
 

 
a) Ajánlattételi határidő: 2020. május 12. (kedd) 10.00 óra 
 
b) Ajánlattétel nyelve: magyar, az ajánlatkérő kizárja, hogy a magyar nyelven kívül más nyelven 

is benyújtásra kerüljön az ajánlat. Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen 
nyelvű dokumentummal együtt annak ajánlattevő általi felelős (nem hiteles magyar nyelvű) 
fordítását is be kell nyújtani, amelynek egyezőségét (teljes szöveghűségét) cégszerű aláírással kell 
ellátni, illetőleg igazolni [Kbt. 47. § (2)]. 

 
c) Ajánlatok benyújtásának címe: www.kozbeszerzes.dkuzrt.hu elektronikus portálra szükséges 

feltölteni az ajánlatot. 

 
 

12. Az ajánlat felbontásának helye és ideje, az ott jelenlétre jogosultak 
 

 

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatok felbontásán a www.kozbeszerzes.dkuzrt.hu portálra, jelen 
eljáráshoz az ajánlattételi határidő lejártáig elektronikus úton feltöltött ajánlatok Ajánlatkérő által 
történő letöltését érti, amely időpontja az ajánlattételi határidő lejárta. 

 
 

13. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és 
pénzügyi feltételei 

 
 

Ajánlatkérő az eljáráshoz dokumentációt készít, mely tartalmazza az ajánlattételi felhívást, 
beszerezni kívánt termékek körét és specifikációját, az ajánlattételhez szükséges 
nyilatkozatmintákat, valamint a keretmegállapodásos eljárás 2. része alapján kötendő egyedi 
adásvételi szerződéstervezetet. Ajánlatkérő a dokumentációt az ajánlattételi felhívással 
egyidejűleg elektronikus úton küldi meg ajánlattevők részére. A dokumentáció ingyenes. 

 
 

14. Ajánlati kötöttség 
 

 

Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 napig van kötve ajánlatához. 

 
 

15. Az ajánlatok értékelési szempontja 
 

 

A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lebonyolított eljárás során az első részben 
meghatározott legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési szempont alapján végzi el 
(Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont), azzal a különbséggel, hogy az összesen árat a ténylegesen 
beszerezni kívánt termékekre, mint beszerzési csomagra értelmezi. 
 
Ajánlatkérő az értékelés során a közbeszerzési díj nélküli nettó ajánlati árat veszi alapul. 

 
 

16. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményei 
 

 

16.1. Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai 
követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 

http://www.kozbeszerzes.dkuzrt.hu/
http://www.kozbeszerzes.dkuzrt.hu/
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16.2. Az ajánlatnak Tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, melynek alapján az ajánlatban szereplő 

dokumentumok sorszám alapján megtalálhatóak. A tartalomjegyzék, lehetőség szerint a 
borítólapot közvetlenül követően kerüljön az ajánlathoz csatolásra és a tartalomjegyzéket 
lehetőség szerint a Felolvasólap kövesse a dokumentáció V. fejezetében szereplő 
nyilatkozat minta tartalommal. 
 

16.3. Ajánlattevőnek ajánlatban Felolvasólapot kell elhelyeznie, amely feltünteti az ajánlattevő(k) 
nevét és címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint az ajánlat(ok) felbontásakor ismertetésre 
kerülő azon főbb, számszerűsíthető adato(ka)t, amely(ek) az értékelési szempont szerint 
értékelésre kerül(nek) (jelen eljárás tekintetében az ajánlati árat) [Kbt. 66. § (5)]. A 
Felolvasólap tekintetében Ajánlatkérő mintát készített, melyet a dokumentáció 1. számú 
mellékleteként csatolt. 
 

16.4. Konzorcium esetében a felolvasólapon meg kell adni valamennyi konzorciumi tag nevét, 
címét, valamint meg kell jelölni a konzorciumvezetőt is, továbbá amennyiben a konzorciumi 
megállapodás lehetővé teszi, abban az esetben az ajánlatot tevő konzorciumi tagot is. 

 
16.5. Konzorciumi ajánlattétel esetén a Felolvasólapot valamennyi konzorciumi tagnak 

cégszerűen alá kell írnia. Közös ajánlattevők (konzorcium) esetében amennyiben a 
konzorciumi megállapodásban rögzítésre került, hogy a konzorcium vezető vagy egyéb 
kijelölt tag, a konzorcium nevében jogosult ajánlatot benyújtani, abban az esetben 
elegendő, hogy a Felolvasólapot az ajánlattételre felhatalmazott tag cégjegyzésre jogosult 
képviselője írja alá úgy, mint a konzorcium ajánlattételre felhatalmazott képviselője. 
 

16.6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi 
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 66. § (2)].  
 

16.7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy 
középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 66. § (4)]. 
 

16.8. Az ajánlattevő(k)nek nyilatkoznia kell, hogy a keretmegállapodás 1. része óta eltelt időben 
sem állt be a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alatt állást 
eredményező körülmény. 
 
A keretmegállapodás 1. részében meghatározott kizáró okok: Az eljárásban nem lehet 
részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az 
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben 
meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.  
A kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolása tekintetében a keretmegállapodás 1. 
részének részvételi felhívásában előírt nyilatkozatokat nem kell csatolni, csak a fentiekben 
jelzett nyilatkozattétel kötelező az ajánlattételi dokumentációban foglaltak szerint. 
 

16.9. A kizáró okok vonatkozásában konzorcium esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot 
valamennyi konzorciumi tagnak meg kell tennie. Közös ajánlattevők (konzorcium) 
esetében amennyiben a konzorciumi megállapodásban rögzítésre került, hogy a 
konzorcium vezető vagy egyéb kijelölt tag a konzorcium nevében jogosult nyilatkozatot 
tenni, abban az esetben elegendő, hogy a Kizáró okok hatálya alatt nem állásról szóló 
nyilatkozatot a nyilatkozattételre felhatalmazott tag cégjegyzésre jogosult képviselője írja 
alá úgy, mint a konzorcium nyilatkozattételre felhatalmazott képviselője. A 
nyilatkozatban valamennyi konzorciumi tagra vonatkozóan nyilatkozni kell a kizáró okok 
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hatálya alatt nem állásról. 
 

16.10. Amennyiben a KM alapján engedélyezett termékváltás miatt, vagy más okból, az ajánlattételi 
felhívásban meghatározott azonosítószámmal ellátott termékekhez képest (amennyiben a 
termékek ajánlatkérő meghivatkozása cikkszám alapján történik) eltérő termék(ek) 
kerülnek megajánlásra, úgy az ajánlathoz az adott termék(ek)re vonatkozó olyan műszaki 
leírást és/vagy termék ismertetést kell csatolni, amelyből kétséget kizáróan megállapítható 
az előírt műszaki követelményeknek való megfelelés és/vagy az azzal összefüggő 
egyenértékűség. 
 

16.11. Konzorciumi ajánlattevők esetében Ajánlatkérőnek ellenőriznie kell, hogy közös 
ajánlattevők a konzorciumi megállapodásban foglaltak alapján jártak-e el az ajánlattétel 
során. 

• Amennyiben közös ajánlattevők konzorciumi megállapodása megtalálható az KEF 
portálon, abban az esetben erre vonatkozóan nyilatkozni kell, továbbá meg kell adni a 
konzorciumi megállapodás elérési útvonalát, hogy Ajánlatkérő azt le tudja tölteni az 
ellenőrzés céljából.  

• Amennyiben közös ajánlattevők konzorciumi megállapodása nem található meg a KEF 
portálon, abban az esetben a konzorciumi megállapodást csatolni kell a benyújtott 
ajánlat részeként. 

A konzorciumi megállapodás elérhetőségére vonatkozóan ajánlattevőnek nyilatkoznia 
kell dokumentáció erre vonatkozó nyilatkozat mintájának felhasználásával. 
 

16.12. Az ajánlatokat elektronikus úton kell benyújtani a www.kozbeszerzes.dkuzrt.hu 
elektronikus portálon keresztül azzal, hogy az elektronikus formátumú (.pdf) ajánlatot az 
ajánlattételi határidő lejártáig szükséges feltölteni a fentiekben megjelölt elektronikus 
portálra. 

 
16.13. A (.pdf) formátumú fájl készítése során a nyomtatás majd szkennelés nem megengedett, a 

(.pdf) formátumú fájl elkészítéséhez Ajánlatkérő a szerkeszthető formátumú nyilatkozat 
„Mentés másként” funkciójának használatát javasolja. 

 
16.14. A felolvasólapot és a nyilatkozatokat legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással 

kell ellátni (olyan módon, amilyen módon a keretmegállapodás aláírására az ajánlattevő(k) 
jogosultak voltak), azaz olyan személynek, aki szerepel a cégkivonatban, aláírási 
címpéldányon, vagy meghatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy Ajánlattevő(k) nevében 
eljárjon. 

