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az
„Oracle Premier támogatás” tárgyban a Kbt. 105.§ (2) bekezdés c) pont alapján, a keretmegállapodás 2.
részeként, verseny újranyitásával lefolytatandó közbeszerzési eljáráshoz

Tartalomjegyzék

Ajánlattételi felhívás

3. oldal

Útmutató

13. oldal

Műszaki leírás

32. oldal

Szerződéstervezet

36. oldal

2

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
„Oracle Premier támogatás” a KM01SRVT17 keretmegállapodás második részeként verseny újra
nyitásával.
Az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban ORFK) (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) keretmegállapodásos eljárásokra
vonatkozó rendelkezései, továbbá a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző
szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) kormányrendeletben (a továbbiakban: Kr.)
előírtakra tekintettel - a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság KM01SRVT17 azonosítószámú ”
Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése” tárgyú
keretmegállapodása 1. részteljesítésben „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó
szolgáltatások beszerzése (x86)” foglaltak alapján, beszerzési szándékának megvalósítása érdekében
az eljárás második szakaszában verseny újbóli megnyitásával közbeszerzési eljárást indít az
alábbiakban megadottak szerint.
A keretmegállapodásos eljárás második szakaszának lebonyolítása az eljárás első szakaszának
megindításakor hatályos Kbt., a Kr., valamint a kapcsolódó jogszabályok alapján történik.
Az ajánlatkérő ajánlattételre az alábbi ajánlattevőket kéri fel
Ajánlattevő neve, székhelye
1.

ATOS Magyarország Kft. (1037 Budapest,
Szépvölgyi út 43)
Areus Zrt.
(1037 Budapest, Montevideo u. 5.)

Vevőszolgálat kapcsolattartó, elérhetőség
Troszt Béla Dezső
ATOS Magyarország Kft.
Bid & Projekt menedzser

Poli Computer PC Kft.
(2613 Rád, Liget utca 3.)
RacioNet Zrt.
(1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A.)
SERCO Kft.
(1037 Budapest Bécsi út 314.)

Tel.:+36 1 437 5100
Mobil:+36 20 980 8421
Fax:+36 1 437 5151
kozbeszerzes@atos.net

Silicon Computers Kft.
(1118 Budapest, Zólyomi út 23).
WSH Kft.
(1117 Budapest, Budafoki út 97.)
2.

M & S Informatikai Zrt.
1136 Budapest, Pannónia u 17/a. a. ép. fszt. 4.
ALPHANET Informatikai Zrt.
1039 Budapest, Pünkösdfürdő utca 52.
Delta Services Kft.
1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.

Steurer Roland
M&S Informatikai Zrt.
közbeszerzési irodavezető
Tel.:06-1-237-1220
Mobi:06-30-237-1226

DIGITAL Kft.
6723 Szeged, Csongrádi sgt.83.
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Fax:06-1-237-1223
NÁDOR Rendszerház Kft.
1152 Budapest, Telek utca 7-9.

tender@mands.hu

PC Trade Systems Kft.
1103 Budapest, Kőér utca 2/A.
PROFESSZIONÁL Zrt.
1117 Budapest, Sopron út 19.
SzámHEAD Kft.
1117 Budapest, Budafoki u. 95. D ép.
3.

EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
BRAVONET Kft
1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.
Duna Elektronika Kft.
1183 Budapest, Gyömrői út 99.

Katona Natália
EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
tenderiroda vezető
Tel.:1-358-6357
Mobil:20-274-8938

Enterprise Communications Magyarország Kft.
1138 Budapest, Váci út 117-119.
FLAXCOM HOLDING Zrt.
1149 Budapest, Mogyoródi út 53.

Fax:1-358-6390
kozbeszerzes@euroone.hu

Kermann Műszaki Fejlesztő Kft.
1149 Budapest, Angol utca 32. 4. ép. 2. em.
M & M COMPUTER Kft.
7623 Pécs, Mártírok útja 42.
NETvisor Zrt.
1119 Budapest, Petzvál József u. 56.
PROFITEXPERT Kft.
1115 Budapest, Bartók Béla út 152. H. ép.
Rufusz Computer Informatika Zrt.
2030 Érd, Retyezáti u 46.
Szintézis Zrt.
9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2.
Telvice Kft.
2040 Budaörs, Szabadság út 135.
TIGRA Kft.
1145 Budapest, Törökőr utca 2.
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4.

