KG PR OCUR E KÖZ BESZ ERZ ÉSI TANÁCSA DÓ KF T.

Krizmanich Gergely

Ábrahámhegy Község Önkormányzata
8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.

KÖZBESZERZÉSI
DOKUMENTUM
A
„Ábrahámhegy - eszközbeszerzés”
tárgyú
közbeszerzési eljáráshoz

Lebonyolító:

9700 Szombathely, Semmelweis u. 2.
Pelikán Palace Irodaház
1. emelet 17.
titkarsag@kgprocure.hu

2018.

E- MA I L :

9700 SZOMBATHELY,
TI TKA RSA G @ KG PRO CU RE . H U | F A X : +36 94

SEMMELWEIS U. 2. PALACE I RODAHÁZ 1. EMELET 17.
999 299 | N Y I LVÁ N TA RTJA A S ZO MBA TH ELY I T Ö RV ÉNY SZÉK C ÉG BÍ RÓ SÁ G A : C G . 18-09112671 |
WWW.KGP ROCU RE .HU

KG PR OCUR E KÖZ BESZ ERZ ÉSI TANÁCSA DÓ KF T.

ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL
Ábrahámhegy Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő nevében ezennel felkérem, hogy az ajánlattételi
felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint tegye meg ajánlatát a jelen
közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására.
Ajánlatkérőre vonatkozó információk:
Hivatalos név: Ábrahámhegy Község Önkormányzata

Postai cím: Badacsonyi út 13.
Város: Csorna
NUTS-kód: HU-213

Postai
8256

EKR azonosító:
EKRSZ_63163465
irányítószám: Ország: HU

Kapcsolattartó személy: Vella Ferenc Zsolt
E-mail: polgarmester@abrahamhegy.hu

Telefon:
+36 87 471 289
Fax:

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: www.abrahamhegy.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)
Lebonyolító szervezet:
Hivatalos név: KG Procure Kft.
Postai cím: Semmelweis u. 2. 1. emelet 17.
Város: Szombathely
Irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont:
Mobil: +36 20 503 5196
Krizmanich
Gergely
Felelős
Akkreditált
Közbeszerzési
Szaktanácsadó
Lajstromszám: 00086
E-mail: titkarsag@kgprocure.hu
Fax: +36 94 999 299
Az eljárás típusa:
Nemzeti, Kbt. 113. § szerinti, nyílt eljárás - EKR000508472018
Eljárás nyelve:
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven
benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
Az eljárás tárgya:
A TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00022. azonosító számú pályázat keretében informatikai és hangtechnikai
eszközök beszerzése az alábbiak szerint: laptop és hordtáska 2db, laptop 10 db, asztali switch 2db, router 5
db, smart LED tv. 10 db, CD lejátszó 3 db, nyomtató 1db, fényképezőgép 1db, projektor 2db, mélysugárzó
1db, mikrofon szett 10db, mikrofonállvány 5db, hangszóró 27db, erősítő 5db, hangközpont 1db.
A beszerzésre kerülő eszközök listáját a Közbeszerzési dokumentum tartalmazzák részletesen.
A szerződés tárgyát képezi az eszközök leszállításán túl, az eszközök üzembe helyezése (beállítása), valamint
az eszközök használatáról szóló oktatás is.
Egyéb rendelkezések:
Az eljárás során felmerülő, az eljárást megindító felhívásban és jelen közbeszerzési dokumentumokban nem
szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási
rendeletei az irányadóak.
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Útmutató
1.

A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM TARTALMA

1.1.

A közbeszerzési dokumentumok a következő részekből áll:
FELHÍVÁS (HIRDETMÉNY - EKR)
ÚTMUTATÓ
SZERZŐDÉSTERVEZET
AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK (EKR rendszerben generált
nyilatkozatok)
MŰSZAKI LEÍRÁS, ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS (külön, önálló mellékletben)

1.2.

Jelen közbeszerzési dokumentumok nem mindenben ismétli meg az ajánlattételi felhívásban
foglaltakat, a közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi felhívással együtt kezelendő. Az
ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a közbeszerzési dokumentumokat
és annak minden kiegészítését, amely esetleg az ajánlati időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint,
hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és kötelezettség
vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat természetét vagy jellemzőit. A
közbeszerzési eljárás lebonyolítására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint, a Kbt. Harmadik része szerinti eljárási szabályok kerülnek
alkalmazásra az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet rendelkezéseinek megfelelően.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdésének megfelelően az elektronikus közbeszerzési
rendszer (EKR) a Miniszterelnökség által üzemeltetett központi közbeszerzési nyilvántartás és a
közbeszerzési eljárások elektronikus lebonyolítását támogató informatikai rendszer.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén
nyújtható be. Az előírt nyilatkozatokat az eljárásnak erre a célra biztosított felületén kell megadni,
egyes igazolások benyújtására pedig a felület, az erre a célra létrehozott helyen az ajánlat
összeállítása során feltöltési lehetőséget biztosít.
Ajánlatkérő javasolja a T. Ajánlattevőknek, hogy az ajánlat elkészítéséhez, illetve az EKR-en történő
benyújtáshoz vegyenek igénybe felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót annak érdekében,
hogy az ajánlat benyújtása szabályosan megtörténhessen.

1.3.

Eljárási határidőkkel kapcsolatos speciális rendelkezések:
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdése értelmében az ajánlattételi határidő nem jár
le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett
tájékoztatás alapján igazoltan
a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán [424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 22. § (2) bekezdés] az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző
huszonnégy órában összesen legalább százhúsz percig, vagy
b) - anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna - üzemzavar
folytán [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés] az ajánlattételi határidő alatt
folyamatosan legalább huszonnégy óráig
nem elérhető.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (2) bekezdése értelmében a Kbt. 52. § (4) bekezdésében
foglaltakon túl az ajánlatkérő az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdés szerinti esetben
is köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani az EKR működésének helyreállítását követően,
amelyről az EKR üzemeltetője tájékoztatást tesz közzé. Az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (1)
bekezdés a) pontja szerinti esetben a határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de - a
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - legalább a hosszabbításról szóló értesítés
megküldésétől számított két nap álljon rendelkezésre az ajánlat benyújtására.
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A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 16.§ (3) bekezdése értelmében amennyiben az ajánlattételi
határidő módosítása szükséges, de az EKR üzemzavara [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 22. § (2)
bekezdés] miatt a módosításról értesítés megküldése nem lehetséges a Kbt. 55. § (2)-(3) bekezdésében
foglalt határidőknek megfelelően, az ajánlatkérő a módosításról szóló értesítést a Kbt. szerinti
határidőn túl is kiküldheti, az üzemzavar elhárulását követően haladéktalanul, de legkésőbb a
következő munkanapon.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében ha az ajánlattevő által, vagy
más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető eljárási cselekmények, így különösen
hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy az előzetes vitarendezés
kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar [424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet
22. § (2) bekezdés] következik be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az
EKR helyreállítását követően kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR
működésének helyreállítását követően tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket határidőben
teljesítettnek elfogadni.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése értelmében nem követ el jogsértést az
ajánlatkérő akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében valamely eljárási cselekményre
meghatározott határidőt azért mulaszt el, mert az EKR üzemzavara [424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet 22. § (2) bekezdés] nem teszi lehetővé az adott cselekmény határidőben történő teljesítését.
Ebben az esetben az ajánlatkérő az EKR működésének helyreállítását követően haladéktalanul köteles
az elmulasztott cselekmény teljesítésére.
2.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

2.1.

Bármely gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatást az eljárást megindító felhívás egyéb információk
pontjában meghatározott határidő lejártáig kizárólag az EKR-en keresztül kérhet. Ajánlatkérő
valamennyi érdeklődő gazdasági szereplő részére írásban megküldi a választ az EKR rendszeren
keresztül, illetve hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.

3.

KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

3.1

Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdése alapján.

3.2

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé korlátlanul és egyetemlegesen
felelnek.

3.3

Az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében – kivéve a Kbt. 138. § (4)
bekezdése szerinti jogutódlás esetét –az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet
be.

3.4

Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban, akkor az
ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást.
A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:
a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá kapcsolattartásra)
jogosult képviselő szervezet megnevezését;
a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősségvállalást minden tag részéről;
meghatalmazást, ami kiterjed arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági
szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok
megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.

4.

ELŐZETES VITARENDEZÉS

4.1.

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20.§ (1) bekezdése érelmében a Kbt. szerinti iratbetekintést az
ajánlatkérő az EKR-ben található dokumentumok tekintetében a gazdasági szereplő képviselőjének
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személyes megjelenése útján biztosítja, azonban az iratbetekintési kérelmet az EKR-en keresztül kell
benyújtani, és az iratbetekintési kérelemmel kapcsolatos írásbeli kommunikációt az EKR-en keresztül
kell bonyolítani.
4.2.

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20.§ (9) bekezdése érelmében az előzetes vitarendezési kérelem
megküldése és az előzetes vitarendezés során a kommunikáció az EKR-ben történik

5.

A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE

5.1.

Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös
ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a közbeszerzési
eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.

5.2.

A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra tekintettel - a
nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.

5.3.

Az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a
nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha ajánlatkérő hirdetett második helyezettet)
tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további hatvan nappal meghosszabbodik.

5.4.

Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy:
•
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 a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak;
•
a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára
megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt
haladéktalanul értesíti.

5.5.

Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges
olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon – ha:
•

a nyertes ajánlattevőben 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;
• 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 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
Jelen pontban említett felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.
5.6.

A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a
nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

5.7.

A közbeszerzési szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek,
illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.

5.8.

Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és
szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában.
Az ajánlattevő köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában
nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni
kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.
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6.

TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTÓ SZERVEK:
A munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozóan a területileg illetékes járási hivatal
munkavédelmi felügyelősége, és a területileg illetékes kormányhivatal munkaügyi felügyelősége
nyújt tájékoztatást.
6.1. Munkajog:
Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztálya
Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postai cím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (+36-80) 204-292; (+36-1) 896-3002
Fax: (+36-1) 795-0884
Email: munkavedelmi-foo@pm.gov.hu
Pénzügyminisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztálya
Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2.
Postai cím: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (+36-1) 896-2902
Fax: (+36-1) 795-0880
Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@pm.gov.hu
Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálata
Telefon: (06 80) 204 292
E-mail: munkavedelem-info@ngm.gov.hu
A tájékoztatással és tanácsadással kapcsolatos feladatok ellátása az alábbiak szerint működik:
A területileg illetékes járási hivatal munkavédelmi felügyelőségének, és a területileg illetékes
kormányhivatal
munkaügyi
felügyelőségének
elérhetősége
a
http://www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=206 honlapon megtalálható. A munkavédelmi
felügyelőségek és a munkaügyi felügyelőségek segítik tájékoztatással és tanácsadással a
munkáltatókat és munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőket, továbbá az
érdekképviseleteket munkavédelemmel kapcsolatos jogaik gyakorlásában, kötelezettségeik
teljesítésében.

6.2. Adózás:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal:
Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
Telefon: (+36-1) 428-5100; (+36-40)/42-42-42
Fax: (+36-1) 428-5382
6.3. Környezetvédelem:
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
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Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.
Postai cím: 1539 Budapest, Pf. 675.
Telefon: (+36-1) 2249-100
Fax: (+36-1) 2249-262
Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
6.4. Szociális kérdések:
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Postai cím: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.
Telefon: (+36-1) 769-1704
Fax: (+36-70) 900-1010
Email: info@szgyf.gov.hu
Honlap: www.szgyf.gov.hu
6.5. Fogyatékossággal élők esélyegyenlősége:
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért
Felelős Államtitkárság
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10.
Telefon: (+36-1) 795-1860
Email: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu
6.6. A Kbt. 73. § (4) bekezdésében hivatkozott környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezéseket
tartalmazó nemzetközi egyezmények jegyzéke:
87. számú ILO-egyezmény az egyesülési szabadságról és a szervezkedési jog védelméről
98. számú ILO-egyezmény a szervezkedési jog és a kollektív tárgyalási jog elveinek alkalmazásáról
29. számú ILO-egyezmény a kényszer- vagy kötelező munkáról
105. számú ILO-egyezmény a kényszermunka felszámolásáról
138. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatás alsó korhatáráról
111. számú ILO-egyezmény a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos
megkülönböztetésről
100. számú ILO-egyezmény a férfi és a női munkaerőnek egyenlő értékű munka esetén járó egyenlő
díjazásáról
182. számú ILO-egyezmény a gyermekmunka legrosszabb formáinak betiltásáról és felszámolására
irányuló azonnali lépésekről
Bécsi egyezmény a sztratoszferikus ózonréteg védelméről és annak Montreáli Jegyzőkönyve az
ózonréteget lebontó anyagokról
A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról
szóló bázeli egyezmény (Bázeli Egyezmény)
Stockholmi Egyezmény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról
Rotterdami Egyezmény a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagok
és peszticidek előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásáról (1998. szeptember 10.) és annak
három regionális jegyzőkönyve
7.

ALVÁLLALKOZÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
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7.1 A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a
megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel
együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok
hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az
ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és
a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll
kizáró okok hatálya alatt.
7.2 Az eljárás során az ajánlattevő által bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonásától nem
lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az
adott személy (szervezet) igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor
meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a
bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény különös tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány
- tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor
meghatározó szakember személye csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben
változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel
egyenértékű szakember kerül bemutatásra.
7.3 Építési beruházás esetén az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés
értékének 65%-át.
8.