 
16.15. A legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás Ajánlatkérő által történő ellenőrzése 

 
Az elektronikus aláírás abban az esetben fogadható el, amennyiben  

 
a) az aláíró személy szerepel a hatósági nyilvántartásból elérhető cégkivonatban, mint 

aláírásra jogosult, ott megtalálható az elektronikus aláírói tanúsítványra vonatkozó 
bejegyzés, továbbá ezen bejegyzésben megadott sorszám és/vagy lenyomat 
megegyezik a benyújtott ajánlatban általa elektronikusan aláírt nyilatkozat aláírás 
tanúsítványának sorszámával és/vagy lenyomat azonosítójával. 
 

b) amennyiben az aláíró személynek a hatósági nyilvántartásból elérhető cégkivonatban 
nem megtalálható meg az elektronikus aláírói tanúsítványra vonatkozó bejegyzés, 
abban az esetben az aláírási jogosultság ellenőrzésére szükséges benyújtani olyan 
közjegyző által készített aláírási címpéldányt, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás 
mintát, amely tartalmazza az elektronikus aláírói tanúsítványra vonatkozó sorszám 

http://www.kozbeszerzes.dkuzrt.hu/
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és/vagy lenyomat azonosítót, továbbá ezen sorszám és/vagy lenyomat azonosítója 
megegyezik a benyújtott ajánlatban általa elektronikusan aláírt nyilatkozat 
tanúsítványában szerepelő sorszám és/vagy lenyomat azonosítójával. 
 
Amennyiben az elektronikus aláírás tanúsítványában szerepelő sorszám és/vagy 
lenyomat azonosító nem egyezik meg a fenti pont a) alpontja (cégkivonat), vagy b) 
alpontja (aláírási címpéldány) szerint megkövetelt igazolási módban szerepelő 
sorszám és/vagy lenyomat azonosítóval, az ilyen módon aláírt dokumentum aláírása 
nem minősül jogosult aláírásnak. 

 
16.16. Az ajánlattevő képviselőjét Ajánlatkérő a nyilvánosan elérhető cégkivonat alapján ellenőrzi. 

A cégkivonatban lehetőség van „A képviseletre jogosultak adatai” rovatban az „Elektronikus 
aláíró tanúsítvány” bejegyeztetésére. Amennyiben rendelkezik ilyennel Ajánlattevő, az itt 
bejegyzettek szerint (sorszám, mint egyedi azonosító) ellenőrzi Ajánlatkérő az ajánlattevői 
aláírást. 

 
16.17. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, úgy a meghatalmazott(ak)nak is 

rendelkezni kell fokozott biztonságú elektronikus aláírással.  
 

16.18. Amennyiben az aláírásra meghatalmazás alapján kerül sor, abban az esetben szükséges 
becsatolnia meghatalmazást is, amely megfelel a Ptk. alaki előírásainak. 
 

16.19. Meghatalmazotti nyilatkozattétel esetén a meghatalmazott kizárólagosan olyan tárgyú 
nyilatkozat megtételére jogosult, amelyben a csatolt meghatalmazás alapján a 
meghatalmazó részére a jogosultságot biztosított, és amely nyilatkozat megtételére maga 
a meghatalmazó is jogosult lett volna. 
 

16.20. Amennyiben Ajánlattevő nem rendelkezik a cégkivonatban bejegyzett „Elektronikus aláírói 
tanúsítvánnyal”, úgy közjegyző által kiállított aláírási címpéldány szükséges arról, hogy az 
adott személy (aki önállóan vagy meghatalmazottként jegyzi az ajánlattevő gazdasági 
társaságot) rendelkezik legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással melynek a főbb 
adatai a következőek: név, sorszám, érvényesség kezdete és vége valamint a közjegyző 
általi aláírási címpéldányra vonatkozó egyéb kötelező előírások. 

 
16.21. Amennyiben Ajánlatkérő a felhívásban cikkszám előírásával adott referenciatípusú 

terméket jelöl meg, abban az esetben, ha ajánlattevő nem a kiírt referenciatípusú 
termékeket ajánlja meg, úgy ez esetben az ajánlathoz csatolni szükséges a megajánlott 
termékekre vonatkozó műszaki, szakmai leírást, termékismertetőt, termék adatlapot 
amelyből kétséget kizáróan megállapítható az előírt műszaki követelményeknek való 
megfelelés. 
 

16.22. Az Ajánlattevőnek az ajánlathoz részletes ártáblázatot kell benyújtania, az ajánlati 
dokumentációban Ajánlatkérő részéről rendelkezésre bocsátott „Tételes kereskedelmi 
ajánlat” felhasználásával, amelyből megállapítható a 
- megajánlott termék (termékek) KEF cikkszáma; 
- megnevezése 
- egységára 
 
A fenti adatokat tartalmazó részletes ártáblázatot tekinti Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak, 
amely megléte az érvényes ajánlat alaki kelléke. 
A szakmai ajánlat hiánypótlás keretében nem pótolható, hiánya a benyújtott ajánlat 
érvénytelenségét eredményezi.  
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16.23. A tételes kereskedelmi ajánlatban szerepeltetni kell ezen túl a megajánlott termékek 
összesített nettó ajánlati árát, valamint azok közbeszerzési díjjal növel nettó ajánlati árát, 
amelyet magyar forintban (HUF) kell megadni, és ezen adatokat a Felolvasólapon is 
szerepeltetni kell. Az ajánlati árat az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban 
meghatározott összes szerződéses kötelezettségre tekintettel kell megadni, vagyis az 
ajánlati árnak minden olyan költségtényezőt tartalmaznia kell, amelyet az Ajánlattevő 
Ajánlatkérővel szemben érvényesíteni kíván, és amelyek összességükben fedezetet 
nyújtanak a műszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre. 

 
16.24. Előírt termék megajánlása 

Azonos terméknek tekintendő, amikor a termék Ajánlatkérő által előírt cikkszáma 
megegyezik az ajánlattevő által megajánlott termék cikkszámával, vagy a termékváltás 
eredményeként képzett cikkszámának alapcikkszámával, továbbá az Ajánlatkérő által a 
termék vonatkozásában előírt műszaki tartalom megegyezik az ajánlattevő által 
megajánlott terméknek a KEF portálon elérhető műszaki tartalmával. 
 

16.25. Az ajánlat eredetiként megjelölt példányában benyújtandó dokumentumok benyújthatók 
eredetiben vagy egyszerű másolatban [Kbt. 47. § (2)] azzal, hogy az ajánlat Kbt. 68. § (2) 
bekezdése szerint benyújtott eredeti, papír alapú példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése 
szerinti nyilatkozat, továbbá minden olyan dokumentum, amely valamely követelés alapjául 
szolgál, az eredeti példányát kell tartalmaznia. 

 
16.26. Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő(k) figyelmét, hogy az ajánlatukban, hiánypótlásukban, 

valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide 
értve a védett ismeretet is) [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:47. §] 
tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, figyelemmel a Kbt. 44. § (2) 
bekezdése szerinti korlátozásra. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan 
információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti 
tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti 
titkot tartalmazó, elkülönített irathoz az ajánlatban, hiánypótlásban és a Kbt. 72. § szerinti 
indokolásban indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az 
adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára 
aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, 
amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. [Kbt. 44. §]. 

 
 

17. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre 
(programra) vonatkozó adatok 

 
 

A beszerzés a GINOP-6.2.3-17-2017-00005 azonosítószámon és „A Kaposvári Szakképzési 
Centrum átfogó fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó uniós forrásból kerül finanszírozásra. 
 
A kifizetés Ajánlatkérő által történik, a támogatás intenzitása 100%. 

 
 

18. A részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása 
 

 

Figyelemmel a beszerzés tárgyát képező tartozékok egységére Ajánlatkérő nem biztosítja a 
részajánlattétel lehetőségét. 
 

 

19. Egyéb feltételek 
 

 

19.1. Az ajánlattétellel vagy az ajánlattételi felhívással és a dokumentációval összefüggő 
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tájékoztatási igény esetén az Ajánlattevő a kérdéseit kizárólag az elektronikus közbeszerzés 
szabályai szerinti www.kozbeszerzes.dkuzrt.hu elektronikus portálon keresztül tudja 
megtenni. 

 
19.2. Az ajánlatkérő hiánypótlásra, illetőleg az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés, 

nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében szükséges felvilágosítás nyújtására az 
ajánlatkérő a Kbt. 71. § -ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget. A korábban megjelölt 
hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. [Kbt. 71. § (6)]. 

 
19.3. Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás 2. részében sem teszi lehetővé a szerződés 

teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, ennek 
megfelelően projekttársasággal összefüggő követelményeket az ajánlattételi dokumentáció 
nem tartalmaz [Kbt. 35. § (9)]. 

