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Országos Rendőr-főkapitányság
Szám: 29000/152/ 11 /2020.szerz.

Az eljárás megindításához hozzájárulok:
Kovács István r. vezérőrnagy
rendőrségi főtanácsos
gazdasági országos rendőrfőkapitány- helyettes

Felhívás Konzultációra

Az eljárás a „Microsoft support terméktámogatás” tárgyú közbeszerzési eljárás a
KM0101SUPP16

azonosító számú, „Microsoft vagy azzal egyenértékű fejlesztői

platformú szoftverlicencekhez kapcsolódó gyártói emelt szintű konzultációs és gyártói
terméktámogatási szolgáltatások 2016.” tárgyú , kbt. 105. § (1) bek. b.) pontja alapján
megkötött keretmegállapodás második részeként, a Kbt. 105. § (1) bek. c.) pontja szerint kerül
lefolytatásra
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I.

FELHÍVÁS KONZULTÁCIÓRA

1. Ajánlatkérő és az eljárás bonyolító, neve, címe, telefon- és faxszáma:
Országos Rendőr-főkapitányság
1139 Budapest, Teve u. 4-6.
Tel.: 443-5662
Fax.:443-5696
Kapcsolattartó: Miklósné Juhász Gabriella r. őrgy
Tel.: 443-5561, titkárság: 443-5635
Mobil: +36 209440354
E-mail: juhaszg@orfk.police.hu
2. Hivatkozás a keretmegállapodásos eljárás első részét megindító hirdetményre és
közzétételének napjára: TED:2017/S 022-037600, KÉ-1391/2017.
Közzététel napja: 2017. február 1.
3. Jelen eljárás a „Microsoft vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú szoftverlicencekhez
kapcsolódó gyártói emelt szintű konzultációs és gyártói terméktámogatási szolgáltatások
2016.” tárgyú keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás (a továbbiakban: KM) 2. része
tekintetében megkötött keretmegállapodás terhére kerül lefolytatásra.
4. Hivatkozás a megkötött keretmegállapodásra
A keretmegállapodás a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (1024 Budapest, Margit
krt. 85-87.) valamint a Microsoft Magyarország Kft. (1031 Budapest, Graphisoft park 3.)
között KM0101SUPP16 azonosítószámon 2017.06.21. napján jött létre. A jelen eljárás
keretében beszerzendő szolgáltatás a keretmegállapodás 2. részére vonatkozik.
5. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:
Microsoft terméktámogatás

Szállító termékazonosítója
(cikkszám)

Termék / szolgáltatás megnevezése

MS-005

Terméktámogatási szolgáltatások Premier Extra alapcsomag (650 óra, egy
év)

Óraszám

650

6. A Kbt. 105. § -ának (1) bekezdés b) pontja alapján az írásbeli konzultációra a nettó
ajánlati ár tekintetében kerülhet sor.
Ajánlattevő az írásbeli konzultáció során a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos,
vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot köteles tenni.
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7.

8.

A szerződés teljesítési határideje:
A szerződés mindkét fél által történő aláírását követően, tárgyi keretmegállapodás
hatályáig,
2021. június 21-ig
A teljesítés helye:
Országos Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.),