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA, ÉRTÉKELÉSE
8.1. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére pénzügyi, gazdasági és műszaki, szakmai szempontból
alkalmas ajánlattevőnek a jelen közbeszerzési dokumentációban meghatározott műszaki, szakmai
követelményeket kielégítő ajánlatait a Kbt. 76. § (5) bekezdése, valamint az az építési beruházások,
valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése
alapján a 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti „legjobb ár-érték arány” alapján bírálja el.
8.2. A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az ajánlatkérő a
dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik. Minden ilyen esetben a megnevezés
csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot a dokumentációban
előírt, vagy az azzal – a dokumentációban szereplő műszaki paraméterei tekintetében – egyenértékű
termékre lehet tenni.
8.3. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell minden, a szerződésszerű teljesítés érdekében felmerülő
költséget.
8.4. Mindenféle, a felhívásban és a dokumentációban (Szerződés tervezetben) foglaltakkal ellentétes,
vagy azoknak nem megfelelő, a bírálati szemponttal, vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatos
ajánlattevői kikötés (különösen, de nem kizárólagosan pl.:az ajánlati ár milyen valuta árfolyam
mellett érvényes; vagy az ajánlat a felhívásban meghatározott ajánlati kötöttségtől eltérő ideig
érvényes; a jótállás terjedelmének a felhívásban és/vagy a dokumentációban meghatározottól eltérő
korlátozása) az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.
8.5. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF), nettó értékben kell megadni a felolvasólapon az EKR
rendszerben. A felolvasólapon szereplő összegnek meg kell egyeznie a tételes kereskedelmi ajánlat
/ árazott költségvetés összesen rovatban szereplő összeggel.
8.6. Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak javítását az
ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az
alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban
megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt
egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell.
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8.7. A 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 26/H. §-a szerint, ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre
kiható számítási hibát észlel – a hiba és a javítandó érték, valamint a javítás eredményeként
meghatározott érték megjelölésével –, felhívja az ajánlattevőt annak javítására. A számítási hiba
javításának az eredményét az ajánlatkérő akként állapítja meg, hogy a közbeszerzés tárgya
elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve kiszámítja az összesített
ellenértéket vagy más – az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. Ha a számítási hiba
javítását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, az ajánlat érvénytelen.
8.8. Az ajánlatok értékelése valamennyi közbeszerzési rész tekintetében:
Értékelési szempont

Súlyszám

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)

80

2. Jótállás időtartama (ajánlati elem minimum értéke: 12 hónap, legkedvezőbb
szintje: 60 hónap. Ajánlatkérő a 12 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat
értékeli a kötelezően előírt időtartam levonásával.)

20

1. értékelési részszempont: Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft)
Az 1. értékelési részszempont szerinti megajánlás alátámasztására ajánlattevőknek az ajánlathoz
árazott költségvetést kell csatolni.
Az árazott költségvetés elkészítése során az alábbiakat szükséges figyelembe venni:
•
Az árazatlan költségvetés tételeinek tartalmát elsődlegesen úgy kell értelmezni, hogy azok a
megnevezésük szerinti munka minden közvetlen és közvetett munkaműveleti és dologi elemét
magukban foglalják az előkészítéstől a Szerződésben megfogalmazott és az egyéb vonatkozó
előírásokat mindenben kielégítő módon történő teljes elkészítésig, azaz a tételekhez tartozó
egységárakat ÁFA (Általános Forgalmi Adó) nélkül kell megadni, de tartalmazniuk kell
minden egyéb járulékos költséget is (biztonsági elkorlátozások, terelőelemek, lezárások,
lerakóhelyi díjak, előírt ellenőrző mérések és vizsgálatok, mintavételek, minősítések, minőség
tanúsítások, segédanyagok, kitűzések, geodéziai munkák, stb.), valamennyi szükséges munka
elvégzését teljesen készen, továbbá minden vámot adót és egyéb illetéket, ami a
Vállalkozónak a Szerződés alapján, vagy bármely más okból kell fizetnie.
•
Ha egy munkafázis tétele nem került külön kiírásra, de az abban foglalt tevékenységre
szükség van, akkor azok költségeit a munkatételek egységárában kell figyelembe venni.
•
A megadott egységáraknak a műszaki tartalom megvalósításához szükséges ráfordítás
összegén túl a munkák teljes befejezéséig várható árváltozásból eredő költségeket is
tartalmaznia kell, ezért az egységárak rögzítettek és nem változtathatók a Szerződés
időtartama alatt.
•
A költségvetés(ek) Microsoft Office Excel formátumban áll(nak) az Ajánlattevők
rendelkezésére, amelyet kitöltve kell az ajánlatukhoz csatolniuk, valamint elektronikus
formátumban (Microsoft Office Excel formátumban) is!
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára, mely szerint
átalánydíjas szerződés esetén az árazott költségvetés (részletes árajánlat) valamely tétele és egységára
pótolható, módosítható, kiegészíthető vagy törölhető, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy
annak értékelés alá eső részösszegét és az Ajánlattevők között az értékeléskor kialakuló sorrendet nem
befolyásolja.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek
nyilváníthatja az alábbi esetekben, amennyiben a következő változtatások bármelyike esetén
Ajánlatkérő nem lenne képes az ajánlatok közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak
megfelelő értékelésére:
•
Ajánlattevő nem nyújt be árazott költségvetést,
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•
•
•
•

Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül (pl.
kiegészítő tájékoztatás) új sorral egészíti ki, vagy
Ajánlattevő a költségvetés sorait Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül
összevonja, vagy
Ajánlattevő Ajánlatkérő erre vonatkozó jóváhagyása nélkül a költségvetés tételeit,
mennyiségi adatait módosítja, vagy
egyéb módon olyan módosítást eszközöl Ajánlattevő az árazatlan költségvetésen, mely
alapján az nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban és a vonatkozó
jogszabályokban foglaltaknak.

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10 pont, mely minden részszempont esetén azonos.
Azon értékelési részszempontok esetében, ahol ajánlatkérő minimális elvárást határozott meg, az értéket
el nem érő vállalások az ajánlat érvénytelenségét eredményezik! Az ajánlati elemek Ajánlatkérő
számára legkedvezőbb szintet elérő, illetve a legkedvezőbb szintjénél még kedvezőbb vállalásokra
Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos (10 pont) számú pontot ad.
Ajánlatkérő az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás elvét alkalmazza az alábbiak szerint:
a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális
pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított
arányosítással számolja ki a pontszámokat. Az értékelés módszere: az alábbi fordított arányosítási képlet
alapján.
P = (A legjobb / A vizsgált) × (P max - P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak
megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni, kivéve ha pontazonosságot eredményezne (ehhez
Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).
A módszert lásd részletesen a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására
szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.)
1. sz. melléklet A. 1. b) pont ba) alpontjában.
2. értékelési részszempont: Jótállás időtartama
Ajánlatkérő a 2. értékelési szempont esetében a megajánlott számból levonja a kötelezően előírt számot
(12 hónap) és az így kapott legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb jótállási időtartam) 10
pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet (egyenes arányosítás). A pontszámok kiszámítása
során alkalmazandó képlet:
P = (A vizsgált / A legjobb) × (P max - P min) + P min
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (maximum 60 hónapot figyelembe véve)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
Ajánlatkérő a 2. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban 60 hónapban
határozza meg az ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra
egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
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Ajánlatkérő a 2. értékelési szemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban meghatározza, hogy
az ajánlati elem minimum értéke 12 hónap, ennél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet, a minimum
értéket el nem érő ajánlatokat Ajánlatkérő érvénytelenné nyilvánítja.
Ajánlatkérő a 12 hónap és a 60 hónap közötti megajánlásokat értékeli a kötelezően előírt időtartam (12
hónap) levonásával.
A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot Ajánlatkérő
megszorozza az ajánlattételi felhívásban meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként
összeadja.
Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.
Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok
szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
9.

ÜZLETI TITKOT KÉPEZŐ DOKUMENTUMOK
9.1. A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban vagy
felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot
(ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
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 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.
9.2. A Kbt. 44. § (2) bekezdése alapján a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és
adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó
információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve
a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az első pontban meghatározott
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a
szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az első pontban
meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak

10.

AZ AJÁNLATOK ÉS RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEK BENYÚJTÁSA, FELBONTÁSA
10.1.A 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 26/F. §-a a következőket tartalmazza:
„(1) Az ajánlattételi és részvételi határidő munkanapokon reggel nyolc és délután tizenhat óra
közötti időszakra eső időpontban határozható meg.
(2) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi,
illetve részvételi határidő lejártát követően, kettő órával később kell megkezdeni.
(3) Az ajánlatoknak vagy részvételi jelentkezéseknek az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő
lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR rendszer
visszaigazolást küld.
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(4) Az elektronikusan benyújtott ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontását az EKR rendszer
végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok (részvételi jelentkezések) az ajánlatkérő számára
hozzáférhetővé válnak.
(5) Részben elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezés és ajánlat bontását a (4) bekezdésben
foglaltak szerint az EKR rendszer végzi, az ajánlatkérő azonban ebben az esetben a részvételi
jelentkezés és az ajánlat EKR rendszeren kívül beérkező részeit – külön bontás tartása nélkül – a
megfelelő ajánlathoz társítja és azt dokumentálja. Fizikai modellek benyújtása esetén az ajánlatkérő
azt fénykép vagy jegyzőkönyv készítésével és annak az EKR rendszerbe az eljárás iratai közötti
feltöltésével dokumentálja.”
10.2.
11.

Az ajánlatok, vagy részvételre jelentkezések benyújtásának címe:
https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap

KAPCSOLATTARTÁS A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN
11.1.A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint a Kbt. 41. § (2)–(3) és (5) bekezdése
csak abban az esetben alkalmazandó, ha az elektronikus úton történő kapcsolattartás e rendeletben
foglaltak szerint nem kötelező. Ahol a Kbt. kifejezetten faxon vagy elektronikus úton történő
kapcsolattartási módot ír elő, a faxon történő kapcsolattartás csak akkor alkalmazható, ha az
elektronikus úton történő kapcsolattartás e rendeletben foglaltak szerint nem kötelező.
11.2.A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. §-a a következőket tartalmazza:
„(1) Az ajánlatkérő abban az esetben rendelkezhet úgy, hogy nem kötelező az elektronikus úton történő
kommunikáció és az EKR alkalmazása, ha: e) az EKR üzemeltetője által – a honlapján – közzétett
tájékoztatás alapján az EKR részben vagy egészben tartósan nem tudja biztosítani a Kbt.-nek és
végrehajtási rendeleteinek megfelelő eljárást
(2) Az ajánlatkérőnek az ajánlatok elbírálásáról készített összegezésben fel kell tüntetnie, hogy milyen
okból volt szükséges az elektronikus úttól eltérő kommunikáció használata. Az elektronikus úton
történő kapcsolattartás mellőzése kizárólag azon dokumentumok, illetve az ajánlat azon része
tekintetében megengedett, amelynek vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti okok fennállnak. Az
elektronikus úton történő kommunikáció mellőzése az (1) bekezdés szerinti indokok alapján nem
alkalmazható az ajánlat benyújtásakor a felolvasólap tartalmát képező adattartalomra, kivéve, ha az
(1) bekezdés e)–f) pontja alapján az ajánlatok benyújtása egészében papír alapon történik.”
11.3.A 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 26/C. §-a a következőket tartalmazza:
„(1) Ahol a közbeszerzési törvény vagy a közbeszerzési törvény felhatalmazása alapján megalkotott
külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum
benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap
alkalmazásával, vagy – amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus
űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
Amennyiben az EKR rendszerben az adott dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a
nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a nyilatkozat csatolható az EKR rendszerben legalább
fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban – a (4)
bekezdésben foglalt eset kivételével – nem követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását.
(2) Ha az adott nyilatkozatra az EKR rendszerben elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki
kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az
ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben, és az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű
nyilatkozatot csatol az EKR rendszerben. Ebben az esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven
kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős fordításaként kell tekinteni.
(3) Ahol a közbeszerzési törvény végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági
kamara által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papíralapon
hitelesített dokumentum egyszerű elektronikus másolataként, vagy olyan formában is, ahol a
papíralapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett
nyilatkozatot közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara – legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással vagy bélyegzővel – elektronikusan látta el hitelesítéssel.
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(4) Az EKR rendszer használata esetén, amennyiben az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül
valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy
kezességvállalásról szóló nyilatkozat), az ajánlatkérő akkor köteles elektronikus okiratként elfogadni,
ha az megfelel a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat
követelményeinek.
(5) Az EKR rendszerben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy
– az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést az EKR rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében
– a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR rendszerben az
ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel
és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az
ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
(6) Az EKR rendszerben elektronikus űrlapon benyújtandó nyilatkozatokat a közös ajánlattevők vagy
részvételre jelentkezők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek
képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A
nyilatkozatok megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a
meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa
elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek.
(7) Ahol a közbeszerzési törvény vagy a közbeszerzési törvény felhatalmazása alapján megalkotott
külön jogszabály valamely dokumentum közvetlen megküldését írja elő, azon a dokumentum
elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell.
(8) Az ajánlatkérő annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők által benyújtott dokumentumok
tartalmát meg tudja jeleníteni, a közbeszerzési dokumentumokban előírja az EKR rendszerben csatolt
formában benyújtandó elektronikus dokumentumok jellemzőire, így különösen a fájlformátumra
vonatkozó követelményeket. Az ajánlatkérő ilyen előírásának biztosítania kell a gazdasági szereplők
esélyegyenlőségét, és nem korlátozhatja a gazdasági szereplők részvételét a közbeszerzési
eljárásban.”
11.4.A 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 26/D. §-a a következőket tartalmazza:
„(1) Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről és a beérkezés időpontjáról
az EKR rendszer haladéktalanul automatikus elektronikus visszaigazolást küld. Az elektronikus
dokumentum beérkezésének ideje az automatikus visszaigazolásban szereplő időpont.
(2) Amennyiben az EKR rendszerben az ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai
jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az olvasható, illetve megjeleníthető, az ajánlatkérő,
amennyiben azt nem tartja szükségesnek, nem köteles hiánypótlásra felhívni az ajánlattevőt – ebben
az esetben úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat megfelelt az előírt követelményeknek. Amennyiben az
ajánlat részeként csatolt dokumentum nem tesz eleget az előírt informatikai követelményeknek és az
ajánlatkérő számára nem olvasható, illetve jeleníthető meg, ez nem tekinthető formai hiányosságnak,
hanem úgy kell kezelni (a közbeszerzési törvény hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel),
mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be.”
11.5.A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése alapján amennyiben az EKR-ben az
ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott,
az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az
egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat
olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő – ha a
közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik – csupán általánosan hozzáférhető,
ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és
megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum
tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett
dokumentumot nem nyújtotta volna be és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel
kell eljárni.
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11.6.A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. §-a az alábbiakat tartalmazza:
„(1) Ha az ajánlattevő által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető
eljárási cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy
az előzetes vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar [22. § (2)
bekezdés] következik be, és a vonatkozó határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR
helyreállítását követően kevesebb, mint kettő óra maradt, ajánlatkérő köteles az EKR működésének
helyreállítását követően tizenkét órán belül megtett eljárási cselekményeket határidőben teljesítettnek
elfogadni.
(2) Nem követ el jogsértést az ajánlatkérő akkor, ha a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében
valamely eljárási cselekményre meghatározott határidőt azért mulaszt el, mert az EKR üzemzavara
[22. § (2) bekezdés] nem teszi lehetővé az adott cselekmény határidőben történő teljesítését. Ebben az
esetben az ajánlatkérő az EKR működésének helyreállítását követően haladéktalanul köteles az
elmulasztott cselekmény teljesítésére.”
11.7.A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. § (9) bekezdése szerint az előzetes vitarendezési kérelem
megküldése és az előzetes vitarendezés során a kommunikáció az EKR-ben történik.
12.

AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYTELENSÉGE
12.1.A 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 26/I. § alapján a közbeszerzési törvény 75. §-ában foglaltak
mellett az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha
a) az EKR rendszer működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a közbeszerzési törvényben
meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható vagy
b) az EKR rendszer üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján az EKR rendszer részben vagy
egészben tartósan nem tudja biztosítani a közbeszerzési törvénynek és végrehajtási rendeleteinek
megfelelő eljárást.

13.

NYILVÁNOSSÁG
13.1.Ajánlattevő magára nézve kötelezőnek fogadja el, hogy a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon
használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő
egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény alapján az Állami Számvevőszék,
illetve a 210/2010. (VI.30.) Kormányrendeletben meghatározott szervezet is jogosult ellenőrizni a
nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű
felhasználását.
13.2.Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. §ának (5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás
alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő
szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes
személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés
teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó
szervezetnél.
13.3.Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati
költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással,
kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával,
hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő
bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy
nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem
eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki
megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a
know-how-ra vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység
végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a
közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.
13.4.Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi,
illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből
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nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök
felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti
titok címén nem tagadható meg.
14.

EGYÉB INFORMÁCIÓK
14.1.A közbeszerzési dokumentum átvétele az eljárásban való részvétel feltétele! A közbeszerzési
dokumentumot ajánlatkérő térítésmentesen, közvetlenül küldi meg az ajánlattételre felkért gazdasági
szereplők részére, az EKR rendszeren keresztül.
14.2.Ajánlattevő kötelessége, hogy tanulmányozza a közbeszerzési dokumentum valamennyi előírását.
Amennyiben az ajánlattevő nem adja meg az összes, a felhívásban és közbeszerzési dokumentumban
kért információt, vagy ha a benyújtott ajánlat nem felel meg a felhívásban és közbeszerzési
dokumentumban foglaltaknak, ez minden vonatkozásban az ajánlattevő kockázata és az ajánlat
érvénytelenségét eredményezheti.
14.3.Az ajánlattevő köteles a közbeszerzési dokumentumban foglalt információkat bizalmasan kezelni.
A közbeszerzési dokumentum, azok egyes részei, vagy másolati példányai kizárólag a
dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően használhatók fel.
14.4.A közbeszerzési dokumentum nyilatkozatmintákat tartalmaz annak érdekében, hogy az érvényes
ajánlattételt megkönnyítse az ajánlatkérő. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő
nem teszi kötelezővé az általa meghatározott nyilatkozatminták alkalmazását, az csupán javasolt az
ajánlattevőnek. Amennyiben az ajánlattevő a nyilatkozatminták mellőzésével kívánja ajánlatát
benyújtani, kérjük, hogy fokozott figyelemmel járjon el az egyes dokumentumok tartalmi és formai
megfelelősége érdekében.
14.5.Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
14.6.Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan.
14.7.Az eljárás és az ajánlattétel nyelve magyar. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelvű, vagy magyar
nyelvre lefordított iratokat, dokumentumokat veszi figyelembe az ajánlatok elbírálása és értékelése
során. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős
fordítását elfogadja, ajánlattevő nem köteles a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti – az Országos
Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített – hiteles fordítás készíttetésére. Az eljárás során
mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható
el.
14.8.Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 36.§-ában foglaltakra, miszerint:
„Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén
ugyanazon rész tekintetében a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt.
65. § (7) bekezdés].”
14.9.Ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz
meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ott Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46.
§ (3) bekezdésében foglaltak szerint az azzal egyenértékű eszközök, berendezések stb. megajánlását
is elfogadja. Amennyiben Ajánlattevő nem a dokumentumokban meghatározott terméket/szolgáltatást
szerepelteti ajánlatában, úgy csatolni köteles az általa megajánlott termék/szoláltatás egyenértékűségét
teljes körűen és hitelt érdemlően bizonyító okiratot(kat), melyek alapján Ajánlatkérő egyértelműen
meggyőződik a megajánlott termék/szolgáltatás megfelelőségéről. Ajánlatkérő ebben a körben
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további okiratokat, dokumentumokat kérhet be az egyenértékűség megállapítása érdekében.
Amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, abban az esetben
Ajánlatkérő minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” terméket is ért.
14.10. Ajánlatkérő az Ajánlattevők cégjegyzésének adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi.
Amennyiben az említett weboldalon az ajánlattevőnek, cégjegyzési adatai nem találhatóak meg, akkor
az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonato(ka)t eredetiben vagy egyszerű
másolatban
az
ajánlathoz
csatolni
szükséges.
Nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében - a működési formának megfelelően - a
nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara általi nyilvántartás másolata csatolandó (amennyiben
az adatokat az ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból
ingyenesen
nem
tudja
ellenőrizni).
Egyéni vállalkozók esetén a cégjegyzés adatait Ajánlatkérő a https://www.nyilvantarto.hu/evnylekerdezo/ oldalon ellenőrzi.
14.11. Benyújtandó az ajánlattevő, az ajánlatban nyilatkozatot tevő a Kbt. 65.§ (1) bekezdés b)-c) pont
szerinti alkalmasság igazolásához kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégkivonata szerint
cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) - 2006. évi V. törvény 9.§ szerinti - aláírási címpéldányának
(vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal
ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).
Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk
aláírt meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírásmintáját is. Egyéni vállalkozó és magánszemély
ajánlattevő/alkalmasságot igazoló szervezet esetén Ajánlatkérő elfogadja a teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt aláírási-mintát.
14.12. Amennyiben Ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételeknek más szervezet kapacitásaira
támaszkodva kíván megfelelni (és ezt az ajánlatában megfelelően jelezte), úgy csatolandó a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezettel kötött - erre vonatkozó - szerződéses vagy
előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat legalább a Kbt. 65.§ (7) bekezdés
szerinti tartalommal.
14.13. Csatolandó az ajánlattevő vonatkozásában:
- Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy változás-bejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem
került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában. Nemleges nyilatkozat csatolása is
kötelező.
- Amennyiben az ajánlattevő (cég)adataiban változásbejegyzés (vagy adatváltozás) van folyamatban,
abban az esetben az érintett cég esetében csatolni kell a változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus
kérelmének kinyomtatott változatát, valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus
tanúsítvány kinyomtatott változatát Nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében a
nyilvántartó
bíróság/költségvetési
szerv/kamara/jegyző
által
átvett
(érkeztetett)
változásbejegyzési/adatváltoztatási kérelem egyszerű másolati példányát is.
14.14. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a Kbt. 134. § (5) bekezdésében
foglalt biztosítékokat határidőben rendelkezésre bocsátja.
14.15. Az ajánlatban nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy a megajánlott eszközök csak új, a szállítást
megelőzően sehol nem használt eszközök, és a konfigurációk mindenben megfelelnek a műszaki
leírásban foglalt követelményeknek, gyári összeszerelésűek, mindenben vonatkoznak rá a gyártói
támogatás és garancia feltételei. Valamennyi termék hazai hivatalos kereskedelmi csatornán keresztül
kerül leszállításra.

15.

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK LISTÁJA VALAMENNYI RÉSZ TEKINTETÉBEN
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SORSZÁM

CSATOLANDÓ IRAT / DOKUMENTUM

1.

FELOLVAS ÓLAP

2.

AJÁNLATTEVŐ CÉGJEGYZ ÉS RE
JOGOS ULT KÉPVIS ELŐJ ÉNEK
ALÁÍRÁS I CÍM PÉLDÁNYA, VAGY
ALÁÍRÁS -M INTÁJA

3.

NYILATKOZAT KI ZÁRÓ OKOKRÓ L

4.

KBT. 62. § (1) B EKE ZDÉS K) KB)
PONTJA S ZERINTI NYILATKOZA T

5.

AJÁNLATTEVŐ, TOVÁBBÁ ADOT T
ES ETBEN AZ AL KALM AS S ÁG
IGAZOLÁS ÁBAN RÉS ZTVEVŐ
GAZDAS ÁGI S ZEREPLŐ
VÁLTOZÁS BEJEGYZ ÉS I CÉGIRATAI
VAGY NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY
VÁLTOZÁS BEJEGYZ ÉS I ELJÁRÁS
NINCS FOLYAM ATBAN

6.

KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK MEGÁLLAPODÁSA

7.

KBT. 66. § (2) BEKEZDÉSE SZERINTI
NYILATKOZAT

8.

KBT. 67. § (4) BEKEZDÉS SZERINTI
NYILATKOZAT

9.

EGYÉB ELJÁRÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ
NYILATKOZATOK, DOKUMENTUMOK:
• Nyilatkozat a kizáró okok vonatkozásában
• Nyilatkozat a felelősségbiztosításról
• Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti
nyilatkozat
• Nyilatkozat a megajánlott termékekről
• Nyilatkozat az alkalmassági
követelményeknek való megfelelésről

10.
ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS (SZAKMAI
AJÁNLAT)
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MEGJEGYZÉS
A Felolvasólap mintáját az EKR
felületen összeállított
dokumentáció tartalmazza.
Elektronikus formában
Jelen dokumentációban
szereplő nyilatkozat
elektronikus, scannelt
formában.
A nyilatkozat mintáját az EKR
felületen összeállított
dokumentáció tartalmazza.
Adott esetben [=ún. „etértivevény”-t és az
„Informatikai vizsgálat
eredménye” elnevezésű
dokumentumok 1-1 nyomtatott
példányát, továbbá .xml fileként nyomtatva a
„Változásbejegyzési kérelem”
elnevezésű dokumentum 1
nyomatott példányát] kell
csatolni. A nyilatkozat mintáját
az EKR felületen összeállított
dokumentáció tartalmazza.
Elektronikus formában, adott
esetben.
A nyilatkozat mintáját az EKR
felületen összeállított
dokumentáció tartalmazza.
A nyilatkozat mintáját az EKR
felületen összeállított
dokumentáció tartalmazza.

EKR-ben ajánlatkérő által
generált nyilatkozat szerint.

Elektronikus formában
(scannelve aláírva, illetve
szerkeszthető excel
formátumban)
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11.

MEGAJÁNLOTT TERMÉKEK GYÁRTÓI
IGAZOLÁSAI

elektronikus scannelt
formátumban

AJÁNLATKÉRŐ FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY A NYILATKOZATOK
TELJESKÖRŰSŰGÉT AJÁNLATTEVŐ KÖTELES ELLENŐRIZNI, SZÜKSÉG ESETÉN SAJÁT
NYILATKOZATÁVAL KIEGÉSZÍTENI.
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Szerződéstervezet
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
TERVEZET
A SZERZŐDÉST KÖTŐ FELEK ADATAI
név: Ábrahámhegy Község Önkormányzata
székhely: 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.
képviselő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
adószám: 15427786-2-19
számlavezető pénzintézet neve: B3 Takarékszövetkezet
pénzforgalmi számla száma: 72800030-10004218
mint "Eladó",

Név: […]* nyertes ajánlattevő adatai
Székhely: […]* nyertes ajánlattevő adatai
Adószám: […]* nyertes ajánlattevő adatai
Pénzforgalmi számla szám: […]* nyertes ajánlattevő adatai
Pénzforgalmi szolgáltató: […]* nyertes ajánlattevő adatai
Képviseli: […]* nyertes ajánlattevő adatai
Nyilvántartó cégbíróság neve: […]* nyertes ajánlattevő adatai
Cégjegyzékszám: […]* nyertes ajánlattevő adatai
mint "Vevő"
(együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”)
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I.

ELŐZMÉNYEK

1. Vevő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban:
Kbt.) alapján „Közösségi házhoz kapcsolódó eszközbeszerzés” tárgyban indított
közbeszerzési eljárást (továbbiakban: ”közbeszerzési eljárás”).
2. Eladó, mint ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban részt vett, és figyelemmel arra, hogy
ajánlatkérő Eladó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, a Felek a jelen közbeszerzési
szerződést kötik egymással.
3. A Vevő, mint kedvezményezett a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési
Operatív Programok Irányító Hatóságához, mint támogatóhoz TOP-1.2.1-15-VE1-201600022. azonosító számú „Ábrahámhegy Község Önkormányzatának komplex turisztikai
fejlesztése” című támogatási kérelmet nyújtott be. A támogató döntése alapján a
kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A Vevő tájékoztatja az Eladót, hogy a jelen szerződés tárgyát képező eszközbeszerzés a TOP1.2.1-15-VE1-2016-00022. azonosító számú „Ábrahámhegy Község Önkormányzatának
komplex turisztikai fejlesztése” című pályázat keretében valósul meg.
II.