 
19.4. Amennyiben az ajánlattevők közös ajánlattevőként kötötték meg a 6.) pontban megjelölt 

keret-megállapodást, és a keretmegállapodás megkötése óta eltelt időszakban a közös 
ajánlattevők együttműködési megállapodásában bármilyen változás állt be – ilyennek 
tekintve különösen a közös ajánlattevők képviseletét ellátó gazdasági szereplővel 
összefüggő változást –, úgy az erre vonatkozó dokumentumokat (adott esetben a közös 
ajánlattevők megállapodásának módosítását) az ajánlathoz csatolni kell. 

 
19.5. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevő(ke)t, hogy az eljárást elektronikus árlejtés 

alkalmazása nélkül értékeli. 
 
19.6. Az ajánlati árat általános forgalmi adó és közbeszerzési díj nélkül, magyar forintban (HUF) 

kell megadni. Az ajánlati árat az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban 
meghatározott összes szerződéses kötelezettségre tekintettel kell megadni, vagyis az 
ajánlati árnak minden olyan költségtényezőt tartalmaznia kell, amelyet az Ajánlattevő 
Ajánlatkérővel szemben érvényesíteni kíván, és amelyek összességükben fedezetet a 
műszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti teljesítésre. 

 
19.7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő(k) által a jelen ajánlattételi felhívás 

alapján kitöltött Felolvasólapon megajánlott áraknak azonosnak vagy kedvezőbbek kell 
lennie az aktualizált (ajánlattétel napján), Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság Portálon 
közzétett keretmegállapodásos árakhoz viszonyítva [Kbt. 105. § (4)]. 

 
19.8. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költség az Ajánlattevőt terheli. 
 
19.9. Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai és a 

Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni. 
 
19.10. A jelen közbeszerzési eljárásban valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő 

(CET) az irányadó. Ajánlatkérő a különböző eljárási cselekmények során a pontos időt a 
www.pontosido.hu honlap alapján állapítja meg. 

 
19.11. A Kbt. 75. § (6) bekezdésére figyelemmel Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) 

bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot jelen eljárás során, amely szerint - a 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy több 
szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az 
ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból 
álló eljárás részvételi szakaszában a részvételi határidőben legalább két részvételi 
jelentkezést. 

 

http://www.kozbeszerzes.dkuzrt.hu/
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19.12. Az eljárás lefolytatásához igénybe vett független felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadók (név/lajstromszám): Dr. Schablauer Péter/00182. 
 

19.13. Az eljárás megindításának dátuma, azaz az ajánlattételi felhívás elektronikus portálra 
való feltöltésének a napja: 2020. május 4. 
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II. MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
 
1. KÖTELEZŐEN ELŐÍRT MŰSZAKI MEGFELELÉS 
 
1.1 A közbeszerzés tárgyát képező eszközök minimális műszaki követelményeit jelen műszaki 

dokumentáció tartalmazza. 
 
1.2 Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a műszaki dokumentációban előírt 

követelményeknek megfelelően tegyék meg. 
 
1.3 Amennyiben Ajánlattevő benyújtott ajánlatában megajánlott eszköz nem felel meg jelen 

dokumentáció műszaki részében előírt minimális műszaki feltételeknek (akár egyetlen 
feltételnek is), az ilyen módon megadott ajánlatot Ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja. 

 
1.4 Ajánlatkérő kiköti, hogy a beszerzés tekintetében kizárólagosan csak új, ez idáig forgalomban 

illetve használatban nem lévő, a hatályos magyar jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő 
engedélyekkel és tanúsítványokkal (adott esetben) rendelkező eszköz megajánlását fogadja el. 

 
1.5 Amennyiben Ajánlatkérő a beszerzés tárgyát képező eszközök vonatkozásában a műszaki 

leírásban konkrét gyártmányt, típust határozott meg, úgy abban az esetben Ajánlattevő 
bármilyen ettől eltérő gyártmányú illetve típusú eszközt is megajánlhat, amennyiben az 
egyenértékűnek minősül. 
 

1.6 Amennyiben Ajánlattevő egyenértékű terméket ajánl meg, úgy Ajánlattevő feladata az 
egyenértékűség igazolása, amely alapján Ajánlattevőnek ajánlatába be kell csatolnia a 
megajánlott termék műszaki specifikációit tartalmazó gyártmánylapját olyan formában, hogy az 
tartalmazzon minden olyan adatot, amelyek alapján megállapítható az egyenértékűség ténye. 
 

1.7 Az alkatrészekből egybeépített termék (adott esetben) vonatkozásában a megajánlott 
alkatrészeknek egymással kompatibilisnek kell lenniük, az egybeépített terméknek pedig ezáltal 
funkcionálisan, az előírásoknak és a műszaki paramétereknek megfelelően kell működnie. 

 
2. A BESZERZENDŐ TÉTELEK MINIMÁLISAN ELŐÍRT MŰSZAKI FELTÉTELEI 
 

Az ajánlattételi felhívás 7. pontja tartalmazza. 
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III. SZERZŐDÉS-TERVEZET 

 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (MINTA*) 
A KAPOSVÁRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ÁLTAL INDÍTOTT „SZERVEREK BESZERZÉSE 

GINOP-6-2-3-17-2017-00005 PROJEKT KERETÉBEN KM01SRVT17 
KERETMEGÁLLAPODÁSBÓL” TÁRGYÁBAN 

 
 

amely létrejött egyrészről a 
 
Név:  Kaposvári Szakképzési Centrum 
Székhely: 7400 Kaposvár, Kontrássy u. 2/A. 
Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Kontrássy u. 2/A. 
Adószám: 15831990-2-14 
Képviseli: Csiba Ágota kancellár 
 
mint Vevő (a továbbiakban: Vevő), 
 
másrészről a(z) 
 
Név:  ............................ 
KEF azonosító: ............................ 
Székhely: ............................ 
Céget nyilvántartó cégbíróság neve: ............................ 
Cg.:   ............................ 
Adószám:  ............................ 
Képviseli:  ............................  
 
és  
 
Név:  ............................ 
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), (a továbbiakban: Beszerző) által 
TED 2017/S 104-207282 ill. KÉ-7607/2017  szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá 
tartozó Intézmények részére Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások 
beszerzése” tárgyban (1. rész: x86)  tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési 
keretmegállapodásos eljárás 1. része eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között 
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keretmegállapodás jött létre (a továbbiakban: KM). 
 
KM azonosítószáma: KM01SRVT17 
KM aláírásának dátuma: 2017. október 27. 
KM időbeli hatálya: 2022. január 26. 
KM keretösszege: 90.000.000.000 forint + Áfa. 
 
Jelen szerződést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők közösen teljesítik. A 
közös ajánlattevők egymás közti, illetve a Vevő közti viszonyát a jelen szerződés (a továbbiakban: 
Szerződés) és az együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen szerződést aláíró Eladó, a(z) 
……cégnév…………., a Szerződést – meghatalmazás alapján – a(z) összes közös ajánlattevő nevében írja 
alá. 
 
A közös ajánlattevők kijelentik, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettség teljesítéséért 
egyetemleges felelősséget vállalnak. 
 
Eladó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy ismeri és a szerződés teljesítése során figyelembe 
veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi 
jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékletét képező 
műszaki leírásban (1. számú melléklet) foglaltakat. 
 
 
2. A szerződés tárgya, mennyisége: 
 
2.1. A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Vevő – 
hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A 
„……………………………………” tárgyú eljárásban Vevő megrendeli, az Eladó pedig elvállalja az 1. számú 
mellékletben (műszaki leírás) meghatározott követelményeknek megfelelő, 2. számú melléklet 
(Megrendelt termék- és árlista) szerinti nevesített elemekből álló alábbi termékek szállítását és 
szolgáltatás nyújtását. 
 
2.2. A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást a(z) 
………cégnév……………………………… teljesíti. 
 
3. A szerződés teljesítési határideje: 
Eladó a jelen szerződés keretén belül szállítandó termékeket és dokumentumokat jelen szerződés 
aláírását követő 90 napig köteles leszállítani. Vevő előteljesítést elfogad.  
 
4. A teljesítés helye: 
 
4.1. Eladónak a jelen szerződés 2. számú mellékletében szereplő termékeket és a termékekhez 
kapcsolódó dokumentumokat, Vevő: Kaposvári Szakképzési Centrum cím: 7400 Kaposvár, Kontrássy 
u. 2/A. alatt található telephelyére/fióktelepére kell leszállítania. 
 
5. A teljesítés módja 
 
5.1. Eladó köteles az Intézmények számára új, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket 
szállítani. Eladó a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű 
használathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt átadni, továbbá a rendeltetésszerű 
használathoz szükséges tájékoztatást, betanítást az Intézmény által kijelölt személyek részére 
elvégezni.  
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5.2. Eladó a termék szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, a rendeltetésszerű 
használathoz szükséges valamennyi okiratot, dokumentációt átadni, továbbá a rendeltetésszerű 
használathoz szükséges tájékoztatást, betanítást az Intézmény által kijelölt személyek részére 
elvégezni. 
 