9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás:
A szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése magyar forintban, az igazolt teljesítéstől
számítva, a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott
szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.
Késedelmes fizetés esetén az Ajánlattevőnek jogában áll a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi
kamatot felszámítani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit alkalmazni kell.
A kifizetés pénzneme a forint.
10. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
KM szerinti, Ugyanakkor a felek kijelentik, hogy a felelősség tekintetében a jelen Egyedi
szerződés vonatkozásban a felek a KM 7. sz. melléklét képező „A felelősség korlátozása”
pontjában szabályozott felelősségkorlátozást tekintik irányadónak.
Szavatosság
A Felek kijelentik, hogy a szavatosság és kártérítési felelősség tekintetében a jelen Egyedi
szerződés vonatkozásában a felek a KM 7. sz. mellékletét képező szavatossági szabályokat,
valamint a 7. sz. mellékletét képező „Szavatosság, a felelősség kizárása és kizárólagos
jogorvoslati lehetőségek” alcímben foglaltakat tekintik irányadónak.
Szerződésszegés, kötbér
Szolgáltató a KM-ben rögzítettek szerint teljes kártérítési felelősséggel tartozik minden
olyan kárért, amelyet jelen szerződés teljesítésével összefüggésben, akár maga, akár
alkalmazottja, illetve a teljesítésbe bevont alszolgáltató magatartása, mulasztása, illetve
egyéb szerződésszegő tevékenysége következményeként Megrendelőnek okozott.
A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét
11. Az ajánlattétel nyelve:
Magyar
12. Az ajánlat benyújtásának helye:
Országos Rendőr-főkapitányság
Helye:
1139 Budapest, Teve u. 4-6. Miklósné Juhász Gabriella r. őrgy. közbeszerzési
referens, telefon: 30-847, +361 443-5261, +361 4435561
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13. Az ajánlattételi határidő:
2020. október 7. 10:00 óra
14. Ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatot írásban és zártan, a konzultációra szóló felhívás 1. pontban megadott címre
közvetlenül vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig, 1 nyomtatott példányban,
összefűzve vagy összekötve, oldalszámozva, (cégszerűen) aláírva kell benyújtani. A
nyomtatott példányon felül 1 db CD-n/DVD-n elektronikus formátumban be kell nyújtani
a teljes ajánlatot (pdf vagy hasonló formátumban scannelve). Amennyiben nyomtatott,
illetve az elektronikus ajánlat között eltérés mutatkozik, ajánlatkérő a papír alapú példányt
veszi figyelembe.
Az ajánlatot zárt, bontatlan, sérülésmentes csomagolásban elhelyezve kell benyújtani. A
csomagolásnak biztosítani kell, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak,
egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem
vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek. Az ajánlat jól lezárt csomagolását a következő
felirattal kell ellátni: „Ajánlat„Miocrosoft support terméktámogatás”, „Nem bontható fel
az ajánlattételi határidő lejárta előtt!”, továbbá fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét és
címét (székhelyét).
A személyesen leadott, valamint a postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor
tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak ajánlatkérő általi
kézhezvételére a határidő lejártáig sor kerül. Ajánlatkérő általi kézhezvétel időpontja az az
időpont, amikor az 1) pont szerint megadott kapcsolattartónál az ajánlat beérkezése
regisztrálásra került. Az ajánlat munkanapokon 8.00 – 16.00 óra, pénteki munkarend
esetében 8.00 – 13.00 óra, az ajánlattételi határidő napján 8.00 – 10.00 óra között nyújtható
be. A postai úton benyújtott ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből
eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postai küldemények feladásánál figyelembe kell
venni, hogy a közigazgatásban működik a Kormányzati Érkeztető Rendszer. A rendszerbe
érkezést követően a feladott csomag a címzetthez való eljutása legalább 3 munkanapot
igénybe vehet. A borítékra rá kell írni: Közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentum.
Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs megfelelően lezárva, illetve megfelelő jelöléssel
ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti
felbontásáért. A futár útján történő továbbítás esetére a postai küldemények vonatkozásában
meghatározottak az irányadóak. Azokat a benyújtott ajánlatokat, amelyek ajánlatkérő általi
kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát követően kerül sor, ajánlatkérő elkésettnek
tekinti.
15. Az ajánlatok felbontásának helye:
Országos Rendőr-főkapitányság
Helye:
1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1. emelet 120-27 iroda
16. Az ajánlatok felbontásának ideje, jelenlétre jogosultak:
2020. október 7. 10:00 óra
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: a Kbt. 68. § (3 ) bekezdés szerint.
Az ajánlatok felbontása a Kbt. 68. § (2), (4), valamint a (6) bekezdése szerint.
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17. A konzultáció folytatásának további szabályai:
Általános szabályok
Ajánlattevő a konzultációra szóló felhívás megküldésének napját követő naptól kiegészítő
tájékoztatásért fordulhat a felhívásban foglaltakkal kapcsolatban írásban, azaz telefaxon a
+36-1- 443-5261 számra, és ezzel egyidőben e-mailen a juhaszg@orfk.police.hu és
másolatban vargazsolt@orfk.police.hu címre kell eljuttatni, nem módosítható pl.: „.pdf”
formátumban.
Ajánlatkérő a kegészítő tájékoztatás kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de
az ajánlattételi határidő lejárt előtt legkésőbb két nappal megadja.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy az ajánlattevő a központi beszerző
szervezet által lebonyolított keretmegállapodásos eljárás első részének lezárásaként kötött
keretmegállapodásban meghatározottakhoz képest csak a keretmegállapodásban
foglaltakkal azonos vagy az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet tekintettel a Kbt.
105. § (1) bekezdés c) pontjára, ajánlatkérőre kedvezőtlenebb ajánlati ár megajánlása az
ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után.
18. A szerződéskötés tervezett időpontja:
A Kbt. 131. § (5) és (8) bek. d) pontja alapján, az írásbeli összegezés megküldését követően.
19. Ajánlati kötöttség időtartama:
Az ajánlattételi határidőt követő 60 nap.
20. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet e többváltozató ajánlatot, illetve a
beszerzés tárgyának egy részére ajánlatot:
Ajánlatkérő részajánlat tételi lehetőséget nem biztosít, mivel a beszerzendő szolgáltatások
egy szolgáltatási egységet képeznek a műszaki leírásban meghatározott követelmények
szerint, ezért a beszerzés tárgya nem bontható részekre.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.
21. Hiánypótlás lehetősége:
Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71.§ (1)-(10) bekezdése alapján teljes körben,
korlátozás nélkül biztosítja
.
22. Amennyiben a szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal
kapcsolatos , úgy annak a megjelölése:23. Az ajánlatok értékelési szempontja:
A Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb ár.
24. A konzultációra szóló felhívás megküldésének napja, dokumentáció rendelkezésre
bocsátásának módja, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei:
Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus úton, a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt-n
keresztül, teljes terjedelmében, térítésmentesen megküldi ajánlattevő részére.
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25. Egyéb információk:
a) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét arra, hogy a benyújtandó ajánlat
összeállításának és elkészítésének valamennyi költsége az ajánlattevőt terheli.
b) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtásáról szóló jogszabály vagy e jogszabályok alapján
ajánlatkérő valamilyen irat, dokumentum benyújtását írta elő, eltérő rendelkezés
hiányában az irat, dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
c) Amennyiben az eljárás során idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek
benyújtásra, a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Az ajánlatkérő a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is
elfogadja.
A lefordított anyagot cégjegyzésre jogosult személynek vagy meghatalmazottjának alá
kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: „A magyar nyelvű fordítások
tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti
iratok tartalmával.” Az ajánlattevő felelőssége, hogy a magyar nyelvű fordítás
megfelelő legyen. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni,
de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a
valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny veszélyezteti. Az idegen
nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó
esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell.
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II.