A SZERZŐDÉST ALKOTÓ DOKUMENTUMOK

1. Annak okán, hogy jelen szerződést a Felek közbeszerzési eljárás alapján kötötték meg, a
Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés törzsszövege
tartalmazza. A közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek
a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők,
különös tekintettel az alábbi dokumentumokra:
- Felhívás, Közbeszerzési dokumentumok, Műszaki leírás, kiegészítő tájékoztatásra adott
ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került);
- Eladó nyertes ajánlatának teljes tartalma a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel.
2. A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés,
ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája (említési sorrendben
a legmagasabb rendűvel kezdve) a következő: kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői
válaszok (amennyiben erre sor került), az ajánlattételi felhívás, Közbeszerzési dokumentumok,
az Eladó nyertes ajánlata. A jelen alpontban említett dokumentumok együttesen: „Szerződéses
okmányok”.
A Szerződő Felek rögzítik, hogy a műszaki tartalommal kapcsolatosan ugyanazon kérdésre
vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, értelmezési nehézség esetén - különösen a műszaki
leírás és a költségvetés eltérése, ellentmondása esetén - a pályázati tartalomnak leginkább
megfelelő műszaki tartalom az irányadó. A pályázati tartalomnak leginkább megfelelő műszaki
tartalomról a Vevő képviseletében az önkormányzat polgármestere, illetve az általa megjelölt
személy jogosult nyilatkozni, illetve köteles dönteni.
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3. A szerződés Kbt. által meghatározott tartalma:
3.1. A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a Szerződéses okmányok
részét képezi Eladó ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a szerződés
részét, Eladó kötelezettségét képezik.
3.2. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Eladó
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 a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.
3.3. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Eladó
köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő
számára megismerhetővé tenni. Eladó – a megismerhetővé tételre vonatkozó kötelezettsége
mellett – a jelen szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni Vevőt minden, a
tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a
változás hatályának megjelölésével. Eladó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama
alatt haladéktalanul írásban köteles Vevőt értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelölt
ügyletekről.
3.4. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy 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 Kbt. 143. § (3) bek. a) vagy
b) pontja szerinti feltételek bekövetkeznek, azaz:
a) a nyertes ajánlattevőben 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) 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 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.
3.5. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén a Eladó a
szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére
jogosult.
3.6. A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy külföldi
adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
3.7. Vevő nyilatkozza, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vette közbeszerzési
eljárás előkészítése során.
3.8. A szerződés teljesítése során a Kbt. 133. §-tól a Kbt. 140. §-ig terjedő rendelkezések
értelemszerűen irányadók.
3.9. A szerződés módosítása kapcsán a Kbt. 141. § irányadó.
Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre vonatkozó
szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelveinek tiszteletben tartásával [Kbt. 2.
§] kell eljárni.
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III.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.
Eladó a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a Vevő által igényelt, a jelen szerződés
1. számú mellékletében részletesen meghatározott eszközöket (a továbbiakban: eszközök) a
jelen szerződésben foglaltak szerint Vevő részére átadja (leszállítja), beállítja, valamint
üzembe helyezi, továbbá a Vevő által megjelölt személyek részére az eszközök használatáról
oktatást tart.
2. Az Eladó által átadott (leszállított) eszközöknek és a teljesítés egyéb elemeinek meg kell
felelnie a Közbeszerzési dokumentumok szerinti műszaki specifikációnak, az Eladó ajánlata
részeként
becsatolt
specifikációnak,
valamint
azoknak
a
szakmai
jellemzőknek/paramétereknek, melyek a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési
eljárásban előírásra, illetve az Eladó által az ajánlatában feltüntetésre kerültek.
3. Az Eladó köteles a Vevő által megjelölt személyek számára 2 alkalommal, alkalmanként
legalább 2 órás időtartamú oktatást tartani az eszközök használatáról.
4. A Szerződ Felek az oktatás időpontjáról kötelesek előzetesen, legalább 7 nappal a tervezett
időpontot megelőzően egyeztetni.
5. Az oktatásról a Vevő köteles jegyzőkönyvet készíteni. A jegyzőkönyvnek kivonatosan az
alábbiakat kell tartalmaznia:
- az eszköznek, illetve eszközöknek a megjelölését, amely használatának oktatására sor
kerül,
- az oktatás időtartamának megjelölését,
- az oktatáson részt vett személyek megjelölését.
IV.

A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

1. Az Eladó köteles az eszközöket legkésőbb a szerződéskötéstől számított 180 napon belül
a Vevő részére átadni (leszállítani).
2. Az Eladó köteles az eszközöket beállítani, illetve üzembe helyezni a Multifunkcionális
közösségi ház műszaki átadás-átvételét követő 7 munkanapon belül.
A Multifunkcionális közösségi ház műszaki átadás-átvételének időpontjáról a Vevő köteles
az Eladót legalább 15 nappal az időpontot megelőzően értesíteni.
A Vevő tájékoztatja az Eladót, hogy a Műszaki átadás-átvétel időpontja előreláthatólag 2019.
augusztus hónap, azonban ez az időpont módosulhat.
3. Az Eladó az eszközök használatáról szóló, a jelen szerződés V.3. pontjában rögzített
oktatásokat legkésőbb az eszközök üzembe helyezését követő 1 hónapon belül köteles
megtartani.
4. Eladó teljesítése akkor szerződésszerű, ha magában foglalja a mellékletekben felsorolt
összes feladat teljeskörű megvalósítását a jelen szerződés szerinti dokumentumok által
igazoltan. Amennyiben ezek időpontja eltér, a teljesítés napja az a nap, amikor a felsoroltak
közül valamennyi esemény megtörtént és valamennyi dokumentum a Vevő rendelkezésére
áll.
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5. Vevő köteles az áruk hiánytalan átadását (leszállítását), az eszközök üzembehelyezését,
valamint az oktatási feladat teljesítését követően teljesítésigazolást kiállítani.
V.

A TELJESÍTÉS MÓDJA, HELYE

1. Eladó az eszközöket a szállítás módjának megfelelő védelemmel ellátva csomagolva adja át,
illetve szállítja le.
2. A teljesítés helye: 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
3. Az eszközök fuvarozótól történő átvétele és a fuvarozóval szembeni esetleges kárigények
érvényesítése Eladó feladata. A csomagbontást az Eladó szakemberei végzik a teljesítési
helyen, vagy ha az szükséges, a csomagbontásra a teljesítési helyen történő elhelyezést
megelőzően mindkét fél jelenlétében kerül sor.
4. Az eszközök fuvareszközről való lerakása Eladó feladata, költsége és felelőssége.
Amennyiben az eszközök lerakásához eszköz igénybevétele szükséges, azt is Eladónak kell a
saját költségére biztosítania. A csomagbontás során tapasztalt sérülésekről, vagy hiányokról a
Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A megállapított hiányokat, hiányosságokat és sérüléseket
Eladó a használat megkezdéséig utánszállítássa, vagy cserével köteles saját költségére
orvosolni.
5. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy biztosítja az Eladó részére az átadott (leszállított)
áruknak a fuvareszközről történő lerakásakor a teljesítési helyen történő azonnali
elhelyezésének lehetőségét, vagy azok átmeneti tárolására zárható helyiséget biztosít. Az
eszközök vagy azok bármely részeinek elvesztéséből, vagy rongálódásából eredő kárveszély a
végső átadás - átvételi jegyzőkönyv Vevő részéről történő kiállításáig Eladót terheli, az áru
birtokba adásával a kárveszély a Vevőre száll át.
6. Eladónak saját költségére biztosítania kell az árut a szállítójárműről történő leemelés
megkezdésétől a végleges átadás időpontjáig.
7. Teljesítésigazolás kiadására jogosult Vevő részéről:
…………………………….
8. Alvállalkozók igénybevétele:
A közreműködő magatartásáért a közreműködőt igénybe vevő fél úgy felel, mintha saját maga
járt volna el.
VI.

A VÉTELÁR

1. A Vevő köteles az eszközök és a szerződés III.1. pontban megjelölt szolgáltatások
ellenértékeként az Eladónak ……,- Ft + ÁFA összeget vételárként megfizetni.
2. A jelen szerződés VI.1. pontjában meghatározott vételár tartalmazza minden átadásra kerülő
termék, jog ellenértékét, a szállítási költségeket, telepítési költségeket, a kapcsolódó
szolgáltatások ellenértékét, a vámot és egyéb illetékeket az Eladó teljesítésével összefüggő
minden egyéb jogcímen felmerülő költségeket. A fentiekben meghatározott áron felül az Eladó
semmilyen jogcímen további díjat, költséget nem számíthat fel. A felmerülő bankköltség az
Eladót
terheli.
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3. A jelen szerződés VI.1. pontjában meghatározott vételár fix ár, amely a szerződés teljes
időtartama alatt kötött, semmilyen körülmények között nem módosítható.
4. Az Eladó kijelenti, hogy a Vevő által rendelkezésére bocsátott információk alapján az ajánlati
ár kialakításához szükséges lényeges információk rendelkezésére álltak a közbeszerzési eljárás
során.
5. A Vevő nyilatkozik, hogy a szerződés tárgyát képező árubeszerzés ellenértékének pénzügyi
fedezete a TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00022. azonosító számú „Ábrahámhegy Község
Önkormányzatának komplex turisztikai fejlesztése” című pályázati támogatásból és saját
forrásból áll rendelkezésre.
VII.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A jelen szerződés VI.1 pontjában meghatározott ellenértéket Vevő az írásban igazolt,
szerződésszerű teljesítést követően utólag, a Kbt. 135. §-ban, a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottaknak megfelelően
átutalással egyenlíti ki, a számla Vevő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül.
2. Az ajánlati ár tartalmaz minden költséget, adó-, vám, illeték, járulék összeget, minden
ráfordítást, ami a munka elvégzésével kapcsolatban felmerülhet. Az ajánlatban meghatározott
ellenértéken felül más jogcímen számla nem nyújtható be, más fizetési kötelezettséget Vevő
nem vállal.
3. Amennyiben a számla vagy a számlával együtt benyújtandó dokumentumok hiányosan, vagy
nem a megfelelő tartalommal kerülnek kiállításra, a Vevő a hiányosság észlelésekor
haladéktalanul tájékoztatja az Eladót és a szerződés VII.1. pontjában megjelölt határidő a
dokumentumok ismételt, vagy pótlólag történő benyújtásától számítva újra kezdődik.
4. A számla benyújtásának legkorábbi napja: a teljesítés Vevő által történt írásbeli
jóváhagyásától - a teljesítésigazolás kiállításától - számított 1. munkanap, a számlát az Eladó a
teljesítést követő 15. napig köteles benyújtani.
5. Vevő fizetési késedelme:
Fizetési késedelem esetén Vevő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerinti késedelmi kamat
megfizetésére köteles.
VIII.

SZÁMLÁZÁSI ÜTEMEK

1. Az Eladó két darab részszámla és egy darab végszámla benyújtására, továbbá – annak
igénybevétel esetén - előlegre jogosult.
Előlegszámla:
Az Eladó a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt –tartalékkeret
és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 30%-ának
megfelelő összegű igénybevételére jogosult.
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Az Eladó az előleg igénybevételére vonatkozó nyilatkozatát, valamint az előlegről
kiállított számlát legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 3 napon belül
köteles benyújtani.
A Vevő az Eladó által benyújtott előleg számlát legkésőbb a szerződés
megkötésétől számított 15 napon belül köteles kiegyenlíteni.
A Felek megállapodnak abban, hogy az előlegként kifizetett összeg az 1.
részszámlában kerül beszámításra.
1. részszámla:
Az Eladó az eszközök átadását (leszállítását) követően a Vevő által kiállított
igazolás alapján jogosult részszámlát benyújtani. A részszámla összege a
szerződéses összeg 50 %-a.
2. részszámla:
Az Eladó az eszközök üzembe helyezését, illetve beállítását követően a Vevő által
kiállított igazolás alapján jogosult részszámlát benyújtani. A részszámla összege a
szerződéses összeg 25 %-a.
A végszámla:
Az Eladó a szerződés III.4. pontjában rögzített oktatás teljesítését követően a Vevő
által kiállított igazolás alapján jogosult végszámlát benyújtani. A végszámla
összege a szerződéses összeg 25 %-a.
Az Eladó valamennyi részszámlát a Vevő nevére köteles kiállítani.
2. A számlákat a Vevő nevére kell kiállítani, és 2 példányban a Vevőhöz kell benyújtani. A
számlának tartalmaznia kell: a tevékenység pontos meghatározását és annak TEÁOR számát,
Eladó bankjának nevét, bankszámlaszámát, adószámát, Vevő adószámát, az adásvételi
szerződés számára történő hivatkozást, a szerződés tárgyára történő hivatkozást, a
„részszámla” vagy „végszámla” megnevezést. A kifizetések az Eladó ……………számú számlájára
történő átutalással történnek.

IX.

SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

A Vevő, a Ptk. 6:142. §-ra is figyelemmel nyomatékosan felhívja Eladó figyelmét, hogy a
szerződés hibátlan és határidőre történő teljesítéséhez kiemelt érdeke fűződik.
1. Késedelmi kötbér:
Eladó, ha neki vagy alvállalkozójának, teljesítési segédjének felróható okból késedelembe esik,
a nettó vételár 1 %-ának megfelelő mértékű napi késedelmi kötbért köteles megfizetni minden
késedelemmel érintett naptári nap után. A késedelmi kötbért legfeljebb 30 napi tétel
tekintetében lehet érvényesíteni. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti az Eladót a
szerződésszerű teljesítés alól.
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A Szerződő Felek a késedelmi kötbért a részteljesítési határidők tekintetében is alkalmazzák.
2. Meghiúsulási kötbér:
Vevő fenntartja magának a jogot, hogy a 30 napot meghaladó, Eladó érdekkörében felmerült,
felróható késedelem esetén a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elálljon. Elállás esetén az
Eladó a nettó vételár 40%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.
A késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatók abban az esetben, ha az a Vevő
szerződésben vállalt kötelezettségeinek megszegéséből fakad.
3. Kötbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések:
3.1. Amennyiben Vevő Eladó kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, írásban
megtenni.
3.2. Felek megállapodnak abban, hogy Vevő jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a még
ki nem egyenlített ellenszolgáltatás ellenértékből levonni, vagy értesítő levél útján
érvényesíteni; valamint amennyiben Vevőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt
jogosult Eladó felé továbbhárítani. Az Eladó köteles megtéríteni az általa szerződésszegéssel,
vagy szerződésen kívül okozott és Vevő partnerei és ügyfelei által jogosan Vevőre hárított
kártérítést. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Eladót a teljesítés alól.
3.3. A kötbérigény érvényesítésének elmaradása nem jelent joglemondást Vevő részéről.
4. Jótállás:
4.1. Eladó jótáll azért, hogy az általa leszállított áruk újak, használatlanok és nincs olyan, hibás
tervezésből, nem megfelelő anyagokból, vagy szakértelem hiányából, vagy az Eladó
cselekedetéből, mulasztásából származó hibája, amely a leszállított termékek rendeltetésszerű
használata során felmerülhet.
4.2. A leszállított árukra, azok részegységeire, alkatrészeire, tartozékaira a garancia (jótállás)
ideje az átadás-átvétel dátumától számított ...... (ajánlattevő vállalása szerint) hónap.
4.3. A jótállásra (helyszíni garanciára) vonatkozó bejelentést követően 7 munkanapon belül az
Eladó köteles a hiba jellegét és a kijavítás várható időtartamát visszajelezni. Amennyiben az
Eladó az értesítést követően nem teljesíti ezen kötelezettségét, úgy Vevő eljárhat a hiba
kijavítása érdekében az Eladó kockázatára és költségére. A hiba elhárításával kapcsolatos
összes költség a Eladót terheli.
1

X.

A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNTETÉSE

1. Módosítás:
A szerződés módosítása körében az alábbi alakiságok érvényesülnek:
Jelen szerződés rendelkezéseit csak írásban (papír alapú dokumentum), a Felek cégszerű
aláírásával lehet módosítani. Szóban, ráutaló magatartással vagy írásban, de a szerződést aláíró
képviselő személyektől eltérő beosztással rendelkező személyek által tett jognyilatkozat a
szerződés módosítására nem alkalmas.
A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek:
Jelen szerződést a Kbt. előírásainak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával lehet módosítani.
2. Általános megszüntetés:

1

Szerződéskötéskor kitöltendő a nyertes ajánlat szerint
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Vevő a teljesítésig jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal vagy az általa meghatározott
határidővel, indokolás nélkül elállni, vagy azt felmondani az Ealdóhoz intézett írásbeli
nyilatkozatával, de köteles Eladó kárát megtéríteni. Eladót azonban fokozott kárenyhítési
kötelezettség terheli.
3. Rendkívüli (szankciós) megszüntetés:
3.1 Vevő jogosult az Eladó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatával azonnali
hatállyal vagy az általa meghatározott határidővel – a szerződést felmondani, vagy attól elállni.
Eladó szempontjából erre szolgáló oknak minősül, ha
- az Eladónak felróható késedelem eléri a 30 napot;
- Eladó hibásan teljesít és a hibát 15 nap alatt nem javítja ki teljes körűen;
- Eladó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja;
- Eladó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben
megszegte, hogy ennek következtében Vevőnek a további teljesítés nem áll
érdekében;
- Eladó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárást
rendelnek el, Eladó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, megkezdéséről,
felszámolásának kezdeményezéséről határoz;
- jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok állnak fenn,
- Eladó bármilyen módon megtéveszti a Vevőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és
ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges
szerződéses kötelezettségek teljesítésére,
- a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti felmondási okok valamelyike bekövetkezik.
Amennyiben a Szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek
az elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést
kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak
be, amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Eladó kijelenti,
hogy a független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen
szerződéssel összefüggésben.
A szerződés felmondása, vagy attól való elállási jog gyakorlása csak írásban érvényes.
4. Elszámolás:
A Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a szerződés megszüntetésére az Eladónak
felróható súlyos szerződésszegés miatt kerül sor, akkor az Eladónak csak teljesített szolgáltatás
elszámolására lehet igénye.
XI.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. Felek kötelesen mindent megtenni annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalással, békés úton
rendezzék a közöttük esetlegesen felmerülő mindenféle nézeteltérést vagy jogvitát.
2. Amennyiben a közvetlen tárgyalások nem vezetnek eredményre, Felek a pertárgy értékétől
függően kikötik a Vevő székhelye szerint területileg illetékes járásbíróság vagy törvényszék
kizárólagos illetékességét a jogvita elbírálására.
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3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint az
egyéb ágazati jogszabályok előírásai irányadóak.
4. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a közbeszerzési törvény értelmében
nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. Ez alól azon adatok köre képez csak
kivételt, amelyet Eladó a Kbt. 44. §-ban foglaltak szerinti üzleti titoknak nyilvánított.
5. Abban az esetben, ha jelen szerződés bármely rendelkezése részben vagy egészben
érvénytelennek minősülne, az nem eredményezi a szerződés többi rendelkezésének
érvénytelenségét. Az érvénytelen rendelkezés helyébe a felek érvényes rendelkezést iktatnak
be, amennyiben ez a szerződés szabályszerű teljesítéséhez szükséges.
6. Jelen szerződést négy, egymással szó szerint megegyező, eredeti példányban készült. Jelen
szerződés csak az ajánlati felhívással, az ajánlati dokumentációval, a nyertes közbeszerzési
ajánlattal és annak mellékleteivel együtt értelmezhető. A Felek a szerződés elolvasást és
értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Kelt, Ábrahámhegy, 2018…..
Ábrahámhegy Község Önkormányzata
Aláírás:

……………….
Aláírás:

………………………….

………………………..

Képviselő neve:

Képviselő neve:

………………

………………

Vevő képviseletében

Eladó képviseletében

P.H.

P.H.

Melléklet:
- 1. számú melléklet: Az eszközök listája
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Nyilatkozatminták
A benyújtandó nyilatkozatok ide értve a felolvasólapot is az EKR tartalmazza.
Az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában
meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Cégünk, mint ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés
g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót/alvállalkozókat.
Nyilatkozom, hogy nyertességem esetén vállalom, hogy a szerződéskötés időpontjában az
ajánlattételi felhívás egyéb információkban foglalt mértékű felelősségbiztosítással a szerződéskötés
időpontjában rendelkezni fogok.
Nyilatkozom, hogy a Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti biztosítékokat határidőben rendelkezésre
bocsátom.
Az ajánlattal összefüggő nyilatkozatokat az EKR-ben kell megtenni.
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Megnevezés

Műszaki leírás

Mennyiség
(db)

Hitachi CP-EX252N
projektor

Méret: 320 x 85 x 245mm, Felbontás Valós XGA (1024 x 768), Fényerő
3000 ANSI Lumen, Garancia 36 hó, Izzó élettartam 10000 óra
(ExtremeEco) - 8000 óra (SmartECO) - 5000 óra (normal), Kontraszt
arány 2000:1, PC bemenet/ kimenet Analóg (D-sub), HDMI, USB,
RS232, Ethernet, Súly 3,1kg, Technológia 3LCD, Zajszint 29 dBA
(ECO2) - 32 dBA (ECO1l) - 37 dBA (Normal), Zoom 1,2x optikai
zoom

2

Bydium 32P024004R
(240x135cm) motoros
vetítővászon

Bydium motoros vetítővászon, 16:9, 240x135cm tulajdonságok, adatok:
Falra vagy mennyezetre szerelhető, motoros mozgatású vetítővászon
rádiófrekvenciás távirányítóval. 16:9 képarány, 240x135cm látható
képfelületRögzíthetőség :Oldalfalra / mennyezetre, Képarány: 16:9,
Motoros falikapcsolós :Igen, Motoros távirányítós :Igen, Felület :Matt
fehér, Vászon anyaga :D, Képszélesség :240 cm, Vászon szélesség :248
cm, Tokozat szélesség :258 cm, Kifutó hossza :40 cm

2

Valueline PM10 projektor
mennyezeti konzol
dönthető, forgatható
Sony PS4-Pro 1TB +
PlayStation PS4 VR + VR
Worlds játék + kamera +
PS4 PS MOVE Twin Pack
+ 4db játékszoftver

A konzol lehetővé teszi a projektor mennyezeti rögzítését, mely így
tökéletes szögű, stabil képeket jelenít meg. A csomag tartalmazza a
kézikönyvet és minden szükséges tartozékot, így a beszerelés gyors és
egyszerű.Mennyezettől való távolság: 130 mm, Maximális teherbírás: 10
kg, Forgatás: 360°, Karok száma: 4
dedikált 4K felbontás és HDR (High Dynamic Range) támogatás, 4, 5,7
" kijelző 1920x1080, RGB frissítési frekvencia 120 Hz, 18ms késleltetés,
processzor: AMD, processzor modelltípus: Jaguar, memória típusa:
GDDR5, memória mérete: 8 GB, 3D ready, videókártya: AMD Radeon,
meghajtó: Blu-ray Disc Combo, merevlemez-kapacitás: 1 TB,
csatlakozók: AUX kimenet, HDMI kimenet, S/PDIF optikai, WLAN,
bluetooth, Bluetooth Profile: Enhanced Data Rate (EDR), Eagle Flight
VR szoftver, Robinson:The Journey szotver, MOSS VR szoftver,
Diveclub VR szoftver

2

3

HTC Vive VR szemüveg: 1
db szemüveg + 2db
tracker + 2db vive
kontroller + 4db szoftver

HTC Vive VR szemüveg: 1 db szemüveg + 2db tracker + 2db vive
kontroller + 4db játék

10

Lenovo IdeaPad Legion
Y520 80YY005SHV laptop

Processzor típus: Intel® Core™ i7 Processzor Quad Core, Számozás:
7700HQ, Memória méret: 8GB, Merevlemez méret: 1TB / 240Gb SSD,
Videokártya típusa: GeForce GTX 1060, Kijelző méret: 15.6, Felbontás:
1920 x 1080, Tipus: Full HD IPS LED / matt, Operációs rendszer:
DOS, Szin: Fekete, Windows 10-PRO-64Bit

10

Dell Vostro 3568 i3-6006U
laptop + hordtáska

Kijelző: 15.6" HD, 1280x720, CPU: Core I3-6006U, RAM: 4GB, HDD:
1TB, DVD lejátszó, Operációs rendszer: Windows 10 Home

2
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HP színes LaserJet
Enterprise M577f MFP

Sebesség: 38 lap/perc, Duplex (kétoldalas nyomtatás), 100 lapos DADF
(felső lapadagoló), Papírtálca: 550 lapos, Felbontás: 600x600 dpi,
HPePrint, Apple AirPrint™; Google Cloud Print 2.0, 2x USB 2.0,
Ethernet10/100/1000BaseTX, Processzor: 1,2 GHz, 20,3 cm (8”)
képátlójú színes érintőképernyő, Memória: 1,25 GB,
Win10/8/7/Vista,Mac OS X, Másoló: Zoom:25-400%, kétoldalas,
felbontás 600x600 dpi, sebesség 38 lap/perc, Szkenner: sebesség 43/38
lap/perc, felbontás 600 dpi, Fax: felbontás 300x300 dpi, sebesség 3
mp/oldal

1

Turbosound TMS118B
mélysugárzó (8 ohm)

Előre néző mélysugárzó hordozható PA és beépítési alkalmazásokhoz,
800 Watt folyamatos, 3,200 Wattos csúcs teljesítmény, Szénszálas, 18
colos, alacsony frekvenciájú meghajtó, belső / külső tekercskel,
Kapcsolható bemeneti és összekötő csatlakozások 4 magos hangsugárzó
kábelekhez, Alacsony torzítású basszus reflexport kialakítás
18 mm-es (3/4 ") nyírfa rétegelt falburkolat kemény, félig matt fekete
festéssel, Robusztus porszórt perforált acélháló, 20 mm-es menetes
pólus tartó a műhold hangszóró támogatásához, Tartós fogantyúk az
egyszerű emeléshez és szállításhoz, Neutrik talkON * NL4 csatlakozók

1

LAB-GRUPPEN IPD2400
végerősítő + 10m szerelt
hangfalkábel

Kompakt 2,400 Wattos, 2 csatornás erősítő DSP vezérléssel a touring
alkalmazásokhoz, DSP 40 valós idejű többdimenziós paraméteres EQkkel, 100 felhasználói beállítás a rendszer konfigurálásához és
beállításához, Hálózati vezérlés IntelliDrive vezérlővel és
érintőképernyős felhasználói felülettel, AES3 és analóg bemenetek
redundáns átirányítással, hangszóró védelmi limiter (maxSPL), 4
csatornás bemeneti mixer több bemeneti keveréshez és kapcsoláshoz,
Háttérvilágítású kijelző navigációs gombokkal és kódoló az elülső
panelbeállításhoz, Vízszintes kimeneti VU mérők üzemben, A kötés és
Neutrik speakON * csatlakozók, univerzális tápegység 100 - 240 V-ot
támogat 50 vagy 60 Hz-en, Gyors hálózati beállítás automatikus
felismeréssel és erősítők azonosításával

1

NIKON Coolpix P900
fényképezőgép

Effektív pixelszám:16 megapixel, Képstabilizátor: Optikai stabilizátor,
Valós pixelszám: 16,8 megapixel, Szenzor típusa: BSI-CMOS, Kereső:
valós, Szenzor mérete: 1/2,3", Sorozatfelvétel: igen (7 kép/mp vagy 1
kép/mp 7 képig), Filmfelvétel: 1920 x 1080, 60, Kijelző: Zoom 83x,
zoom (35mm), 24 - 2000 mm, Digitális zoom 4x, Manuális fókusz,
Autofókusz, Kotrasztérzékelő AF rendszer, Arcfelismerő AF, Macro
1cm, Rekesztartomány: f/2,8 - f/6,5, Zársebesség-tartomány: 1/4000 15 másodperc, Fénymérés: szpot, mátrix, középre súlyozott, átlag,
Rekesz-elõválasztás: van, Zársebesség-előválasztás: van