Eladó különösen az alábbi dokumentumokat köteles Vevőnek átadni: 

- jótállás dokumentumai, 
- a telepítő készlet és a magyar nyelvű műszaki dokumentáció.  

 
5.3. Amennyiben magyar nyelvű műszaki dokumentáció nem áll rendelkezésre, az Eladó az angol 
nyelvű műszaki dokumentációt köteles az Intézmény rendelkezésére bocsátani. A telepítőkészlet és a 
műszaki dokumentáció elektronikus formában is átadható 
 
5.4. Amennyiben a szerződés teljesítése során Eladó számára bármikor olyan körülmény áll elő, 
amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Eladónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a 
Vevőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. A jelen pont szerinti értesítés 
megküldése nem zárja ki jelen szerződés 11. pontjában foglaltak alkalmazását. 
 
5.5. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Vevő megfelelő 
együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Eladót haladéktalanul értesíteni, jelezve 
az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát. Vevő késedelme Eladó egyidejű késedelmét 
kizárja. 
 
5.6. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos 
közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti 
igénybe. 
 
5.7. Amennyiben jelen szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása 
válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Eladó (mint ajánlattevő) alkalmasságának 
igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállalkozó 
bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonására a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak 
szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
5.8. Eladó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel, 
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Vevőt fizetési kötelezettség – jelen 
szerződésben szabályozottak szerint – kizárólag Eladó irányába terheli. 
 
5.9. Vevő előírja a Kbt. 136. § (1) bekezdés a)-b) pontjainak, valamint a Kbt. 143. § (3) 
bekezdésének alkalmazását. 
 
6. A fizetendő ellenérték: 
 
Felek rögzítik, hogy a beszerzés uniós forrás felhasználásával valósul meg. 
Az Európai Uniós forrás felhasználására tekintettel a projekt azonosítója:  
 
A beszerzés a GINOP-6-2-3-17-2017-00005 azonosítószámon és „A Kaposvári Szakképzési Centrum 
átfogó fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó uniós forrásból kerül finanszírozásra. 
 
A kifizetés Ajánlatkérő által történik, a támogatás intenzitása 100%. 
 
6.1. Az Eladó a jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 2. számú mellékletben 
meghatározott szerződéses árakon teljesíti.  
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6.2. Az Eladót megillető díj teljes összege: ……………,- Ft + közbeszerzési díj + ÁFA, azaz ………………… 
forint + közbeszerzési díj + ÁFA. 
 
6.3. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozatallal, a forgalomba 
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), a kiszállítás 
díját, a jótállás költségét, 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. 
 
6.4. Eladót a jelen szerződésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy 
szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért semmilyen jogcímen nem illeti meg. A jelen szerződésben 
meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendők, azok semmilyen jogcímen 
nem emelhetők.  
 
7. Fizetési feltételek: 
 
7.1. A Vevő a jelen szerződéssel kapcsolatban saját forrásból történő finanszírozás esetén az 
előlegfizetést kizárja. 
 
7.2. Az Eladó – tekintettel arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény (Art.) 36/A. §-ának hatálya alá tartozik – tudomásul veszi, hogy a Vevő az Eladó számláját 
kizárólag az Art. 36/A. §-ban foglalt feltételek Eladó általi teljesítése esetén jogosult kifizetni.  
 
7.3. Eladó a jelen szerződés 6.2. pontjában meghatározott díjra számla ellenében jogosult, amit az 
Eladó a Vevő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását követően 15 napon belül állít ki, és 
azzal együtt nyújt be a Vevőnek. Eladó egy számla kiállítására jogosult. 
 
7.4. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt 
teljesítésigazolás. 
 
7.5. Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani: 
 

a) a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók) címére (cím 
………………….) küldi, 

b) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett 
Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot valamint fizetési határidőként 
30 napot, 

c) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot, 
d) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést 
e) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 

169. § szerinti előírásoknak. 
 
7.6. A Vevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlának és mellékleteinek központi 
iktatójába érkezésétől számított 30 napon belül utalja át az ellenértéket az Eladónak, amely 
időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje. 
 
7.7. Késedelmes fizetés esetén Vevő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet 
az Eladónak. 
 
7.8. Eladó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.  
A Kbt. 136. § (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Eladó köteles az egyedi 
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szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a 
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok között 
jogsegély igénybevétele nélkül. 
 
7.9. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni.  
 
7.10. Az Eladó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Vevőt haladéktalanul 
értesíteni.  
 
7.11. A számlához a Kbt. 135. § (1) bekezdésében meghatározott iratokat mellékelni kell. A számlán 
csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.  
Támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén a Kbt. 135. § (1) és (4) bekezdéseiben, valamint a Ptk. 
6:130. § (1) bekezdésében előírtak az irányadók. 
 
7.12. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik 
személyre. 
 
8. Átadás-átvételre vonatkozó előírások 
 
8.1. Vevő a jelen szerződés keretén belül leszállított termékeket és dokumentumokat átadás-
átvételi eljárás keretében, a teljesítés helyén veszi át hétfőtől-csütörtökig 9:00-16:00 óra között, 
pénteken 9:00-13:00 óra között. 
 
8.2. Eladó a termékek átadás-átvételekor köteles szállítólevelet átadni Vevő képviselője részére. A 
szállítólevélen fel kell tüntetni a szerződés számát. Az átadás-átvételi dokumentumon fel kell tüntetni 
az átadott termékek azonosítását szolgáló adatokat (pl.: megnevezés, gyártási szám, típusszám, 
modellszám, dátum és időpont, stb.). 
 
8.3. Az átadás-átvétel során Vevő képviselője ellenőrzi, hogy: 

- a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel, 
- a szállítólevél tartalmazza-e a szerződés számát és az átadott dokumentumokból 

megállapíthatóak-e a 8.2. pontban felsorolt adatok, 
- Eladó jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott terméket szállította-e le, 
- Eladó a termékkel együtt a termék rendeltetésszerű használatához szükséges 

dokumentumokat átadta-e, illetve megadta-e ezen dokumentumok elektronikus 
elérhetőségét. 

 
8.4. Vevő az átvételt a szállítólevél aláírásával igazolja. Vevő az átvételt megtagadhatja az alábbi 
esetek bármelyikének bekövetkezése esetén: 

- a leszállított mennyiség nem egyezik meg a szállítólevélen feltüntetett mennyiséggel, 
- a szállítólevél nem tartalmazza a szerződés számát és/vagy az átadott dokumentumokból 

nem állapíthatóak meg a 8.2. pontban felsorolt adatokat,  
- Eladó nem jelen szerződés 2. számú mellékletében meghatározott terméket szállította le, 
- Eladó a termékkel együtt nem vagy nem teljes körűen adta át a rendeltetésszerű 

használathoz szükséges dokumentumokat, illetve nem adta meg ezen dokumentumok 
elektronikus elérhetőségét. 

 
8.5. Az átvétel megtagadásáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbiakat kell 
rögzíteni: 

- az átadás-átvétel időpontja és helye, 
- Felek jelen lévő képviselőinek neve és beosztása, 
- az átvétel megtagadásának az indoka, 
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- azon termék(ek) megnevezése, mennyisége, gyártási száma, amelynek átvételét Vevő 
megtagadta, 

- Eladó képviselőjének az átvétel megtagadásával kapcsolatos esetleges észrevétele, 
- a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja, 
- Felek képviselőinek aláírása. 

 
8.6. Az átvétel megtagadása esetén az át nem vett termékekre Felek ismételt átadás-átvételi 
eljárást folytatnak le, melyre jelen 8. fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az 
ismételt átadás-átvétel időpontját Vevő jogosult meghatározni. Az ismételt sikertelen mennyiségi 
átvételt követően Vevő a meghiúsulás jogkövetkezményének alkalmazása mellett (11.4.) jogosult 
elállni a szerződéstől. 
 
8.7. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Vevő részéről nem 
értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Vevőt a szerződésszegés következményeként 
megilletik. Vevő továbbá nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek minőségét 
tanúsítják, illetőleg amelyekre a jótállás kiterjed. 
 
9. Teljesítésigazolás 
 
9.1. Eladó jelen szerződésben meghatározott feladatait teljesíti, ha a jelen szerződés 2. számú 
mellékletében felsorolt valamennyi termék átadás-átvétele sikeresen lezárult. 
  
9.2. Eladó a teljesítést követően haladéktalanul köteles átadni Vevőnek az átvételt igazoló 
szállítólevél(ek) egy példányát, mely(ek) átvételét követő 5 napon belül Vevő, jogszerű teljesítés 
esetén kiállítja a teljesítésigazolást (melynek mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete 
tartalmazza). 
 
9.3. Vevő a teljesítésigazolás kiállítását mindaddig megtagadhatja, míg Eladó a teljesítésigazolás 
kiállításához szükséges, valamennyi terméket, illetve a jelen szerződésben meghatározott 
dokumentumokat Eladó le nem szállítja, át nem adja.  
 