ÚTMUTATÓ

(az ajánlat benyújtásával kapcsolatban
a konzultációra szóló felhívásban foglaltakon túlmenően)
1. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az
ajánlattevőnek kell viselnie.
Amennyiben az eljárás során idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek benyújtásra, a
magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a dokumentációban elhelyezett
nyilatkozatminták mintaként szolgálnak. Az ajánlati árat alátámasztó táblázat a megfelelő
ajánlat érdekében kiegészíthető az ajánlatnak megfelelő oszlopokkal.
A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által órában megadott határidő magyarországi helyi
idő szerint értendő.
2. Az ajánlat összetétele, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok
jegyzéke:
Az ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
Az ajánlatot írásban és zártan, 1 nyomtatott példányban, összefűzve vagy összekötve,
oldalszámozva, (cégszerűen) aláírva kell benyújtani. A nyomtatott példányon felül 1 db CDn/DVD-n elektronikus formátumban be kell nyújtani a teljes ajánlatot (pdf vagy hasonló
formátumban szkennelve, valamint a részletes árajánlatot excel formátumban).
a) Felolvasólap (1. sz. minta)
b) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2)
bekezdésének megfelelően a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. (2. sz. minta)
c) Az ajánlathoz csatolni kell a részletes Árajánlatot, amelyet ajánlatkérő a Kbt, 3. § 37.
pontja szerint szakmai ajánlatnak tekint. (a részletes árajánlatot excel formátumban)
(3. sz. minta)
d) Az ajánlathoz csatolni kell Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben
nyilatkozik arról, hogy az ajánlattétel időpontjában sem ő, sem az alvállalkozója, nem
tartozik a keretmegállapodásos eljárás első részében meghatározott kizáró okok
hatálya alá. (4. sz. minta, valamennyi konzorciumi tagra vonatkozóan)
e) Amennyiben folyamatban lévő változás-bejegyzési eljárás van folyamatban, akkor
mellékelni kell a változás bejegyzési kérelem másolatát is. Amennyiben nincs
folyamatban lévő változás- bejegyzési eljárás az erről szóló nemleges nyilatkozat
becsatolása is szükséges az ajánlat részeként. (5. sz. minta)
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f) Az ajánlathoz csatolni kell az aláíró személyek képviseleti jogosultságának ellenőrzése
céljából az aláírási címpéldány másolatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintát.
Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a
cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
g) Cégszerűen aláírt nyilatkozatot Gazdálkodó Szervezet átláthatóságáról.
Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Országos Rendőr- főkapitányságra a beléptetési
rendszer időigényével (25-30 perc!) kalkulálni szükséges az ajánlat személyes
benyújtásakor.
3. Az ajánlat legfontosabb formai követelményei:
3.2. Az írásban benyújtott ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő által készített –
dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott szervezetnél erre
jogosult(ak)nak (cégszerű aláírás), vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a
jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A meghatalmazásnak tartalmazni kell a
meghatalmazott aláírás mintáját is. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati
formában kell megtenni.
3.4. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni.
3.5. Egyéb formai követelmények:



Az ajánlat papíralapú (eredeti) példányát lapozhatóan össze kell fűzni,
Az ajánlatot oldalszámozással kell ellátni

A konzultációra szóló felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései szerint
kell eljárni.
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III.