1

LG 50UK6500MLA UHD
Smart LED televízió +
dönthető tartó

Kijelző típusa: Direct LED, Képernyőméret: 50" (127 cm), Felbontás:
3840x2160 (UHD 4K), Tuner : analóg tuner | 1 db földfelszíni DVB
(DVB-T2 MPEG-4) | 1 db Kábeles DVB (DVB-C MPEG-4) | 1 db
műholdas DVB (DVB-S2 MPEG-4), Smart: igen, Hangteljesítmény: 20
Watt, Hangsugárzók: 2.0 Ch, Wi-Fi: igen, Bluetooth: igen, DLNA: igen,
LAN csatlakozó: igen, HDMI csatlakozó: 4 db, USB csatlakozó: 2 db

2

LG 32LK610BPLB 32" HD
Ready Smart LED TV
(Active HDR,Beépített
WiFi,webOS 4.0,
döntehető fali tartó)

Kijelző típusa: Direct LED, Képernyőméret: 32" (81 cm), Felbontás:
1366x768 (HD Ready), Tuner : analóg tuner | 1 db földfelszíni DVB
(DVB-T2 MPEG-4) | 1 db Kábeles DVB (DVB-C MPEG-4) | 1 db
műholdas DVB (DVB-S2 MPEG-4), VESA méret: 200 x 200 mm,
Smart: igen, Hangteljesítmény: 10 Watt, Hangsugárzók: 2.0 Ch, Wi-Fi:
igen, Bluetooth: igen, DLNA: igen, LAN csatlakozó: igen, HDMI
csatlakozó: 3 db, USB csatlakozó: 2 db, CI modul kártyahely: igen,
Digitális audió kimenet: Optikai, Komponens csatlakozó: igen

8

Elemekkel működtethető megafon 65 W teljesítménnyel, akár 1 km-es
hatókörrel
USB és SD nyílás MP3 zene lejátszására USB meghajtóról, MP3
lejátszóról és memóriakártyáról AUX bemenet zene lejátszására
mobiltelefonról, okostelefonról, táblagépről, vagy laptopról
Felvételkészítő és -lejátszó funkció, sziréna üzemmód
Állítható vállpánt és levehető, spirálkábeles mikrofon (a visszhang
megelőzésére)
Lítiumion-akkumulátor beépített töltőeszközzel mellékelve, Hatókör: kb.
1,0 – 1,2 km

2

MEG065, megafon, 65 W,
felvételkészítő funkció,
sziréna, USB, SD, AUX
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AKG WMS420 VOCAL
vezeték nélküli kézi
mikrofon szett + kábel

AKG WMS420
PRESENTER vezeték
nélküli kézi mikrofon szett
+ kábel

COBPAR100W – Meleg
fehér PAR lámpa. 100 Wos + DMX kábel

A WMS420 vocal vezeték nélküli szett rendszer tartalma SR420 vevő,
HT420 kézi adó.
A HT420 kézi adó szabadalmaztatott D5 dinamikus mikrofonfejjel.
Ez a kapszula felel a maximális hangnyomásért, reducálja a kéz zajt és
garantálja a híres AKG hangzás. A HT420 kézi adók integrált
töltőérintkezőkkel rendelkeznek, csakúgy mint a WMS470-es széria, így
kompatibilisek a CU400 töltőállomással.
Kéziadó HT420, 1 Álló vevő SR420, 2. Vevő antenna, 1. AC adapter, 1
állvány adapter, 1 AA méretű elem
WMS420 egy professzionális többcsatornás vezeték nélküli mikrofon
rendszer kiváló átviteli tulajdonságokkal, a nem kívánt zajok elkerülése
érdekében. A Vocal Set tartalmaz egy PT420 övre csatolható adót és
C417 L dinamikus mikrofont, minek köszönhetően, a hangzás jól
kiegyensúlyozott és erőteljes. A vevőegység egyaránt kínál mikrofon
szintű és vonal szintű kimeneteket. A WMS420 Vocal Set D5 szett
tartalma: 1 x C417 L dinamikus mikrofon, 1 x vevő SR420, 2 x
vevőantenna, 1 x AC adapter, 1 x Stand adapter, 1 x AA elem, 1 x
Windscreen W407
Fényforrás: 100W fehér COB LED, Nyitási szög: 100°, Vezérlés: DMX
(3 csatorna), Master/Slave, hangvezérelt, automata, Fényerősség:
4640Lux @ 1m, Dimmer: 0-100%, Kijelző: LED Szín: black Tápegység:
AC 100-240V, 50/60Hz, Áram felvétel: 120W, Méret: 370x250x250 mm,
Súly: 2.9 kg

5

5

6

12 x 10W 6-in-1 Multi-Chip RGBWA+UV LED, Választható DMX
SLIMPAR126 Pro –
csatorna kiosztás: 5, 6, 7 és 8 csatornás üzemmód, Master/Slave,
RGBWA+UV, 12x10W-os
Hangvezérelt, Auto mód 16 beépített programmal, Digitális fedélzeti
LED-es, vékony testű PAR menü, Nyitási szög: 40°, Áramfelvétel: 105W, Méret: 310mm x 285mm x
lámpa + DMX kábel
115mm, Súly: 3,4kg

6

LEDMH 77S – 70W-os
LED-es robotlámpa
/SPOT/ + DMX kábel

Fényforrás: 75W fehér LED, Színtárcsa: 8 szín + fehér, félszínek,
Rainbow effekt, GOBO tárcsa: 7 forgó Gobo + üres, RAINBOW
effekt, Gobo Shake, Prizma: Forgatható 3-as prizma, Csatorna szám: 15
vagy 19 DMX csatorna, Strobe Effekt: 0-20Hz, Dimmer: elektromos (0100%), Motoros fókusz, Pan: 540°, 8/16 Bit-en, Tilt: 280°, 8/16 Bit-en,
PAN/TILT finom mozgatás, Üzemmódok: Automata,
MASTER/SLAVE, hangvezérlés, Áramfelvétel: 120W, Súly: 10,2 Kg,
Méretek: 330mm x 240mm x 360mm

2

MOVINGBEAM410Q –
mozgalmas effekt led
lámpa + DMX kábel

Motoros, forgó LED csík, 4db 10W-os RGBW QLC LED, DMX 512
vezérlés, (1, 22, 26 csatornás mód), 22 és 26 csatornás módban minden
LED külön vezérelhető, 9 különböző előre megírt program,
Hangvezérlés, Master/Slave funkció, 1,8 fokos nyitási szög, Gyors és
finom mozgásra is képes, Quicklock-os felfüggesztési mód, Kiváló
minőségű kialakítás, Tápegység: AC 100V-240V 50/60 Hz, Áramfelvétel:
max. 110 Watt, Tömeg: 8,2 kg, Méret: 60,5 x 18,5 x 29,5cm

2

EASYControl DMX
vezérlő

12-16 különböző vezérlőcsatornát vezérel, 8 DMX faders, 184
programozható jelenet (23 bank x 8 jelenet), 6 programozható Chase
akár 184 jelenet minden egyes "Chase" manuális lejátszás, automatikus
mód vagy hang aktiválás, Zene a beépített mikrofonon keresztül,
Blackout-funkció, USB csatlakozó a LED lámpa csatlakoztatásához,
Szerelési méretek (rack) - 19 *, Tápellátás: DC 9 / 12V, 500mA.,
Méretek: 482 x 133 x 82 mm., Súly: 2,0kg.

1

TP-Link CPE210
802.11b/g/n kültéri
AP/Kliens

2.4 GHz-es pont-pont kapcsolatokhoz, és pont-multipont
kapcsolatokhoz; 2x2 MIMO TDMA, 2x 10/100Mbps ethernet port,
AP/Klines, Repeater, Router, Kimenő teljesítmény: max 27dBm
(500mW), Beépített duál pol. 9dBi panel antenna, Táp, POE tartozék

6

8 Gigabit portos asztali vagy rackbe szerelhető switch, melynek mind a 8
portján szabványos POE+ (Power Over Ethernet Plus) kimenet is van.
IP kamerák, IP telefonok távtáplálására kiválóan alkalmas.

2

2.4 GHz high power rádió (802.11b/g/n), 5x Gigabit Ethernet port, 1x
USB 2.0 port, Beépített 2.5dBi 2x2 MIMO antenna, Kimenő
teljesítmény: max. 1000mW, MikroTik RouterOS Level 4 licenc

5

TP-Link TL-SG1008PE 8
portos Gigabit POE
rack/asztali switch
RouterBOARD 951G2HnD SOHO wireless
router
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55" képátló, 16:9 képarány (aktív terület: 1209,6 mm x 680,4 mm, 3840
(H) x 2160 (V) UHD képfelbontás, típus: direct type LED, Audio: 2 x
12W beépített sztereó hangszórópár, Csatlakoztatások: 1 x HDMI out, 4
x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 2 x touch out (USB-B), 1 x HDMI 2.0 in, 2 x
HDMI 1.4 in, 1 x DisplayPort in, 1 x VGA in, 1 x Audio in, 1 x AV in, 1
x RS232 control, 1 x Audio out, 1 x LAN, 1 x COAX out, Érzékelő
rendszer: infra multi-touch, kézzel és tollal is működtethető,
kompatibilitás: Windows Vista/XP/7/8/10, Linux, Mac, Android, 20
érintés kezelése, 4mm biztonsági AG üveg előlap, Mohs level 7,
Beépített Android rendszer: verzió: 5.1, ARM Cortex A53 dual-core,
quad-core Mali-450 GPU, 2 GB RAM, 16 GB ROM, Vezeték nélküli
csatlakoztatás (opcionális): PC: Intel® Core™ i5, 4GB RAM, 120GB
SSD, WiFi, Bluetooth, gigabit LAN

1

Mikrofonállvány egyrészes gémmel, nikkelezett, 210/2 típus,
Termékkategória: Topline, Gém: egy darabból készült, Gém rögzítés:
szárnyas anya, Gém hossza: 805 mm, Magasság: 925-1630 mm,
Magasságállítás: csavaros szorító, Láb kialakítás: lábazat behajtható
lábakkal, Anyag: acél, Állványcső: 2 részes, egymásba tolható,
Csavarmenet: 3/8”, Szín: fekete, Tömeg: 3,03 kg

5

ARM-880 PA mátrix
hangközpont -

Audio matrix router; 8 audio inputs and 8 audio outputs, Inputs 1-4,
line, with gain control, Inputs 5-8, switchable line/mic, 2 zone paging,
crophones, C and 1 local microphone (for all zones) can be connected, 1
additional audio input for each zone, non-routable, with gain control, 8
wall modules ARM-880WP... can be, ected ote control, Extendable to up
to 32 zones, Microphone, music and master volume controls for each
zone, 2-way tone control for each zone, Priority management,
Emergency announcement with priority for each zone, even when
extended, 3 different alarm signals, 7-segment LED display for each
zone, Clipping indicator, Monitoring function with built-in speaker, 482
mm (19") rack installation, Mains operation or 24 V emergency power
operation

1

ARM-880RC Zónavezérlő
mikrofon

ARM-880 mátrix routerhez. 8 zóna, A zónák különállóan vezérelhetők,
csoporthívás funkció, Cserélhető zóna feliratozás, Csatlakoztatható
elektret gégecsöves mikrofon, 2 vagy 4 tónusú hangjelzés, kikapcsolható,
Hangerőszabályzó a mikrofon és a hangjelzés részére, LED-ek a
működés, a kimeneti jelszint és a kiválasztott zóna kijelzésére, Kiegészítő
modulok (nem tartozék) segítségével 8-8 további zóna, csatlakoztatható,
így összesen 32 zóna (3 bővítő modul) állhat rendelkezésre. A
csatlakoztatás a mellékelt szalagkábel segítségével lehetséges, Az ARM880-hoz való csatlakoztatást RJ45 csatlakozó és Cat. 5 hálózati kábel
segítségével valósítható meg (kábel nélkül szállítjuk), Tápellátás az ARM880 berendezésen keresztül, 50m-nél hosszabb kábel esetén a tartozék
tápegységről

1

EDL-10TW/WS PA
hangszóró

PA süllyeszthető kivitelű hangszóró, Beépített magassugárzóval. 100V-os
technológia, 20cm (8") kétutas koaxiális hangszóró, Fém ház,
hangszóróráccsal, Kiváló hang minőség, Könnyű és gyors
felszerelhetőség, 10 - 40mm vastag álmennyezethez

15

EDL-158 PA hangszóró

PA mennyezeti hangszóró, 100°C-ig hőálló. 100V-os technológia, 2-utas
rendszer dóm magassugárzóval, Kitűnő hangminőség, Fehér műanyag
ház, Időjárásálló membrán, Korróziótesztelve ASTM B117 szerint [400
óra sós permet (köd) teszt], 2-25mm vastagságú álmennyezetekhez

2

EDL-62HQ PA hangszóró

PA hi-fi wall and ceiling speaker, 30 W, 100 V line technique with 4
power taps, 2-way version with coaxial dome tweeter, 16 cm (6½") bass
speaker with waveguide and 25 mm (1") silk dome, Excellent sound
characteristics, Stylish flush fit protective metal grille with slim plastic
frame, Protective grille magnetically attached to speaker front, For a wall
thickness/ceiling thickness from 6 to 35 mm

10

ClassBoard T2055S
interaktív kijelző +
beépített i5 mini pc szett

König & Meyer
mikrofonállvány –
egyrészes hosszú gémmel,
fekete + kengyel
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PA monó keverőerősítő - 1 x 120Weff, 4 szimmetrikus
mikrofon/vonalbemenet, MIC 1 mikrofon prioritás-áramkörrel és
automatikus talkover funckióval, Kiegészítő csatlakozás asztali
mikrofonhoz csavaros kábelszorítóval. 1 AUX bemenet.
Hangszórókimenetek csavaros kábelszorítókkal. Vonalkimenet. Insert
lehetőség előerősítő számára. Bemeneti és kimeneti szintszabályzók. 2sávos hangszínszabályzó a kimeneten
21V fantomtáp, kapcsolható. Hálózatról vagy 24V-os szükség-tápról
működtethető

2

PA-888D PA ERŐSÍTŐ

Mono class D PA mixing amplifier
1 x 60 W, Class D concept with a high efficiency to cut energy costs,
Silent operation due to fanless cooling concept, 2 microphone inputs, 1
aux input, Chime, siren and fog horn (saved as MP3 files in internal
memory, other files can be played via USB port), adjustable level, Bass,
treble and master controls, 6-step LED level display, Protective circuit
with LED indication for protection, Mains operation or 12-24 V battery
operation

2

PA-924 PA ERŐSÍTŐ

Mono PA keverőerősítő, 1 x 240W, 4 mikrofon bemenet választható
prioritással, 4 vonalbemenet, Csavaros hangszóró kimenetek,
Kiegyensúlyozott vonalkimenet, Kéttónusú/négytónusú csengőjelzés,
kívülről aktiválható, Bemeneti és kimenet szintszabályozás, Kétutas
kimeneti tónus szabályozás, Kapcsolható 46V-os fantomtáp a mikrofon
kimenetekhez, Hőmérséklet-szabályozott ventilátor, Hálózati vagy 24Vos vészhelyzeti tápellátás, Leszerelhető beépítési konzolok.