Sysman Informatikai Zrt.
1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em.
CLARMONT I. S. Kft.
1054 Budapest, Tüköry utca 3.
DOCAGE Kft.
1025 Budapest, Csalán u. 35/A.
GAMAX Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d. II/18.
MVM BSZK Zrt.
1117 Budapest, Budafoki út 54.
SCI-Hálózat Zrt.
1142 Budapest, Szihalom u. 7.

5.

Csömör-Forró Viktória
Sysman Informatikai Zrt.
közbeszerzési referens
Tel.:061-883-3471
Mobil:0620-999-9935
Fax:061-883-3472
project@sysman.hu

Litkei Dóra
Delta Systems Kft.
1033 Budapest, Szentendrei út 39-53.
HumanoIT Kft.
1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
INTER-COMPUTER-INFORMATIKA Zrt.
1118 Budapest, Gombócz Zoltán utca 12. fszt. 1.
Invitech Megoldások Zrt.
2040 Budaörs, Edison utca 4.

Delta Systems Kft.
közbeszerzési koordinátor
Tel.: +36-1-437-5200
Mobil: +36-30-211-7864
Fax: +36-1-437-5299
tenderiroda@delta.hu

6.

Symmetria Magyarország Zrt.
1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.

Dr. Boldizsár István

99999 Informatika Kft.
1118 Budapest, Rétköz utca 5.

Symmetria Magyarország Zrt.

Dimension Data Magyarország Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 60.
USER RENDSZERHÁZ Kft.
1039 Budapest, Zöld utca 2.

jogi főmunkatárs
Tel.:+36 1 301 0029
Mobil:+36 30 828 6930
Fax: +36 1 301 0030

7.

Valkyr Kft.
1025 Budapest, Szeréna út 5/1.

boldizsar.istvan@symmetria.hu

T-Systems Magyarország Zrt.
1117 Budapest, Budafoki út 56.

Pusztai Zoltán

ANSWARE Kft.
1036 Budapest, Lajos utca 74-76.

T-Systems Magyarország Zrt.

Grepton Zrt.
1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.

kiemelt tender koordinációs menedzser

Szinva Net Zrt.
3518 Miskolc, Erenyő utca 1.

Tel.:+36 1 470 6546
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Mobil:+36 30 643 1029
VRS Magyarország Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 83.

Fax:+36 1 452 1297
pusztai.zoltan@t-systems.hu

8.

Friss László
HUMANsoft Kft.
1037 Budapest, Montevideo u 8.

HUMANsoft Kft.

Getronics Magyarország Kft.
1027 Budapest, Henger utca 2. B. ép.

Kiemelt projektek igazgatója

Axis Rendszerház Kft.
1037 Budapest, Montevideo utca 8.

Tel.:(+36-1) 270-7600

ASH Szoftverház Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 97

Mobil:(+36) 20 982-0594
Fax:(+36-1) 270-7679
kozbeszerzes@humansoft.hu

1. Ajánlatkérő neve és elérhetőségei:
Név: Országos Rendőr- főkapitányság
Cím: 1031 Budapest Teve u. 4-6.
Kapcsolattartó: Pásztor Irén
Fax: 1/443 5696
Telefon: 443 5261
E-mail: pasztoriren@orfk.police.hu
2. A keretmegállapodásos eljárás első részét megindító hirdetmény száma és közzétételének
napja: TED 2017/S 104-207282, (KÉ-7607/2017)), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII..
törvény (a továbbiakban: Kbt.) és a Kr. – közbeszerzési eljárás megindításakor hatályos – szabályai
szerint.
3. Hivatkozás a megkötött keretmegállapodásra:
Keretmegállapodás azonosító száma: KM01SRVT17
Keretmegállapodás aláírásának dátuma: 2017. 10. 27
Keretmegállapodás időbeli hatálya: 2020. 10. 26.
Keretmegállapodás tárgya: Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások
beszerzése.– 1. rész: Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése
(x86).
4. A közbeszerzés tárgya, mennyisége:
Oracle Premier támogatás
Terméknév