MŰSZAKI LEÍRÁS

A beszerezni kívánt Microsoft Premier szolgáltatás műszaki leírása
Az alábbiakban részletesen leírjuk, hogy az elvárt Microsoft Premier terméktámogatási
szolgáltatás milyen elemekből áll:
Microsoft Premier terméktámogatás 1 éves időtartamra az abban foglalt
szolgáltatáscsomagok által meghatározott tartalommal és terjedelemben:

Szállító termékazonosítója
(cikkszám)

Termék / szolgáltatás megnevezése

MS-005

Terméktámogatási szolgáltatások Premier Extra alapcsomag (650 óra, egy
év)

Óraszám

650

A Premier szolgáltatások részletes ismertetése
A Microsoft Premier Support olyan gyártói terméktámogatási szolgáltatás amely a reaktív
problémamegoldás mellett a problémamegelőzést biztosító proaktív tevékenységeket helyezi
előtérbe. Segítségével a támogatott rendszerek rendelkezésre állása növelhető és az
üzemeltetésre fordított költségek jelentősen csökkenthetőek.
Az Ügyfél az alábbi Szolgáltatásokat az órakeret terhére veheti igénybe.
A Microsoft Premier Supportot az általában vett gyártói támogatásokkal szemben a
következő, csak ezen támogatási konstrukció keretein belül elérhető szolgáltatások teszik
egyedivé.
•
Ügyfélhez rendelt, a gyártó belső folyamatait és erőforrásait jól ismerő
terméktámogatási tanácsadó. Aki közvetlen kapcsolattal rendelkezik a támogatói és feljesztői
csapatokhoz.
•
24x7 rendelkezésreállású reaktív támogatási szolgáltatással. Közvetlen eszkalációs
úttal a forráskód hozzáféréssel rendelkező, szintén 24x7 rendelkezésreállással rendelkező
támogatói csoporthoz valamint a termékfejlesztői csapathoz. Kiemelt fontosságú rendszerek
esetében az első és második támogatási szint kihagyásának lehetősége.
•
Termékhiba, dokumentációs hiba, vírustámadás esetén a problémamegoldási
feladatokra fordított mérnök erőforrások költségeinek átvállalása.
•
Igény esetén, külön előkészületeket nem igénylő, biztonságos távoli
problémamegoldás.
•
Kritkus problémakezelés szeparált eszkalációs útvonalakkal és garantált válaszidővel,
valamint igény szerint 4 órán belül helyszínre indított, termékspecialistával.
•
Microsoft Enterprise Agreement Software Assurance keretében juttatott telefonos
támogatási incidensek emelt szintű reaktív támogatási órákká konvertálása.
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•
Közvetlen hozzáférés a Microsoft kiterjesztett tudásbázisához (Extended Knowledge
Base). A terméktámogatási tanácsadón keresztül közvetett hozzáférés a Microsoft belső
tudásbázisához (Internal Knowledge Base), valamint az elmúlt 15 évben a Microsoft támogatási
csoportjai által a világon bárhol kezelt támogatási incidenseinek technikai információihoz.
•
Hibajavítás és reaktív támogatás nyújtása, a támogatási életciklusuk végén túljutott, más
csatornákon keresztül nem támogatott termékekhez.
•
Termékspecifikus Risk Assesment programok. Az egyes platformok (pl. levelezés,
címtár, cluster, security, rendszerfelügyelet, adatbázis kiszolgálók) teljes körű felülvizsgálata,
amelyet az adott termékplatform átfogó ismeretével rendelkező, és a fejlesztői csapattal
közvetlen kapcsolatban álló rendszermérnök(ök) végez(nek). Speciálisan az adott
termékplatform támogatási tapasztalatait összegyűjtő tudásbázison alapuló eszközök
segítségével. A felülvizsgálat által feltárt esetleges
•
hiányosságok, hibák azonnali orvoslása, szükség esetén remediation plan készítése és
módszeres végrehajtásának támogatása.
•
Igény szerint kialakított magas szintű oktatások és workshopok az adott termékek
feljesztésében, bevezetésében, támogatásában részt vevő oktatók vezetésével.
A szolgáltatáscsoportok bemutatása
A nyújtott szolgáltatások az alábbi szolgáltatáscsoportokba sorolhatóak be.
Támogatási Ügyfélkezelés, amely egy kijelölt Terméktámogatási Tanácsadón („TAM”)
keresztül segít kapcsolatokat kialakítani és fenntartani az Ügyfél informatikai vezetésével és
informatikai szolgáltatást nyújtó csapatával, valamint segít az Ügyfél számára a Premier
Support egyes elemeit úgy kialakítani, hogy azok megfeleljenek az Ügyfél elvárásainak. A
TAM közvetlen hozzáféréssel rendelkezik a Microsoft belső terméktámogatói és fejlesztői
csoportjaihoz.
Workshop-ok tréningek, amelyek segítik az Ügyfelet a problémák megelőzésében és a
rendszereinek rendelkezésre állásának növelésében valamint Microsoft technológián alapuló
termékek és megoldások kifejlesztésében, azáltal hogy közvetlen tudástranszfert valósítanak
meg az Ügyfél és a Microsoft terméktámogatás és termékfejlesztési szakemberei között.
Működési Probléma Megoldása, amely a Microsoft termékek használata során felfedezett
konkrét jelenségekkel kapcsolatban nyújt segítséget, amennyiben ésszerűen feltételezhető,
hogy a problémát Microsoft termék okozza.
Támogatási Segítségnyújtás, amely a Működési Probléma Megoldása szolgáltatás körén
kívüli problémákra vonatkozóan, valamint tervezésre, fejlesztésre és rendszerbe állításra
vonatkozó konzultációs kérésekre vonatkozóan ad rövid távú tanácsot és iránymutatást.
Információs Szolgáltatások, amelyek biztosítják az Ügyfél munkatársai számára a Microsoft
technológiára vonatkozó naprakész tudást az Ügyfél belső támogatási lehetőségeinek növelése
érdekében.
Fejlesztői támogatás (PSfD). A Premier Support nem csak a Microsoft alalpú szoftvertermékek
üzemeltetéséhez nyújt támogatást, hanem ezeket a szolgáltatásokat a Microsoft platformokon
végzett fejlesztési tevékenységekre is kiterjeszti
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IV.