1

CD-112RDS/BT CD
lejátszó

CD- és MP3-lejátszó RDS FM-rádióvevővel és Bluetooth-vevővel.
Bluetooth-vevő notebookhoz, okostelefonhoz és táblagépekhez való
vezeték nélküli kapcsolódáshoz, RDS FM-rádióvevő 30 helyes
állomásmemóriával, USB-csatlakozó adattároló-eszközök számára, SD/MMC-kártyahely külön rendelhető, max. 32GB-os, FAT16- és FAT32fájlrendszerű kártyákhoz, Rázkódásálló rendszer, ID3 tagek kezelése,
Mappakezelés, Automatikus lejátszás, Gyorstekerés előre és hátra,
Programozható lejátszási sorrend, Ismétlés funkció (egy track, teljes
mappa vagy teljes anyag ismétlése), Véletlenszerű lejátszás, RS-232interfészén keresztül távvezérelhető, Infravörös távirányítóval és
antennával együtt szállítjuk, 482mm-es (19") rackbe építhető a hozzá
adott rögzítőfülek segítségével, 1U magas, Audio-, írható, újraírható és
MP3-CD-lejátszás, PA alkalmazásokhoz is használható.

3

PA-900 PA ERŐSÍTŐ
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TÉTELES KERESKEDELMI AJÁNLAT

Megnevezés

Hitachi CP-EX252N
projektor

Bydium 32P024004R
(240x135cm) motoros
vetítővászon

Műszaki leírás

Mennyiség
(db)

Méret: 320 x 85 x 245mm,
Felbontás Valós XGA (1024 x
768), Fényerő 3000 ANSI Lumen,
Garancia 36 hó, Izzó élettartam
10000 óra (ExtremeEco) - 8000
óra (SmartECO) - 5000 óra
(normal), Kontraszt arány 2000:1,
2
PC bemenet/ kimenet Analóg (Dsub), HDMI, USB, RS232,
Ethernet, Súly 3,1kg, Technológia
3LCD, Zajszint 29 dBA (ECO2) 32 dBA (ECO1l) - 37 dBA
(Normal), Zoom 1,2x optikai zoom
Bydium motoros vetítővászon,
16:9, 240x135cm tulajdonságok,
adatok: Falra vagy mennyezetre
szerelhető, motoros mozgatású
vetítővászon rádiófrekvenciás
távirányítóval. 16:9 képarány,
240x135cm látható
képfelületRögzíthetőség
:Oldalfalra / mennyezetre,
Képarány: 16:9, Motoros
falikapcsolós :Igen, Motoros
távirányítós :Igen, Felület :Matt
fehér, Vászon anyaga :D,
Képszélesség :240 cm, Vászon
szélesség :248 cm, Tokozat
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szélesség :258 cm, Kifutó hossza
:40 cm

A konzol lehetővé teszi a projektor
mennyezeti rögzítését, mely így
tökéletes szögű, stabil képeket
Valueline PM10
jelenít meg. A csomag tartalmazza
projektor mennyezeti a kézikönyvet és minden szükséges
konzol dönthető,
tartozékot, így a beszerelés gyors 2
forgatható
és egyszerű.Mennyezettől való
távolság: 130 mm, Maximális
teherbírás: 10 kg, Forgatás: 360°,
Karok száma: 4
dedikált 4K felbontás és HDR
(High Dynamic Range) támogatás,
4, 5,7 " kijelző 1920x1080, RGB
frissítési frekvencia 120 Hz, 18ms
késleltetés, processzor: AMD,
Sony PS4-Pro 1TB +
processzor modelltípus: Jaguar,
PlayStation PS4 VR + memória típusa: GDDR5, memória
VR Worlds játék +
mérete: 8 GB, 3D ready,
kamera + PS4 PS
videókártya: AMD Radeon,
3
MOVE Twin Pack +
meghajtó: Blu-ray Disc Combo,
4db játékszoftver
merevlemez-kapacitás: 1 TB,
csatlakozók: AUX kimenet, HDMI
kimenet, S/PDIF optikai, WLAN,
bluetooth, Bluetooth Profile:
Enhanced Data Rate (EDR), Eagle
Flight VR szoftver, Robinson:The
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Journey szotver, MOSS VR
szoftver, Diveclub VR szoftver

HTC Vive VR
szemüveg: 1 db
szemüveg + 2db
tracker + 2db vive
kontroller + 4db
szoftver

Lenovo IdeaPad
Legion Y520
80YY005SHV laptop

Dell Vostro 3568 i36006U laptop +
hordtáska

HP színes LaserJet
Enterprise M577f
MFP

HTC Vive VR szemüveg: 1 db
szemüveg + 2db tracker + 2db vive
10
kontroller + 4db játék
Processzor típus: Intel® Core™ i7
Processzor Quad Core, Számozás:
7700HQ, Memória méret: 8GB,
Merevlemez méret: 1TB / 240Gb
SSD, Videokártya típusa: GeForce
GTX 1060, Kijelző méret: 15.6, 10
Felbontás: 1920 x 1080, Tipus:
Full HD IPS LED / matt,
Operációs rendszer: DOS, Szin:
Fekete, Windows 10-PRO-64Bit
Kijelző: 15.6" HD, 1280x720,
CPU: Core I3-6006U, RAM: 4GB,
HDD: 1TB, DVD lejátszó,
2
Operációs rendszer: Windows 10
Home
Sebesség: 38 lap/perc, Duplex
(kétoldalas nyomtatás), 100 lapos
DADF (felső lapadagoló),
Papírtálca: 550 lapos, Felbontás:
600x600 dpi, HPePrint, Apple
AirPrint™; Google Cloud Print
2.0, 2x USB 2.0,
1
Ethernet10/100/1000BaseTX,
Processzor: 1,2 GHz, 20,3 cm (8”)
képátlójú színes érintőképernyő,
Memória: 1,25 GB,
Win10/8/7/Vista,Mac OS X,
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Másoló: Zoom:25-400%,
kétoldalas, felbontás 600x600 dpi,
sebesség 38 lap/perc, Szkenner:
sebesség 43/38 lap/perc, felbontás
600 dpi, Fax: felbontás 300x300
dpi, sebesség 3 mp/oldal

Turbosound
TMS118B
mélysugárzó (8 ohm)

LAB-GRUPPEN
IPD2400 végerősítő +
10m szerelt
hangfalkábel

Előre néző mélysugárzó
hordozható PA és beépítési
alkalmazásokhoz, 800 Watt
folyamatos, 3,200 Wattos csúcs
teljesítmény, Szénszálas, 18 colos,
alacsony frekvenciájú meghajtó,
belső / külső tekercskel,
Kapcsolható bemeneti és összekötő
csatlakozások 4 magos
hangsugárzó kábelekhez, Alacsony
torzítású basszus reflexport
1
kialakítás
18 mm-es (3/4 ") nyírfa rétegelt
falburkolat kemény, félig matt
fekete festéssel, Robusztus
porszórt perforált acélháló, 20 mmes menetes pólus tartó a műhold
hangszóró támogatásához, Tartós
fogantyúk az egyszerű emeléshez
és szállításhoz, Neutrik talkON *
NL4 csatlakozók

-

-

-

Kompakt 2,400 Wattos, 2
csatornás erősítő DSP vezérléssel a
touring alkalmazásokhoz, DSP 40
valós idejű többdimenziós
paraméteres EQ-kkel, 100
felhasználói beállítás a rendszer
konfigurálásához és beállításához,
1
Hálózati vezérlés IntelliDrive
vezérlővel és érintőképernyős
felhasználói felülettel, AES3 és
analóg bemenetek redundáns
átirányítással, hangszóró védelmi
limiter (maxSPL), 4 csatornás

-

-

-
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bemeneti mixer több bemeneti
keveréshez és kapcsoláshoz,
Háttérvilágítású kijelző navigációs
gombokkal és kódoló az elülső
panelbeállításhoz, Vízszintes
kimeneti VU mérők üzemben, A
kötés és Neutrik speakON *
csatlakozók, univerzális tápegység
100 - 240 V-ot támogat 50 vagy 60
Hz-en, Gyors hálózati beállítás
automatikus felismeréssel és
erősítők azonosításával
Effektív pixelszám:16 megapixel,
Képstabilizátor: Optikai
stabilizátor, Valós pixelszám: 16,8
megapixel, Szenzor típusa: BSICMOS, Kereső: valós, Szenzor
mérete: 1/2,3", Sorozatfelvétel:
igen (7 kép/mp vagy 1 kép/mp 7
képig), Filmfelvétel: 1920 x 1080,
60, Kijelző: Zoom 83x, zoom
NIKON Coolpix P900 (35mm), 24 - 2000 mm, Digitális
fényképezőgép
zoom 4x, Manuális fókusz,
1
Autofókusz, Kotrasztérzékelő AF
rendszer, Arcfelismerő AF, Macro
1cm, Rekesztartomány: f/2,8 f/6,5, Zársebesség-tartomány:
1/4000 - 15 másodperc,
Fénymérés: szpot, mátrix, középre
súlyozott, átlag, Rekeszelõválasztás: van, Zársebességelőválasztás: van
Kijelző típusa: Direct LED,
Képernyőméret: 50" (127 cm),
Felbontás: 3840x2160 (UHD 4K),
LG 50UK6500MLA
Tuner : analóg tuner | 1 db
UHD Smart LED
földfelszíni DVB (DVB-T2
televízió + dönthető
2
MPEG-4) | 1 db Kábeles DVB
tartó
(DVB-C MPEG-4) | 1 db műholdas
DVB (DVB-S2 MPEG-4), Smart:
igen, Hangteljesítmény: 20 Watt,
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Hangsugárzók: 2.0 Ch, Wi-Fi:
igen, Bluetooth: igen, DLNA: igen,
LAN csatlakozó: igen, HDMI
csatlakozó: 4 db, USB csatlakozó:
2 db

Kijelző típusa: Direct LED,
Képernyőméret: 32" (81 cm),
Felbontás: 1366x768 (HD Ready),
Tuner : analóg tuner | 1 db
földfelszíni DVB (DVB-T2
MPEG-4) | 1 db Kábeles DVB
LG 32LK610BPLB
(DVB-C MPEG-4) | 1 db műholdas
32" HD Ready Smart
DVB (DVB-S2 MPEG-4), VESA
LED TV (Active
méret: 200 x 200 mm, Smart: igen,
HDR,Beépített
8
Hangteljesítmény: 10 Watt,
WiFi,webOS 4.0,
Hangsugárzók: 2.0 Ch, Wi-Fi:
döntehető fali tartó)
igen, Bluetooth: igen, DLNA: igen,
LAN csatlakozó: igen, HDMI
csatlakozó: 3 db, USB csatlakozó:
2 db, CI modul kártyahely: igen,
Digitális audió kimenet: Optikai,
Komponens csatlakozó: igen
Elemekkel működtethető megafon
65 W teljesítménnyel, akár 1 km-es
hatókörrel
USB és SD nyílás MP3 zene
lejátszására USB meghajtóról,
MP3 lejátszóról és
memóriakártyáról AUX bemenet
MEG065, megafon, 65
zene lejátszására mobiltelefonról,
W, felvételkészítő
okostelefonról, táblagépről, vagy
funkció, sziréna, USB,
2
laptopról Felvételkészítő és SD, AUX
lejátszó funkció, sziréna üzemmód
Állítható vállpánt és levehető,
spirálkábeles mikrofon (a
visszhang megelőzésére)
Lítiumion-akkumulátor beépített
töltőeszközzel mellékelve,
Hatókör: kb. 1,0 – 1,2 km
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A WMS420 vocal vezeték nélküli
szett rendszer tartalma SR420
vevő, HT420 kézi adó.
A HT420 kézi adó
szabadalmaztatott D5 dinamikus
mikrofonfejjel.
Ez a kapszula felel a maximális
hangnyomásért, reducálja a kéz
AKG WMS420
zajt és garantálja a híres AKG
VOCAL vezeték
hangzás. A HT420 kézi adók
nélküli kézi mikrofon
5
integrált töltőérintkezőkkel
szett + kábel
rendelkeznek, csakúgy mint a
WMS470-es széria, így
kompatibilisek a CU400
töltőállomással.
Kéziadó HT420, 1 Álló vevő
SR420, 2. Vevő antenna, 1. AC
adapter, 1 állvány adapter, 1 AA
méretű elem
WMS420 egy professzionális
többcsatornás vezeték nélküli
mikrofon rendszer kiváló átviteli
tulajdonságokkal, a nem kívánt
zajok elkerülése érdekében. A
Vocal Set tartalmaz egy PT420
övre csatolható adót és C417 L
AKG WMS420
dinamikus mikrofont, minek
PRESENTER vezeték
köszönhetően, a hangzás jól
nélküli kézi mikrofon
kiegyensúlyozott és erőteljes. A 5
szett + kábel
vevőegység egyaránt kínál
mikrofon szintű és vonal szintű
kimeneteket. A WMS420 Vocal
Set D5 szett tartalma: 1 x C417 L
dinamikus mikrofon, 1 x vevő
SR420, 2 x vevőantenna, 1 x AC
adapter, 1 x Stand adapter, 1 x AA
elem, 1 x Windscreen W407
Fényforrás: 100W fehér COB
COBPAR100W –
LED, Nyitási szög: 100°, Vezérlés:
Meleg fehér PAR
DMX (3 csatorna), Master/Slave,
lámpa. 100 W-os +
hangvezérelt, automata,
6
DMX kábel
Fényerősség: 4640Lux @ 1m,
Dimmer: 0-100%, Kijelző: LED
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Szín: black Tápegység: AC 100240V, 50/60Hz, Áram felvétel:
120W, Méret: 370x250x250 mm,
Súly: 2.9 kg
12 x 10W 6-in-1 Multi-Chip
RGBWA+UV LED, Választható
DMX csatorna kiosztás: 5, 6, 7 és
SLIMPAR126 Pro –
8 csatornás üzemmód,
RGBWA+UV,
Master/Slave, Hangvezérelt, Auto
12x10W-os LED-es,
mód 16 beépített programmal,
6
vékony testű PAR
Digitális fedélzeti menü, Nyitási
lámpa + DMX kábel
szög: 40°, Áramfelvétel: 105W,
Méret: 310mm x 285mm x
115mm, Súly: 3,4kg
Fényforrás: 75W fehér LED,
Színtárcsa: 8 szín + fehér,
félszínek, Rainbow effekt, GOBO
tárcsa: 7 forgó Gobo + üres,
RAINBOW effekt, Gobo Shake,
Prizma: Forgatható 3-as prizma,
Csatorna szám: 15 vagy 19 DMX
LEDMH 77S – 70Wcsatorna, Strobe Effekt: 0-20Hz,
os LED-es
Dimmer: elektromos (0-100%),
robotlámpa /SPOT/ +
2
Motoros fókusz, Pan: 540°, 8/16
DMX kábel
Bit-en, Tilt: 280°, 8/16 Bit-en,
PAN/TILT finom mozgatás,
Üzemmódok: Automata,
MASTER/SLAVE, hangvezérlés,
Áramfelvétel: 120W, Súly: 10,2
Kg, Méretek: 330mm x 240mm x
360mm
Motoros, forgó LED csík, 4db
10W-os RGBW QLC LED, DMX
512 vezérlés, (1, 22, 26 csatornás
mód), 22 és 26 csatornás módban
MOVINGBEAM410Q
minden LED külön vezérelhető, 9
– mozgalmas effekt
különböző előre megírt program,
led lámpa + DMX
2
Hangvezérlés, Master/Slave
kábel
funkció, 1,8 fokos nyitási szög,
Gyors és finom mozgásra is képes,
Quicklock-os felfüggesztési mód,
Kiváló minőségű kialakítás,
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Tápegység: AC 100V-240V 50/60
Hz, Áramfelvétel: max. 110 Watt,
Tömeg: 8,2 kg, Méret: 60,5 x 18,5
x 29,5cm