9.4. Az eladó a teljesítést követően 5 napon belül köteles a portálon kezdeményezni (rögzíteni) a 
teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit a vevő (intézmény) a portálon 5 napon belül 
köteles visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés 
nem felelt meg az egyedi szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Vevő elmulasztja a visszaigazolást, 
akkor a portál automatikusan „teljesítve” státuszba fogja állítani a folyamat státuszát. 
 
9.5. Vevőnek - az eladó kezdeményezése előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a 
portálon, amennyiben a teljesítést elfogadta. 
 
10. Jótállás, felhasználói jogok és jogszavatosság 
 
10.1. Eladó jelen szerződés keretében leszállított termékekre a KM-ben meghatározottak szerinti 
jótállást vállal. A jótállási idő kezdete a termék átvételének az időpontja. 
 
10.2. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget az Eladó viseli.  
 
10.3. Eladó szavatolja, hogy a jelen szerződés szerinti, a Vevőnek szállítandó valamennyi termék 
teljesítésére – a szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben – jogosult és/vagy jogosított. Eladó 
szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, így különösen szellemi alkotásokra 
(szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (pl. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye), amely Vevőnek a 
jelen szerződésben meghatározott jogait korlátozná, vagy megakadályozná (jogszavatossági vállalás). 
Jelen pontban meghatározott felelősségvállalás Eladót jelen szerződés megszűnését követően is 
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terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Vevő - a 
kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett - a 
szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani. 
 
10.4. Amennyiben harmadik személy Eladónak felelősségi körébe eső jogsértésből következően 
szabadalom, szerzői jog, védjegyoltalom vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése miatt, illetve 
egyéb jogcímen pert indít, Vevő köteles Eladót perbe hívni, Eladó pedig köteles a perbehívást 
elfogadni. Eladó jogszavatossági kötelezettsége megszegése esetén minden szerzői jogi, szabadalmi és 
egyéb harmadik fél általi jogszerű követelés kielégítését magára vállalja. Eladó továbbá köteles 
megtéríteni Vevő minden olyan kárát, amely őt Eladó valóságnak nem megfelelő jogszavatossági 
nyilatkozata miatt érik. 
 
11. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
11.1. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Eladónak felróható okból 
jelen szerződés 2. számú mellékletben meghatározott termékek, illetve dokumentumok átadás-
átvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó – az erre okot adó körülmény jellegétől (késedelem,  hibás 
teljesítés vagy meghiúsulás) függően – késedelmi, hibás teljesítési vagy meghiúsulási kötbér fizetésére 
köteles.  
 
11.2. A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. 
napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %. A késedelmi kötbér alapja a 
késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke. 
 
11.3. A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától 
napi 1% mértékű. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a 
hibásan teljesített mennyiség nettó értéke. 
 
11.4. Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére 
köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak 
tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal 
felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó súlyos szerződésszegése miatt eláll. 
 
11.5. Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében csak 
egy kötbér alkalmazható.  
 
11.6. Vevő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult az Eladót megillető 
díjba beszámítani. Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatartani a Kbt. 
szabályainak betartásával. 
 
11.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, 
illetve, hogy a késedelmi illetőleg hibás teljesítési kötbér megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól. 
 
11.8. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények 
érvényesítésének lehetőségét. A Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján a jogosult hibás teljesítés miatti 
kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. 
 
12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése 
 
12.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. 
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12.2. Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag 
írásban módosíthatják, figyelemmel a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerződés módosításra 
vonatkozó előírásaira. 
 
12.3. Vevő jogosult Eladó súlyos szerződésszegése esetén Eladóhoz intézett írásbeli értesítésével a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha: 

 
a) Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,  
b) a késedelmi vagy a hibásteljesítési kötbér eléri a maximumot, 
c) jelen szerződés 10.4. és 13.5. pontjában szabályozott esetekben, 
d) Eladó valamely – az a)-c) pontban nem nevesített – jelen szerződésben meghatározott 

kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Vevő erre vonatkozó felszólítása 
ellenére, Vevő által megadott határidőre nem teljesíti. 

 
12.4. Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a másik 
Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással történő 
megszűnését határozta el. 
 
12.5. Eladó Vevő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Vevőhöz intézett írásbeli 
értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el Vevő különösen, ha a 
szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Eladó írásos felszólítása ellenére, az abban 
megadott határidőig nem tesz eleget. 
 
12.6. Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés 
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja. 
 
12.7. Az azonnali hatályú felmondás a jótállás hatályát nem érinti. 
 
12.8. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a 
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó (szerződő fél) tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.  
 
12.9. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha  

a) az Eladó-ban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;  
b) Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 
13. Titoktartás 
 
13.1. Eladó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak 
megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. 
 
13.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra 
jutott információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem 
hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik fél sem 
akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági 
eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.  
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13.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Eladónak harmadik személy számára 
valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Vevő előzetes írásos hozzájárulásával teheti meg. 
 
13.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek 
harmadik Félnek Eladó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók, feltéve, hogy jelen 
szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Vevőnek.  
 
13.5. Eladó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő 
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Vevő 
jogosult – választása szerint - a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal 
felmondani.  
 
14. Felek közötti kapcsolattartás 
 
14.1. Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői: 

 

Vevő részéről kapcsolattartásra jogosult  

Neve:  

Beosztása:  

Levelezési címe:  

Telefonszáma:  

Mobiltelefon száma:  

e-mail címe:  

 
 

Eladó részéről kapcsolattartásra jogosult  

Neve:  

Beosztása:  

Levelezési címe:  

Telefonszáma:  

Mobiltelefon száma:  

e-mail címe:  

 
 

14.2.  Jelen szerződésben Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult személy: 
 

Vevő részéről teljesítés igazolására jogosult  

Neve:  

Beosztása:  

Levelezési címe:  

Telefonszáma:  

Mobiltelefon száma:  

e-mail címe:  

 
14.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során 
a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1., 14.2. pontban meghatározott 
kapcsolattartója/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a 
kapcsolattartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel 
szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet írásban tájékoztatni. A 
kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű 
közléstől hatályos. A kapcsolattartó személyek a szerződésmódosításra nem jogosultak. 
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14.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot 
vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. 
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és  

- írásban igazolt személyes átadással,  
- tértivevényes ajánlott levélben,  
- elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben vagy  
- visszaigazolt telefax útján – megküldött értesítés.  

 
14.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá, 
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. A 
tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell 
tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a 
címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az 
ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik 
munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. 
 
14.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel, valamint a 
jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igénybe. Jelen pontban 
meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag postai úton (tértivevényes ajánlott levélben) 
vagy írásban igazolt személyes átadással történhet. 
 
15. Vis Maior 
 
15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis 
maior eredménye. 
 
15.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket, 
amelyek a Feleknek nem felróható módon, érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul 
következnek be, és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy késleltetik a szerződés 
teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények a jelen szerződés aláírását követően jönnek létre és az 
említett időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, így különösen: 

a) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.); 
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások; 
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés; 
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, 

rekvirálás vagy embargó; 
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és 

terrorcselekmények; 
f) zendülés, rendzavarás, zavargások. 

 
15.3. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységével, 
mely összefüggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges. 
 
15.4. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Eladó 
köteles Vevőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni egymással a 
szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Vevő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, 
az Eladónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, 
és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.  
 
15.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a 
szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság 
tanúsítása esetén sem – vagy csak aránytalan áldozat árán – lehetett volna elhárítani. 
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15.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Vevőnek jogában áll a 
szerződés nem teljesített részétől írásban elállni. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt 
felmerült kárát.  
 
16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése: 
 
16.1. Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése eltérő törvényi szabályozás folytán 
érvénytelenné válna, úgy ezen tény a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti. 
 
16.2. Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások 
útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében 
felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek 
egymást írásban tájékoztatni. 
 
16.3. Ha Felek közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják 
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a jogvita 
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják. 
 
16.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az irányadók. 
 
16.5. A jelen szerződés Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen szerződés 
aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el. 
 
16.6. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott 
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a 
feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, 
vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról 
történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. 
 
16.7. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő 
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.  
 
16.8. 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. 
 
16.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött fent 
hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:  
 
1. számú melléklet: Műszaki leírás 
2. számú melléklet: Megrendelt termék- és árlista 
3. számú melléklet: Teljesítés igazolás  
4. számú melléklet: Eladó átláthatósági nyilatkozata (minta) 
5. számú melléklet: KM teljesülésigazolás 
 
A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal 
mindenben megegyezőt „…..” eredeti példányban jóváhagyólag írják alá. 
 
 
 

Kelt: Kaposvár, ……………….. 
 

Kelt: ……, ……………….. 
 