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
Kbt. 66. § (2) bek. szerint
Alulírott, mint a …………………………………………..
(cég megnevezése, címe, cégjegyzék száma) cégjegyzésre jogosult vezetője/meghatalmazott
képviselője* kijelentem, hogy a Microsoft support terméktámogatás tárgyú konzultációra
szóló felhívás és dokumentáció feltételeit – a műszaki leírással, az egyedi szerződéstervezetben
rögzített feltételekkel és a mellékletekkel együtt – megismertük.
A fentiekre tekintettel ajánlatot teszünk, és vállaljuk a konzultációra szóló felhívásban szereplő
feladatok szerződéses és műszaki feltételeknek, a vonatkozó hatályos jogszabályoknak és
előírásoknak megfelelő módon történő megvalósítását, az árajánlatunkban rögzítettek szerint,
az előírt részletes szerződési feltételeknek megfelelően.
Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk a szerződés megkötését, továbbá a szerződésben
meghatározott teljesítést a szerződés hatálya alatt.
Vállaljuk, hogy ajánlatunkat 60 napig terjedő időszakra érvényben tartjuk, az addig ránk
nézve kötelező érvényű, ezen időszak lejárta előtt bármikor elfogadható.
Budapest, 2020. ………
………………………………………………..
cégszerű aláírás
* a megfelelő rész aláhúzandó!
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FELOLVASÓLAP
Microsoft support terméktámogatás tárgyú eljáráshoz
Az ajánlattevő(k) neve:
Az ajánlattevő(k) címe, székhelye:
Az ajánlattevő(k) telefon-, fax száma:
Az ajánlattevő(k) e-mail címe:
Összesen ajánlati ár: nettó ………………….. HUF1
Az ajánlati ár magába foglalja az ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során felmerülő
valamennyi költségét, de nem tartalmazhatja a közbeszerzési díjat és az áfát.
Ajánlattevő ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 napig kötve van.
Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) szükséges megadni, amelyek a szerződés időtartama
alatt kötöttek.

Budapest, 2020. ……..
……………………………………………..
cégszerű aláírás

(Azt itt feltüntetett árnak meg kell egyeznie az ajánlati árat alátámasztó ártáblázat - 3. sz
melléklet -szereplő „Mindösszesen” ajánlati árral.)
1
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RÉSZLETES ÁRAJÁNLAT
Microsoft support terméktámogatás tárgyú eljáráshoz

Ajánlattevő DKÜ azonosítója:
Keretmegállapodás száma:KM0101SUPP16
Sszám

Termék/szolgáltatás2

Szállító
termékazonosítója/
Cikkszám

Egységár
(nettó)

Mennyiség
db

Ajánlati ár (nettó
HUF)3

Keretmegállapodásban
foglalt egységár
(nettó HUF)

MINDÖSSZESEN ÁR4(nettó HUF)
………………….................... 2020. …..................... hó…......nap
………………………………………….
cégszerű aláírás

A termékkategóriák az egyes sorszámokat alábontva további sorokkal bővíthetők annak megfelelően, hogy ajánlattevő a Portálon szereplő árlistájából az adott szolgáltatást
milyen összetételben ajánlja meg.
3
A szolgáltatások ajánlati ára nem tartalmazhatja a közbeszerzési díjat és az áfát.
4
A felolvasó lapon feltüntetendő összeg. A Mindösszesen ár magában kell foglalja az ajánlattevőnek a szerződés teljesítése során felmerülő valamennyi költségét, de nem
tartalmazhatja a közbeszerzési díjat és az áfát.
2
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NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL

Alulírott ......................................................................................................................., mint a(z)
………………………......................................................
cégjegyzésre
jogosult
képviselője
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az ajánlattétel időpontjában, sem az általam képviselt cég,
sem alvállalkozóm nem tartozik a keretmegállapodás első részében meghatározott kizáró okok
hatálya alá.
Jelen nyilatkozatot az Országos Rendőr-főkapitányság, mint ajánlatkérő által
Microsoft support terméktámogatás
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban az ajánlattétel részeként tesszük.
Kelt: .............................................