12-16 különböző vezérlőcsatornát
vezérel, 8 DMX faders, 184
programozható jelenet (23 bank x
8 jelenet), 6 programozható Chase
akár 184 jelenet minden egyes
"Chase" manuális lejátszás,
EASYControl DMX
automatikus mód vagy hang
vezérlő
aktiválás, Zene a beépített
mikrofonon keresztül, Blackoutfunkció, USB csatlakozó a LED
lámpa csatlakoztatásához, Szerelési
méretek (rack) - 19 *, Tápellátás:
DC 9 / 12V, 500mA., Méretek:
482 x 133 x 82 mm., Súly: 2,0kg.
2.4 GHz-es pont-pont
kapcsolatokhoz, és pont-multipont
kapcsolatokhoz; 2x2 MIMO
TP-Link CPE210
TDMA, 2x 10/100Mbps ethernet
802.11b/g/n kültéri
port, AP/Klines, Repeater, Router,
AP/Kliens
Kimenő teljesítmény: max 27dBm
(500mW), Beépített duál pol. 9dBi
panel antenna, Táp, POE tartozék
8 Gigabit portos asztali vagy
rackbe szerelhető switch, melynek
TP-Link TLmind a 8 portján szabványos POE+
SG1008PE 8 portos
(Power Over Ethernet Plus)
Gigabit POE
kimenet is van. IP kamerák, IP
rack/asztali switch
telefonok távtáplálására kiválóan
alkalmas.
2.4 GHz high power rádió
(802.11b/g/n), 5x Gigabit Ethernet
RouterBOARD 951Gport, 1x USB 2.0 port, Beépített
2HnD SOHO wireless
2.5dBi 2x2 MIMO antenna,
router
Kimenő teljesítmény: max.
1000mW, MikroTik RouterOS
Level 4 licenc
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ClassBoard T2055S
interaktív kijelző +
beépített i5 mini pc
szett

König & Meyer
mikrofonállvány –
egyrészes hosszú
gémmel, fekete +
kengyel

55" képátló, 16:9 képarány (aktív
terület: 1209,6 mm x 680,4 mm,
3840 (H) x 2160 (V) UHD
képfelbontás, típus: direct type
LED, Audio: 2 x 12W beépített
sztereó hangszórópár,
Csatlakoztatások: 1 x HDMI out, 4
x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 2 x touch
out (USB-B), 1 x HDMI 2.0 in, 2 x
HDMI 1.4 in, 1 x DisplayPort in, 1
x VGA in, 1 x Audio in, 1 x AV in,
1 x RS232 control, 1 x Audio out,
1 x LAN, 1 x COAX out, Érzékelő
rendszer: infra multi-touch, kézzel
1
és tollal is működtethető,
kompatibilitás: Windows
Vista/XP/7/8/10, Linux, Mac,
Android, 20 érintés kezelése, 4mm
biztonsági AG üveg előlap, Mohs
level 7, Beépített Android
rendszer: verzió: 5.1, ARM Cortex
A53 dual-core, quad-core Mali-450
GPU, 2 GB RAM, 16 GB ROM,
Vezeték nélküli csatlakoztatás
(opcionális): PC: Intel® Core™
i5, 4GB RAM, 120GB SSD, WiFi,
Bluetooth, gigabit LAN
Mikrofonállvány egyrészes
gémmel, nikkelezett, 210/2 típus,
Termékkategória: Topline, Gém:
egy darabból készült, Gém
rögzítés: szárnyas anya, Gém
hossza: 805 mm, Magasság: 9251630 mm, Magasságállítás:
5
csavaros szorító, Láb kialakítás:
lábazat behajtható lábakkal,
Anyag: acél, Állványcső: 2 részes,
egymásba tolható, Csavarmenet:
3/8”, Szín: fekete, Tömeg: 3,03 kg
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Audio matrix router; 8 audio
inputs and 8 audio outputs, Inputs
1-4, line, with gain control, Inputs
5-8, switchable line/mic, 2 zone
paging, crophones, C and 1 local
microphone (for all zones) can be
connected, 1 additional audio input
for each zone, non-routable, with
gain control, 8 wall modules
ARM-880WP... can be, ected ote
control, Extendable to up to 32
ARM-880 PA mátrix
zones, Microphone, music and
hangközpont master volume controls for each 1
zone, 2-way tone control for each
zone, Priority management,
Emergency announcement with
priority for each zone, even when
extended, 3 different alarm signals,
7-segment LED display for each
zone, Clipping indicator,
Monitoring function with built-in
speaker, 482 mm (19") rack
installation, Mains operation or 24
V emergency power operation
ARM-880 mátrix routerhez. 8
zóna, A zónák különállóan
vezérelhetők, csoporthívás funkció,
Cserélhető zóna feliratozás,
Csatlakoztatható elektret
gégecsöves mikrofon, 2 vagy 4
tónusú hangjelzés, kikapcsolható,
Hangerőszabályzó a mikrofon és a
hangjelzés részére, LED-ek a
ARM-880RC
működés, a kimeneti jelszint és a
Zónavezérlő mikrofon
1
kiválasztott zóna kijelzésére,
Kiegészítő modulok (nem tartozék)
segítségével 8-8 további zóna,
csatlakoztatható, így összesen 32
zóna (3 bővítő modul) állhat
rendelkezésre. A csatlakoztatás a
mellékelt szalagkábel segítségével
lehetséges, Az ARM-880-hoz való
csatlakoztatást RJ45 csatlakozó és
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Cat. 5 hálózati kábel segítségével
valósítható meg (kábel nélkül
szállítjuk), Tápellátás az ARM-880
berendezésen keresztül, 50m-nél
hosszabb kábel esetén a tartozék
tápegységről

EDL-10TW/WS PA
hangszóró

EDL-158 PA
hangszóró

EDL-62HQ PA
hangszóró

PA süllyeszthető kivitelű
hangszóró, Beépített
magassugárzóval. 100V-os
technológia, 20cm (8") kétutas
koaxiális hangszóró, Fém ház,
15
hangszóróráccsal, Kiváló hang
minőség, Könnyű és gyors
felszerelhetőség, 10 - 40mm vastag
álmennyezethez
PA mennyezeti hangszóró, 100°Cig hőálló. 100V-os technológia, 2utas rendszer dóm
magassugárzóval, Kitűnő
hangminőség, Fehér műanyag ház,
Időjárásálló membrán,
2
Korróziótesztelve ASTM B117
szerint [400 óra sós permet (köd)
teszt], 2-25mm vastagságú
álmennyezetekhez
PA hi-fi wall and ceiling speaker,
30 W, 100 V line technique with 4
power taps, 2-way version with
coaxial dome tweeter, 16 cm (6½")
bass speaker with waveguide and
25 mm (1") silk dome, Excellent 10
sound characteristics, Stylish flush
fit protective metal grille with slim
plastic frame, Protective grille
magnetically attached to speaker
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front, For a wall thickness/ceiling
thickness from 6 to 35 mm

PA monó keverőerősítő - 1 x
120Weff, 4 szimmetrikus
mikrofon/vonalbemenet, MIC 1
mikrofon prioritás-áramkörrel és
automatikus talkover funckióval,
Kiegészítő csatlakozás asztali
mikrofonhoz csavaros
kábelszorítóval. 1 AUX bemenet.
PA-900 PA ERŐSÍTŐ
Hangszórókimenetek csavaros
2
kábelszorítókkal. Vonalkimenet.
Insert lehetőség előerősítő
számára. Bemeneti és kimeneti
szintszabályzók. 2-sávos
hangszínszabályzó a
kimeneten21V fantomtáp,
kapcsolható. Hálózatról vagy 24Vos szükség-tápról működtethető
Mono class D PA mixing amplifier
1 x 60 W, Class D concept with a
high efficiency to cut energy costs,
Silent operation due to fanless
cooling concept, 2 microphone
inputs, 1 aux input, Chime, siren
and fog horn (saved as MP3 files
PA-888D PA
in internal memory, other files can
ERŐSÍTŐ
2
be played via USB port),
adjustable level, Bass, treble and
master controls, 6-step LED level
display, Protective circuit with
LED indication for protection,
Mains operation or 12-24 V battery
operation
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Mono PA keverőerősítő, 1 x
240W, 4 mikrofon bemenet
választható prioritással, 4
vonalbemenet, Csavaros hangszóró
kimenetek, Kiegyensúlyozott
vonalkimenet,
Kéttónusú/négytónusú
csengőjelzés, kívülről aktiválható,
PA-924 PA ERŐSÍTŐ
Bemeneti és kimenet
1
szintszabályozás, Kétutas kimeneti
tónus szabályozás, Kapcsolható
46V-os fantomtáp a mikrofon
kimenetekhez, Hőmérsékletszabályozott ventilátor, Hálózati
vagy 24V-os vészhelyzeti
tápellátás, Leszerelhető beépítési
konzolok.
CD- és MP3-lejátszó RDS FMrádióvevővel és Bluetoothvevővel. Bluetooth-vevő
notebookhoz, okostelefonhoz és
táblagépekhez való vezeték nélküli
kapcsolódáshoz, RDS FMrádióvevő 30 helyes
állomásmemóriával, USBcsatlakozó adattároló-eszközök
számára, SD-/MMC-kártyahely
külön rendelhető, max. 32GB-os,
FAT16- és FAT32-fájlrendszerű
CD-112RDS/BT CD
kártyákhoz, Rázkódásálló rendszer,
lejátszó
ID3 tagek kezelése, Mappakezelés, 3
Automatikus lejátszás,
Gyorstekerés előre és hátra,
Programozható lejátszási sorrend,
Ismétlés funkció (egy track, teljes
mappa vagy teljes anyag
ismétlése), Véletlenszerű lejátszás,
RS-232-interfészén keresztül
távvezérelhető, Infravörös
távirányítóval és antennával együtt
szállítjuk, 482mm-es (19") rackbe
építhető a hozzá adott rögzítőfülek
segítségével, 1U magas, Audio-,
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írható, újraírható és MP3-CDlejátszás, PA alkalmazásokhoz is
használható.

ÖSSZESEN:

-

Kelt:

Cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT KORÁBBI SZÁLLÍTÁSOK TELJESÍTÉSÉRŐL
KBT. 69. § (4) BEKEZDÉS SZERINTI FELHÍVÁSRA BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUM

Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………….…………………..............................................................
(székhely:
………...................................…….......................................) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője
az Ábrahámhegy Község Önkormányzata mint Ajánlatkérő által „ÁBRAHÁMHEGY - ESZKÖZBESZERZÉS”
tárgyban kiírt, EKR000508472018 számú közbeszerzési eljárás során az alábbi nyilatkozatot teszem.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján bemutatom a az eljárást megindító
felhívás megküldését megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb befejezett, és a szerződésnek és az
előírásoknak megfelelően teljesített szállításaimat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §- a szerinti
módon.
a szerződést kötő
másik fél
megnevezése

szállítás
mennyisége és
értéke

a szállítás tárgya – az
alkalmassági
minimumkövetelmény szerinti
tartalommal

a teljesítés idejét
(befejezési
határidő –
legalább év,
hónap és nap)

a teljesítés az
előírásoknak és a
szerződésnek
megfelelően
történt-e

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

Cégszerű aláírás
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