 
 

VERSENYÚJRANYITÁS SRVT17 
 

  27 

 

 
 
 
 

 
…………………………………………… 

 
 
 
 
 

………………………………………………… 
Csiba Ágota kancellár 

 
Kaposvári Szakképzési Centrum 

Megrendelő  

                képviselő neve 
                Eladó 

 
 
 

 
 

……………………………………………  
Pénzügyi ellenjegyző  
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1. számú melléklet 

 a ……………. nyilvántartási számú szerződéshez 

Műszaki leírás 

Előzmények: 

…………………………….. 

 

A közbeszerzés műszaki tartalma: 

…………………….. 

…………………….. 

 

A beszerzés az alábbi táblázatban megjelölt cikkszámú és darabszámú műszaki követelményeknek 

megfelelő termékek beszerzésére terjed ki: 

 

Cikkszám Megnevezés Mennyiség Műszaki követelmény 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

…………………………..… 

…………………………….. 
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Megrendelés 2. számú melléklete 
Megrendelt termék/szolgáltatás lista 

 

Tétel Termékazonosító Termék megnevezés 
Szerződés 
azonosító 

Egység ár 
(nettó Ft) 

darab-
szám 

Összesen ár  
(nettó Ft) 

Keretmeg
állapodás 

szerinti 
szállítási 
idő (nap) 

Keretmeg
állapodás 

szerinti 
jótállási 

idő 
(hónap 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

    Összesen ár Ft 
(nettó) 

 
  

 

  Közbeszerzési díj 2% Ft(nettó)   

 

  Áfa kulcs 27% Áfa Ft   

 

    Bruttó összesen ár 
Ft 

 
 

 
Dátum: ……………, 2020. ……………. ……
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3. számú melléklet 
 a ……………. nyilvántartási számú szerződéshez 

 
 

Teljesítés igazolás  
 
Megjegyzés: Az intézménynél használt teljesítés igazolás 
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4. számú melléklet 
 a ……………. nyilvántartási számú szerződéshez 

 
Eladó átláthatósági nyilatkozata (minta) 

 
Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt feltételnek 

való megfelelésről 
 

Nyilatkozattevő: 
Cégnév:   …………………………………………………………………… 
Székhely:   …………………………………………………………………… 
Cégjegyzékszám:  …………………………………………………………………… 
Adószám:   …………………………………………………………………… 
Képviseletében eljár: …………………………………………………………………… 
 
Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt ……………….……………… 
…………………………………………………………...................  a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. § (1) 
bekezdés 1. pontja1 szerinti átlátható szervezet.  
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbeszerzési és 
Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul írásban értesíteni. 
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbeszerzési és 
Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni. 
 
.........................., 2020. ....................... ....... 

…………………..….. 
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen 

meghatalmazott képviselő aláírása)

 
1 3. § (1) E törvény alkalmazásában 
1. átlátható szervezet: 
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi 

jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági 
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan 
működő részvénytársaság, 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely 
megfelel a következő feltételeknek: 

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) 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, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 
társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati 
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont 
szerinti feltételek fennállnak; 

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 

25%-ot meghaladó részesedéssel, 
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a 
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; 
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5. számú melléklet 

 a ……………. nyilvántartási számú szerződéshez 
 

KM teljesülésigazolás 
 
 
Megjegyzés: Beszerző portáljáról kinyomtatott nézeti kép 
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IV. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK, 
EGYÉB IRATOK JEGYZÉKE 

 

Ajánlatkérő ez úton tájékoztatja ajánlattevőt, hogy az ajánlatához a következő dokumentumokat, 

igazolásokat, nyilatkozatokat kell csatolnia. 

 
FORMAI KÖVETELMÉNY 
 

1. Az eredeti példánnyal megegyező elektronikus másolat *.PDF formátumba nyomtatva, egy 
állományba szerkesztve 
 

2. Folytatólagos lapszámozás, minden lap aláírása (szignálása) az aláírásra jogosult személy által  
 
3. Fedőlap 
 
4. Tartalomjegyzék 

 
TARTALMI KÖVETELMÉNY 
 

1.  Előlap   

2.  Felolvasólap   1. számú melléklet 

3.  Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás feltételeinek elfogadásáról  2. számú melléklet 

4.  Nyilatkozat KKV státuszról  3. számú melléklet 

5.  Nyilatkozat a kizáró okok hatálya alatt nem állásról  4. számú melléklet 

6.  Nyilatkozat konzorciumi megállapodásról 

Amennyiben a konzorciumi megállapodás nem található meg a KEF 
portálon, úgy a megállapodás benyújtása szükséges 

 5. számú melléklet 

7.  Műszaki specifikációs adatlap  6. számú melléklet 

8.  Tételes kereskedelmi ajánlat (részletes ártáblázat) nyomtatott, 
cégszerűen aláírt formában 

 MS Excel melléklet 
alapján 

9.  Közjegyző által készített aláírási címpéldány(ok), amely tartalmazza a 
cégjegyzésre jogosult elektronikus aláírásának azonosítóját. 

 

Amennyiben a hatósági nyilvántartásból elérhető cégkivonat 
tartalmazza a cégjegyzésre jogosult elektronikus aláírási azonosítóját, 
abban az esetben a közjegyző által készített aláírási címpéldány 
benyújtása nem szükséges. 

  

10.  Adott esetben – Közös ajánlattevők együttműködési megállapodását 
érintő esetleges változás 
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V. NYILATKOZATMINTÁK 
 

Ajánlatkérő ezúton is felhívja a figyelmet arra, hogy ajánlattevők nyilatkozataikat jelen dokumentáció 
részeként rendelkezésre bocsátott iratminták alkalmazásával tegyék meg. 
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1. számú melléklet 
 

FELOLVASÓLAP 
[Kbt. 66. § (5) bekezdése szerint] 

HKT-030-K/2020. 
 

 
 

AJÁNLATTEVŐI STÁTUSZ ÉS ADATOK MEGADÁSA* 

 

Önálló ajánlattevő: [   ] Konzorcium vezető: [   ] Konzorciumi tag: [   ] 
 

A megfelelő választ (válaszokat) jelölje meg: „X” 

 

Ajánlattevő neve: 
 

 

Ajánlattevő székhelye: 
 

 

Adószám: 
 

 

Ajánlattevő telefonszáma: 
 

 

Ajánlattevő faxszáma: 
 

 

Képviselő neve: 
 

 

 
*Több ajánlattevő (konzorcium) esetén minden konzorciumi partner meg kell adni, további blokk 

hozzáadással. 
 
 
 

Kapcsolattartó adatai: 
 

A kapcsolattartó Ajánlattevő megnevezése: 
 

 

Kapcsolattartó személy neve: 
 

 

Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma: 
 

 

Kapcsolattartó személy faxszáma: 
 

 

Kapcsolattartó személy e-mail címe: 
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Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek: 
 

Az értékelési szempont megnevezése 
 

Az ajánlatban foglalt érték 

Nettó ajánlati ár (az ellenszolgáltatás összege)  
közbeszerzési díj és ÁFA nélkül számítva 

 

nettó ………………. Ft* 
 

 

*Az ajánlat részeként benyújtott tétel kereskedelmi ajánlatban megadottakkal egyezőleg. 
 

A fenti ajánlati ár magában foglalja az ajánlattételi felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumok 2. 
fejezetében meghatározott termékek és szolgáltatások mennyiségének teljes, összesített ellenértékét 
a szerződés teljes időtartama alatt. 
 
Jelen nyilatkozatot a Kaposvári Szakképzési Centrum által indított „Szerverek beszerzése GINOP-6-2-
3-17-2017-00005 projekt keretében KM01SRVT17 keretmegállapodásból” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az ajánlat részeként teszem. 
 
 

*Konzorcium esetén a Felolvasólapot valamennyi konzorciumi tagnak cégszerűen alá kell írnia. 
Közös ajánlattevők (konzorcium) esetében amennyiben a konzorciumi megállapodásban rögzítésre került, 

hogy a konzorcium vezető vagy egyéb kijelölt tag, a konzorcium nevében jogosult ajánlatot benyújtani, abban 
az esetben elegendő, hogy a Felolvasólapot az ajánlattételre felhatalmazott tag cégjegyzésre jogosult 

képviselője írja alá úgy, mint a konzorcium ajánlattételre felhatalmazott képviselője. 

 
 
Kelt: 2020. ………… …………    

 _________________________________ 
 cégszerű aláírás* 
 a kötelezettségvállalásra  

 jogosult(ak) részéről 
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2. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS  
FELTÉTELEINEK ELFOGADÁSÁRÓL 

[a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésére figyelemmel] 
HKT-030-K/2020. 