_____________________________________
(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/ meghatalmazottak részéről)

NYILATKOZAT
Változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról5
a)
Alulírott ....................................................., mint a(z) …..........................................................
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában az Microsoft support
terméktámogatás tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az aktuális (cég)állapotot
nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változás-bejegyzési eljárás van
folyamatban, ezért a változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelem kinyomtatott változatát,
valamint a cégbíróság által a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatát,
illetőleg az adatváltozást nyilvántartó illetékes bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző által átvett
(érkeztetett) változásbejegyzési (adatváltozási) kérelem, érkeztetett példányának másolatát az
ajánlathoz csatolom.
………………………….……., 2020. ……………….. hó …... nap
…………………………………………
/cégszerű aláírás/
b)
Alulírott ............................................., mint a(z) ............................................................... cégjegyzésre
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a „………………………………………..
tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az, aktuális (cég)állapotot nyilvántartó
bíróság/hatóság nyilvántartásában foglaltakat módosító változás-bejegyzési eljárás nincs
folyamatban,
illetőleg
a
változást
nyilvántartó
illetékes
bírósághoz/költségvetési
szervhez/kamarához/jegyzőhöz nem került benyújtásra változás bejegyzési kérelem.
………………………….……., 2020. ……………….. hó …... nap
………………………………………
/cégszerű aláírás/

5

Vagy az a) vagy a b) jelű nyilatkozat csatolandó az ajánlathoz.
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ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. b) pontjában
meghatározott
BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY
JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET6 RÉSZÉRE
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség
teljesítéséhez.
Ajánlattevő:
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Képviseletében eljár:
Alulírott ……………. , mint a ……………….(nyilatkozatot tevő szervezet) képviseletére jogosult az
Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi átláthatósági
nyilatkozatot teszem.
Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1.
pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő (1-4. pontokban meghatározott)
együttes feltételeknek:
Nvtv. 3.§ 1. pontja:
átlátható szervezet:
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó
szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
ba)7 tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,
Gazdálkodó szervezet:
A gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a
szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű
vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat,
a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a
magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi
kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó
szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány; [Pp. 7 § (1) 6. pont].
6
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bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;
1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmtv.) 3. § 38. pont a)–
b) vagy d) alpontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.
Pmtv. 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja
38. tényleges tulajdonos:
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben
közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4)
bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább
huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a
közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő
közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben
- a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem
határozták meg, vagy
dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány
vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár
Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:
Név

Lakcím

Adószám/
adóazonosító jel

Tulajdoni
hányad

Befolyás és
szavazati jog
mértéke

2. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről
szóló egyezménye van
Az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik:
az Európai Unió valamely tagállama:
Magyarország
egyéb: …………………………,
vagy
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az Európai Gazdasági
……………….,

Térségről

szóló

megállapodásban

részes

állam:

vagy
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: …………………...,
vagy
olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van: …………………..
(a megfelelő rész „X”-el jelölendő, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot
megnevezni)
3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a
továbbiakban: Tao.) szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak:
Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről:
3.1.
Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött
külföldi társaság;
vagy
Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel.
(A megfelelő rész „X”-el jelölendő.)
Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül
annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött
külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.
3.2.
Az általam képviselt szervezet a Tao. 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe
vételével nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak
vagy
a Tao. szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül.
(A megfelelő rész „X”-el jelölendő)
4. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet tekintetében az 1., 2. és 3. pontok szerinti feltételek fennállnak;
Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 % - os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet megjelölése (név, székhely)
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1. ……………………………………
2. ……………………………………
3. ……………………………………
Ezen pontban a gazdálkodó szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden
olyan szervezet esetében, amely akárcsak közvetve, de több, mint 25%-os tulajdonnal, szavazati joggal
vagy befolyással bír, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni
kell.
Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több
mint 25 % - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról
4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25
% - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: tulajdonos szervezet) tényleges
tulajdonosai, valamint adóilletékessége
(több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):
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A szervezet tényleges tulajdonosainak

A szervezet

Ss
z.

neve

tulajdoni befolyásána
hányadán k, szavazati
ak
jogának
mértéke
mértéke
%
%

adóilletősége

neve

születés születés születés
i neve i helye i ideje

1.

2.

3.
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anyja
neve

befolyá
s,
tulajdo
szavaza
ni
ti jog
hányad
mérték
%
e
%
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4.2. a tulajdonos szervezet nem minősül a Tao. szerint meghatározott ellenőrzött
külföldi társaságnak:
4.2.1.
A tulajdonos szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem
ellenőrzött külföldi társaság;
vagy
A tulajdonos szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel.
(A megfelelő rész „X”-el jelölendő.)
Amennyiben a tulajdonos szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül
annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az
ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.
4.2.2.
A tulajdonos szervezet a Tao. 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek
figyelembe vételével nem minősül a Tao. szerinti meghatározott ellenőrzött
külföldi társaságnak
vagy
a Tao. szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül.
(A megfelelő rész „X”-el jelölendő)
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a
szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).
Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat
megismertem, amelyek alapján társaságom átlátható szervezetnek minősül.
Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy
-

központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes
szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése
céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak
szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni,
azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi
személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni [Áht. 41. § (6)
bek.];
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-

a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést
Megrendelő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a
szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.]

-

Megrendelő az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből
eredő követelés elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam
képviselt szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott
adatokat kezelni.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen
változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás
bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm Megrendelő részére, vagy amennyiben
az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul
bejelentem.

Kelt:……………………………………………………

………………..................................
cégszerű aláírás
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ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNYOK
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V.

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
Név:
Országos Rendőr-főkapitányság
Székhely:
1139 Budapest, Teve u. 4.-6.
Adószám:
15720890-2-51
Bankszámlaszám:
MÁK 10023002-01451715-00000000
DKÜ azonosító:
10793
Képviseli:
Kovács István r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, gazdasági
országos rendőrfőkapitány-helyettes,
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről
Név:
………………………………..
Székhely:
………………………………..
Adószám:
………………………………..
Cégjegyzékszám:
………………………………..
Bankszámlaszám:
………………………………
DKÜ azonosító:
………………………………
Képviseli:
………………………………
mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)
(Megrendelő és Szolgáltató a továbbiakban együttesen: Felek, közülük valamelyik pedig:
Fél)
között az alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint.
1. A Szerződés létrejöttének előzménye
Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban:
Beszerző), mint ajánlatkérő „Microsoft vagy azzal egyenértékű fejlesztői platformú
szoftverlicencekhez kapcsolódó gyártói emelt szintű konzultációs és gyártói
terméktámogatási szolgáltatások 2016.” tárgyú uniós értékhatárt elérő nyílt
keretmegállapodásos központosított közbeszerzési eljárást (CPV kódok: 72.26.10.00;
72.26.00.00, 72.26.60.00 TED 2017/S 022-037600; KÉ-1391/2017) folytatott le a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a
központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és
hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet szabályai szerint.
Ezen közbeszerzési eljárás első része eredményeképpen Beszerző és Szolgáltató között
keretmegállapodás jött létre.
A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:
KM azonosítószáma:
KM0101SUPP16
KM aláírásának dátuma:
2017. június 21.
KM időbeli hatálya:
2021. június 21.
KM keretösszege:
nettó 15.000.000.000 Ft
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2.A Szerződés tárgya:
A jelen szerződés tárgya a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a
Microsoft support terméktámogatás tárgyú konzultációs közbeszerzési eljárás
vonatkozásában az alábbi feladatoknak Szolgáltató általi folyamatos elvégzése a műszaki
leírásban (1. számú melléklet), és Szolgáltató ajánlatában rögzítetteknek (2. számú
melléklet) megfelelően:


Microsoft Premier terméktámogatás a KM0101SUPP16 azonosító számú
Központosított Közbeszerzési Keretmegállapodás és az abban foglalt
szolgáltatáscsomagok által meghatározott tartalommal és terjedelemben.

A Szerződéshez való közvetlen csatolás nélkül is jelen szerződés elválaszthatatlan
mellékletét képezik, a szerződés 1. pontjában megjelölt KM, valamint a
keretmegállapodásos eljárás második szakaszában megküldött írásbeli konzultációra szóló
felhívás.
3.A szerződés hatálya: A szerződés mindkét fél által történő aláírásától a tárgyi
keretmegállapodás hatályáig, 2021. június 21-ig.
4.A teljesítés helye: Országos Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.)
Teljesítés igazoló: ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Főosztály vezetője.
Számlázási cím: ORFK 1139 Budapest, Teve u. 4-6. Adószám: 15720890-2-51
5.A jótállás kezdete: A teljesítés Megrendelő általi elismerését (teljesítésigazolás) követő
nap.
6.A fizetendő ellenérték:
Szolgáltató a jelen megrendelés alapján szállítandó szolgáltatások teljesítését a 2. számú
mellékletben meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek,
eszközök esetén) tartalmazza a kiszállítás díját, a behozatallal, a forgalomba hozatallal
kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem
tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.
A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül
számított értéke, mértéke 2% + Áfa.
Felek megállapodnak, hogy Szolgáltató a szerződés időbeli hatálya alatt a működtetéstámogatási feladataiért járó ellenértékre vonatkozóan havonta utólag, egyenlő részletekben
jogosult számlát benyújtani a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás alapján az alábbi
részletezés szerint.