 

 
Alulírott ...................................................... (név), mint a ...................................................... (cégnév) 
................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) kötelezettségvállalásra 
feljogosított vezetője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 66. § (2) bekezdésben 
foglalt nyilatkozattételi kötelezettségnek eleget téve ezennel kifejezetten nyilatkozom, hogy a Kaposvári 
Szakképzési Centrum által indított „Szerverek beszerzése GINOP-6-2-3-17-2017-00005 projekt 
keretében KM01SRVT17 keretmegállapodásból” tárgyú eljárásban 
 

• az ajánlattételi felhívásában, a dokumentációban valamint az ajánlatkérőnek feltett kérdésekre 
kapott válaszokban meghatározott követelményeket megismertük és azokat kötelezőként, 
feltételek nélkül elfogadjuk, a szerződést nyertességünk esetén az ajánlatunkban a 
Felolvasólapon megadott ellenszolgáltatásért megkötjük és teljesítjük; 

• az ajánlattétel során figyelembe vettük az adózásra, a környezetvédelemre, az 
egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, a munkavállalók 
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket; 

• az ajánlatban csatolt valamennyi idegen nyelvű dokumentum (adott esetben), illetőleg az ilyen 
dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítás tartalmilag mindenben megegyezik, 
melyért felelősséget vállalunk; 

• ajánlatunkhoz az ajánlati kötöttségideje alatt kötve vagyunk; 

• kifejezetten nyilatkozunk, hogy a szerződést - amennyiben, mint nyertes ajánlattevő 
kiválasztásra kerülünk - meg kívánjuk kötni és készek vagyunk teljesíteni; 

 
 

*Konzorcium esetén az ajánlattételi nyilatkozatot valamennyi konzorciumi tagnak meg kell tennie külön-külön 
nyilatkozati lapon, és azt cégszerűen alá kell írnia. 

Közös ajánlattevők (konzorcium) esetében amennyiben a konzorciumi megállapodásban rögzítésre került, 
hogy a konzorcium vezető vagy egyéb kijelölt tag a konzorcium nevében jogosult nyilatkozatot tenni, abban az 

esetben elegendő, hogy az Ajánlattételi felhívás feltételeinek elfogadásáról szóló nyilatkozatot a 
nyilatkozattételre felhatalmazott tag cégjegyzésre jogosult képviselője írja alá úgy, mint a konzorcium 

nyilatkozattételre felhatalmazott képviselője.  

 
 
Kelt: …………………………. 

 _________________________________ 
 cégszerű aláírás  

 a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) részéről 
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3. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT AJÁNLATTEVŐI (KONZORCIUMI PARTNERI) KKV STÁTUSZRÓL 
HKT-030-K/2020. 

 

 
Alulírott ...................................................... (név), mint a ...................................................... (cégnév) 
................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) kötelezettségvállalásra 
feljogosított vezetője a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 66. § (2) bekezdésben 
foglalt nyilatkozattételi kötelezettségnek eleget téve ezennel kifejezetten nyilatkozom, hogy a Kaposvári 
Szakképzési Centrum által indított „Szerverek beszerzése GINOP-6-2-3-17-2017-00005 projekt 
keretében KM01SRVT17 keretmegállapodásból” tárgyú eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy  
 
 
 

 
 
…………………………………………………………………. (szervezet megnevezése) 
 
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései 
szerint2 [jelölje meg a megfelelő választ!] 

 mikrovállalkozásnak minősül;  
  kisvállalkozásnak minősül; 
  középvállalkozásnak minősül; 
  nem tartozik a KKV hatálya alá.  

 
A nyilatkozatot valamennyi konzorciumi partnernek meg kell tenni. 
 
 

*Konzorcium esetén az ajánlattételi nyilatkozatot valamennyi konzorciumi tagnak meg kell tennie külön-külön 
nyilatkozati lapon, és azt cégszerűen alá kell írnia. 

Közös ajánlattevők (konzorcium) esetében amennyiben a konzorciumi megállapodásban rögzítésre került, 
hogy a konzorcium vezető vagy egyéb kijelölt tag a konzorcium nevében jogosult nyilatkozatot tenni, abban az 

esetben elegendő, hogy a KKV státuszról szóló nyilatkozatot a nyilatkozattételre felhatalmazott tag 
cégjegyzésre jogosult képviselője írja alá úgy, mint a konzorcium nyilatkozattételre felhatalmazott képviselője. 

A nyilatkozatban valamennyi konzorciumi tagra vonatkozóan nyilatkozni kell a KKV státuszról. 

Kelt: …………………………. 
 _________________________________ 
 cégszerű aláírás  

 a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) részéről 

 
2 Lásd a törvény 3. § (1) bekezdését: mikro-, kis- és középvállalkozásnak (a továbbiakban: KKV) minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes 
foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy 
mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő 
forintösszeg. A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél 
kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. További részletekről lásd a 
törvény rendelkezéseit! 
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4. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 
KIZÁRÓ OKOK HATÁLYA ALATT NEM ÁLLÁSRÓL 

HKT-030-K/2020. 
 

 
 
Alulírott ................................. (név), mint a(z) ...................................................... (cégnév, székhely)  
cégjegyzésre jogosult képviselője felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Kaposvári Szakképzési 
Centrum által indított „Szerverek beszerzése  GINOP-6-2-3-17-2017-00005 projekt keretében 
KM01SRVT17 keretmegállapodásból” tárgyú közbeszerzési eljárás a keretmegállapodás 1. részében 
benyújtott, a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatra vonatkozóan a keretmegállapodás 
2. részének ajánlattételi szakaszában, jelen nyilatkozat megtételéig 
 

változás nem történt / az alábbi változások következtek be3: 

 
A változásokra vonatkozóan az alábbi igazolásokat csatolom4: 

- 
- 

 
Tudomásom van róla, hogy a keretmegállapodás 1. részében megjelölt kizáró okoknak az 

keretmegállapodás 2. részének egésze alatt is meg kell felelnem. Vállalom, hogy amennyiben a 
keretmegállapodás 2. részének ajánlattételi szakasza alatt bármikor változás következik be a kizáró 
okoknak való megfelelés vonatkozásában, azt ajánlatkérőnek haladéktalanul írásban jelzem.  
 
 

*Konzorcium esetén a kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatot valamennyi konzorciumi tagnak meg kell tennie 
külön-külön nyilatkozati lapon, és azt cégszerűen alá kell írnia. 

Közös ajánlattevők (konzorcium) esetében amennyiben a konzorciumi megállapodásban rögzítésre került, 
hogy a konzorcium vezető vagy egyéb kijelölt tag a konzorcium nevében jogosult nyilatkozatot tenni, abban az 

esetben elegendő, hogy a Kizáró okok hatálya alatt nem állásról szóló nyilatkozatot a nyilatkozattételre 
felhatalmazott tag cégjegyzésre jogosult képviselője írja alá úgy, mint a konzorcium nyilatkozattételre 

felhatalmazott képviselője. A nyilatkozatban valamennyi konzorciumi tagra vonatkozóan nyilatkozni kell a 
kizáró okok hatálya alatt nem állásról. 

 
 
Kelt: …………………………. 
 

 _________________________________ 
 cégszerű aláírás  
 a kötelezettségvállalásra  

 jogosult(ak) részéről 
 

 
3 A megfelelő aláhúzandó! 
4 Csak akkor szükséges kitölteni, ha a kizáró okok vonatkozásában változás történt a keretmegállapodás 1. részéhez képest. Ebben az esetben 
a vonatkozó igazolásokat is csatolni szükséges. 
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5. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 
KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁSRÓL 

HKT-030-K/2020. 
 

 
 
Alulírott ...................................................... (név), mint a ...................................................... (cégnév) 
................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) kötelezettségvállalásra 
feljogosított vezetője a Kaposvári Szakképzési Centrum által indított „Szerverek beszerzése GINOP-6-
2-3-17-2017-00005 projekt keretében KM01SRVT17 keretmegállapodásból” tárgyú eljárásban ez úton 
nyilatkozom, hogy  
 
 

  konzorciumi megállapodásunk megtalálható a KEF portálon, az alábbi elérési útvonalon: 
……………………………………………………………………  

 
 

  konzorciumi megállapodásunk nem található meg a KEF portálon, ezért az benyújtott ajánlatunk 
részeként csatoljuk; 

 
 

  vonatkozásunkban a konzorciumi megállapodás nem releváns, mert ajánlattevő nem 
konzorcium. 

 
 
 
Kelt: …………………………. 
 

 _________________________________ 
 cégszerű aláírás  
 a kötelezettségvállalásra  

 jogosult(ak) részéről 
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6. számú melléklet 

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓS ADATLAP 
HKT-030-K/2020. 

 

 
 
Alulírott ...................................................... (név), mint a ...................................................... (cégnév) 
................................................................................... (cím, cégbejegyzés száma) kötelezettségvállalásra 
feljogosított vezetője a Kaposvári Szakképzési Centrum által indított „Szerverek beszerzése GINOP-6-2-
3-17-2017-00005 projekt keretében KM01SRVT17 keretmegállapodásból” tárgyú eljárásban az 
alábbiak szerint adom meg az általunk megajánlott termékekre vonatkozó műszaki tartalmat. 
 