Szállító
termékazonosítója
(cikkszám)

Termék / szolgáltatás
megnevezése

MS-005

Terméktámogatási
szolgáltatások - Premier
Extra alapcsomag (650 óra,
egy év)

Óraszám

Nettó
óradíj
(Ft)

Nettó díj
(Ft)

Bruttó
díj (Ft)
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Fizetési ütemezés
(Jelen táblázat rögzíti a fizetendő havi egyenlő részleteket. A közbeszerzési díjnak a
megrendelő intézmény általi elszámolása céljából tartalmazhat kerekített összegeket, amely
kerekítéseket az utolsó hónap fizetendő összege magába foglalja.)
Számla kiállítás dátuma

1.

hónap

2.

hónap

3.

hónap

Fizetendő összeg (Nettó, HUF)

Fizetendő összeg (Bruttó, HUF)

Mindösszesen

7.Fizetési feltételek:
A termékek ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést
követően, a Kbt. 135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok
szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.
Szolgáltató
a. nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek
Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b. a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő
számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a
Megrendelőt haladéktalanul értesíti.
Szolgáltató köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani,
majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat
mellékelni kell.
A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.
Szolgáltató a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik
személyre.
Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi
kamatot fizet a Szolgáltatónak.
Szolgáltató az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem
megengedett.
Szolgáltató elektronikus számlát kizárólag az ÁNYK programon keresztül, a PSZO-0001
űrlap igénybevételével nyújthat be, mely űrlap a www.police.hu – Ügyintézés – Elektronikus
ügyintézés – Gazdasági szakterület felületen érhető el.
Szolgáltató a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
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a. a számla szabályszerű kiállítása után Szolgáltató a számlát az Országos Rendőrfőkapitányság Gazdasági Főigazgatóság 1139 Budapest, Teve utca 4-6. címére küldi,
b. a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ
száma mellett Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés
számot, valamint fizetési határidőként 30 napot,
c. a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
d. a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést;
e. a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.
f. az elektronikus számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 175.§. szerinti előírásoknak.
Szolgáltató a szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, és a
szerződés hatálya alatt e minőségét fenntartja. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a jelen
nyilatkozatban foglaltak változásáról – a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül
– köteles Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni. Szolgáltató tudomásul veszi
továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött egyedi szerződést
Megrendelőjogosult felmondani, vagy attól elállni.
8.Jótállás, szavatosság
A Szolgáltató jótállási, szavatossági felelősségére a Ptk. és egyéb jogszabályok, valamint a
keretmegállapodás rendelkezései, így különösen és elsősorban a KM 2. és 7. számú
melléklete az irányadók.
Megrendelő kötelezettsége, hogy a jótállás időtartama alatt tudomására jutott hibát, és az
ezzel kapcsolatos minden körülményt, ide nem értve a jogszabályváltozást, a hiba
beazonosítására alkalmas módon Szolgáltatóval haladéktalanul közölje.
A hibabejelentést a Megrendelő ezzel megbízott képviselője jogosult írásban megtenni.
9.Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek
9.1. Amennyiben Szolgáltató olyan okból, amelyért felelős, a jelen szerződés 1. és 2. számú
mellékleteiben meghatározott termékek, illetve hozzá tartozó dokumentumok átadásátvétele nem fejeződik be sikeresen, vagy Szolgáltató valamely határidőt elmulaszt, úgy a
Szolgáltató kötbér fizetésére köteles.
9.2.A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.
napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A
késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.
9.3.A hibás teljesítési kötbér mértéke a kötbéralap 20%-a. A hibás teljesítési kötbér alapja a
hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.
9.4.Jelen szerződés Szolgáltatónak felróható meghiúsulása esetén Szolgáltató meghiúsulási
kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen
szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő Szolgáltató súlyos
szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen
szerződéstől Szolgáltató súlyos szerződésszegése miatt eláll.
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9.5.Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.
10.A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
Jelen szerződés mindennemű módosítása csak írásos formában, a Szerződő Felek
egyeztetésével a mindenkor hatályos jogszabályok – különösen a Kbt. 141. §.-ában foglaltak
- figyelembe vételével történhet.
Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi,
hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha
a) Szolgáltatóban 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.
11. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő
részéről nem értékelhető joglemondásként azon igény(ek)ről, amelyek a Megrendelőt
szerződésszegés következményeként megilletik.
12. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:
Kapcsolattartó neve: Varga Zsolt r. szds. mb. ov.
Kapcsolattartó telefon száma: + 36 30 190 1362
Kapcsolattartó e-mail címe: vargazs@orfk.police.hu
Szolgáltató részéről:
Kapcsolattartó neve: …………………………………..
Kapcsolattartó telefon száma:…………………………
Kapcsolattartó telefax száma:………………………….
Kapcsolattartó e-mail címe: ……………..…………….
13. A szerződés tartalmának értelmezése:
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó
rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.
Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szolgáltató között létrejött
fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek*:


1. sz. Műszaki leírás2.sz. Szolgáltató ajánlata

Budapest, 2020. …hó……nap.

Kelt: Budapest, 2020. ……hó……nap.
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Megrendelő részéről:

.

.................................................
Kovács István r. vezérőrnagy
rendőrségi főtanácsos
gazdasági országos rendőrfőkapitány- helyettes

Jogi szempontból ellenőrizve:
Pénzügyi ellenjegyzés:

Szolgáltató részéről:

..................................................
………………………….
……………………….