 

Ajánlatkérő által előírt termék KEF cikkszáma: 7X10CTO1WW 

Ajánlattevő által megajánlott termék 
cikkszáma, megegyezőleg a benyújtott 
ajánlatban foglaltakkal: 
 

……………………………….. 

Gyártmány megjelölése, megegyezőleg a 
benyújtott ajánlatban foglaltakkal: 
 

……………………………….. 
 

Típus megjelölése, megegyezőleg a benyújtott 
ajánlatban foglaltakkal: 
 

……………………………….. 
 

Ssz. Előírt műszaki feltétel Megfelelés 
 

1. Alap gép: 

Minimum 2 db processzorig bővíthető 

Minimum 2 db tápegység befogadására képes 

Minimum 2 db GbE port 

Minimum 6 db PCIe kártyahely 

Minimum 8 db USB port 

 

Igen / Nem 

Igen / Nem 

Igen / Nem 

Igen / Nem 

Igen / Nem 

 

 
 

Ajánlatkérő által előírt termék KEF cikkszáma: PROCU2 

Ajánlattevő által megajánlott termék 
cikkszáma, megegyezőleg a benyújtott 
ajánlatban foglaltakkal: 
 

……………………………….. 

Gyártmány megjelölése, megegyezőleg a 
benyújtott ajánlatban foglaltakkal: 
 

……………………………….. 
 

Típus megjelölése, megegyezőleg a benyújtott 
ajánlatban foglaltakkal: 
 

……………………………….. 
 

Ssz. Előírt műszaki feltétel Megfelelés 
 

2. Processzor: Minimum Intel Xeon Silver 4208 8C 85W 2.1GHz Processor Igen / Nem 
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Ajánlatkérő által előírt termék KEF cikkszáma: 4ZC7A08707 

Ajánlattevő által megajánlott termék 
cikkszáma, megegyezőleg a benyújtott 
ajánlatban foglaltakkal: 
 

……………………………….. 

Gyártmány megjelölése, megegyezőleg a 
benyújtott ajánlatban foglaltakkal: 
 

……………………………….. 
 

Típus megjelölése, megegyezőleg a benyújtott 
ajánlatban foglaltakkal: 
 

……………………………….. 
 

Ssz. Előírt műszaki feltétel Megfelelés 
 

3. Memória: Minimum 16GB TruDDR4 2933MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM Igen / Nem 

 
 

Ajánlatkérő által előírt termék KEF cikkszáma: Backplane_1 

Ajánlattevő által megajánlott termék 
cikkszáma, megegyezőleg a benyújtott 
ajánlatban foglaltakkal: 
 

……………………………….. 

Gyártmány megjelölése, megegyezőleg a 
benyújtott ajánlatban foglaltakkal: 
 

……………………………….. 
 

Típus megjelölése, megegyezőleg a benyújtott 
ajánlatban foglaltakkal: 
 

……………………………….. 
 

Ssz. Előírt műszaki feltétel Megfelelés 
 

4. Merevlemez hely: Minimum 8 db 3,5" Igen / Nem 

 
 

Ajánlatkérő által előírt termék KEF cikkszáma: 7Y37A01082 

Ajánlattevő által megajánlott termék 
cikkszáma, megegyezőleg a benyújtott 
ajánlatban foglaltakkal: 

……………………………….. 

Gyártmány megjelölése, megegyezőleg a 
benyújtott ajánlatban foglaltakkal: 

……………………………….. 
 

Típus megjelölése, megegyezőleg a benyújtott 
ajánlatban foglaltakkal: 

……………………………….. 
 

Ssz. Előírt műszaki feltétel Megfelelés 
 

5. RAID vezérlő:  

Minimum PCIe 3.0 x8 host interface 

Minimum 12 Gbps SAS/SATA RAID vezérlő 

Minimum RAID 0, 1, 10, 5, és 50 támogatás 

Minimum 8port 

 

Igen / Nem 

Igen / Nem 

Igen / Nem 

Igen / Nem 
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Ajánlatkérő által előírt termék KEF cikkszáma: 7XB7A00050 

Ajánlattevő által megajánlott termék 
cikkszáma, megegyezőleg a benyújtott 
ajánlatban foglaltakkal: 
 

……………………………….. 

Gyártmány megjelölése, megegyezőleg a 
benyújtott ajánlatban foglaltakkal: 
 

……………………………….. 
 

Típus megjelölése, megegyezőleg a benyújtott 
ajánlatban foglaltakkal: 
 

……………………………….. 
 

Ssz. Előírt műszaki feltétel Megfelelés 
 

6. Háttértár: Minimum 2TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap Igen / Nem 

 
 

Ajánlatkérő által előírt termék KEF cikkszáma: 7C57A02877 

Ajánlattevő által megajánlott termék 
cikkszáma, megegyezőleg a benyújtott 
ajánlatban foglaltakkal: 
 

……………………………….. 

Gyártmány megjelölése, megegyezőleg a 
benyújtott ajánlatban foglaltakkal: 
 

……………………………….. 
 

Típus megjelölése, megegyezőleg a benyújtott 
ajánlatban foglaltakkal: 
 

……………………………….. 
 

Ssz. Előírt műszaki feltétel Megfelelés 
 

7. Videókártya: Minimum NVIDIA Quadro 5GB GDDR5 memória Igen / Nem 

 
 

Ajánlatkérő által előírt termék KEF cikkszáma: 7N67A00885 

Ajánlattevő által megajánlott termék 
cikkszáma, megegyezőleg a benyújtott 
ajánlatban foglaltakkal: 
 

……………………………….. 

Gyártmány megjelölése, megegyezőleg a 
benyújtott ajánlatban foglaltakkal: 
 

……………………………….. 
 

Típus megjelölése, megegyezőleg a benyújtott 
ajánlatban foglaltakkal: 
 

……………………………….. 
 

Ssz. Előírt műszaki feltétel Megfelelés 
 

8. Tápegység: Minimum 1100W (230V/115V) Platinum Hot-Swap Power 
Supply 

Igen / Nem 
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Ajánlatkérő által előírt termék KEF cikkszáma: 39Y7917 

Ajánlattevő által megajánlott termék 
cikkszáma, megegyezőleg a benyújtott 
ajánlatban foglaltakkal: 

……………………………….. 

Gyártmány megjelölése, megegyezőleg a 
benyújtott ajánlatban foglaltakkal: 
 

……………………………….. 
 

Típus megjelölése, megegyezőleg a benyújtott 
ajánlatban foglaltakkal: 
 

……………………………….. 
 

Ssz. Előírt műszaki feltétel Megfelelés 
 

9. Tápkábel: Minimum 2.8m, 10A/230V, C13 to CEE7-VII (Europe) Igen / Nem 

 
 
 

Ajánlatkérő által előírt termék KEF cikkszáma: 4L47A09133 

Ajánlattevő által megajánlott termék 
cikkszáma, megegyezőleg a benyújtott 
ajánlatban foglaltakkal: 

……………………………….. 

Gyártmány megjelölése, megegyezőleg a 
benyújtott ajánlatban foglaltakkal: 
 

……………………………….. 
 

Típus megjelölése, megegyezőleg a benyújtott 
ajánlatban foglaltakkal: 
 

……………………………….. 
 

Ssz. Előírt műszaki feltétel Megfelelés 
 

10. Menedzsment: Távoli vezérlés, grafikus kezelőfelület Igen / Nem 

 
 

Ajánlatkérő által előírt termék KEF cikkszáma: LNSRV021 

Ajánlattevő által megajánlott termék 
cikkszáma, megegyezőleg a benyújtott 
ajánlatban foglaltakkal: 
 

……………………………….. 

Ssz. Előírt műszaki feltétel Megfelelés 
 

11. Garancia: Minimum 3 év Igen / Nem 
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Ajánlatkérő által előírt termék KEF cikkszáma: 7S050015WW 

Ajánlattevő által megajánlott termék 
cikkszáma, megegyezőleg a benyújtott 
ajánlatban foglaltakkal: 

……………………………….. 

Gyártmány megjelölése, megegyezőleg a 
benyújtott ajánlatban foglaltakkal: 
 

……………………………….. 
 

Típus megjelölése, megegyezőleg a benyújtott 
ajánlatban foglaltakkal: 
 

……………………………….. 
 

Ssz. Előírt műszaki feltétel Megfelelés 
 

12. Operációs rendszer: Minimum Windows Server 2019 Standard ROK 
(16 core) - MultiLang 

Igen / Nem 

 
 

A kipontozott helyre kérjük megadni a kért adatokat 
 

Valamennyi előírt műszaki jellemző esetében kérjük egyértelműen megjelölni (Igennel vagy Nemmel) a 
megajánlott termékre vonatkozóan vizsgált megfelelést 

 
 
Kelt: 2020. ………… …………  
 

 _________________________________ 
 cégszerű aláírás  
 a kötelezettségvállalásra  

 jogosult(ak) részéről 
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