Beszerzési mennyiség

Oracle Premier Support ExaData termékekhez

35

Garancia kiterjesztés: Oracle Premier Support Oracle x86 Server
termékekhez

96

6

Garancia kiterjesztés: Oracle Premier Support Oracle ZFS
Storage termékekhez

24

Oracle Premier Support ExaData termékekhez

20

A részletes leírás és követelmények a műszaki leírásban.
5. A Szerződés meghatározása: Szolgáltatási Szerződés
6. A Szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
A Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba és hatálya 24 (huszonnégy)
hónapig tart. Szolgáltató köteles az ajánlatában foglaltak szerinti és a szerződés mellékletét képező
terméklistában szereplő termékeket az ORFK-val előzetesen egyeztetett időpontban, de legkésőbb
a teljesítés határidején belül teljes körűen teljesíteni.
7. A teljesítés helye:
1139 Budapest, Teve u. 4-6.
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra történő
hivatkozás:
Az ellenérték megfizetésére a számlák igazolt kézhezvételét követő 30 napon belül kerül sor,
a Ptk. 6:44.§-a, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §
rendelkezéseinek figyelembevételével.
A Szolgáltató köteles a számlákat a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani,
majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlákon csak a Keretmegállapodás hatálya alá tartozó
termékek szerepelhetnek.
Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése szerint meghatározott
mértékű késedelmi kamatot fizet a Szolgáltatónak.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket a Kbt. 135.§ (1), (5) és (6) bekezdése, a Ptk. 6:130 § (1)-(2)
bekezdése alkalmazásáról.
A Szolgáltató köteles havonta a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül
kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlán csak a jelen keretmegállapodás hatálya
alá tartozó termékek szerepelhetnek.
A számlák átutalással, forintban (HUF) kerülnek kifizetésre.
A fizetési feltételek részletes szabályait a Szerződéstervezet tartalmazza.
9. Az ajánlattételi határidő:
2017. december 19. 10:00 óra
10. Az ajánlattétel nyelve:
Az eljárás nyelve a magyar nyelv.
11. Az ajánlatok benyújtásának címe, helye:
Az ajánlat benyújtása a www.kozbeszerzes.gov.hu weboldalon keresztül történik.
12. Ajánlatok benyújtásának módja:
Ajánlat kizárólag elektronikus úton nyújtható be!
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Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig csak a feltöltő gazdasági szereplő látja.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a portál a feltöltött felolvasólapokat és ajánlatokat (zip fájl)
a bontás megkezdéséig titkosítva tárolja. Ennek megfelelően az Ajánlattevői/Szállítói nézetben az
adott (feltöltő) szállítónál, mint letölthető dokumentumok megjelennek, és le is lehet tölteni azokat,
de a rendszer a titkosított fájlokat adja vissza, így azokat a gyakorlatban megnyitni nem lehet, hibás
fájlként látszódnak.
Megjegyzés: egy fájl (zip) az egy ajánlatnak minősül. Az ajánlatok az ajánlati határidőig módosíthatók.
Fontos megjegyzés: Az ajánlatot képező fájlok neve nem tartalmazhat magyar ékezetes
karaktert!
Az ajánlat részeként 2 fájlt kell benyújtani:
1. felolvasó lap („Felolvasolap_cegnev.pdf”, külön PDF fájlban),
2. az ajánlat további része, ZIP fájlba csomagolva („AJ_cegnev.ZIP”).
Először a felolvasó lapot („Felolvasolap_cegnev.pdf”) kell feltölteni.
A felolvasólap tartalmazza azokat az információkat, melyek a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint a
bontáson ismertetésre kerülnek.
A felolvasólapot és a nyilatkozatokat cégszerűen, legalább fokozott biztonságú elektronikus
aláírással alá kell írni.
Közös ajánlattevők nevében az aláírásnak a közös ajánlattevők nevében kell történni.
Közös ajánlattevőknek azon nyilatkozatokat, amelyek értelemszerűen külön értelmezendők, külön kell
aláírással ellátni és benyújtani (pl.: kizáró okok).
A közös ajánlattevőket az aláírásnál a kipontozott rész alá oda kell írni. Az aláírásnál a kipontozott részt
kérjük meghagyni (ide vonatkozik az elektronikus aláírás), de „hagyományos módon” aláírni nem kell.
A dátumot be kell írni (nem szükséges időbélyegzés).
Ajánlat feltöltésére a felolvasó lap feltöltése után nyílik lehetőség az alábbiak szerint:
A felolvasó lap feltöltése után a rendszer egy új dokumentum blokkot jelenít meg, „Ajánlati szakasz –
Ajánlat feltöltése (kötelező)” néven. A dokumentum feltöltését az „Új fájl feltöltése” nyomógomb
megnyomásával kezdeményezhetik. A dokumentumot a saját gépről történő kiválasztás után a
„feltöltés” gombbal töltheti fel („AJ_cegnev.ZIP”).
Elfogadott – nem okozza az ajánlat érvénytelenségét –, ha a 2. alpont szerint az ajánlat további része
szerinti dokumentumok nem ZIP fileban kerülnek feltöltésre.
Nem okozza az ajánlat érvénytelenségét, amennyiben a file-ok „elnevezése” eltér az előírtaktól, de
egyebekben előírás szerint (formátum) kerülnek elkészítésre, benyújtásra, feltöltésre.
Az ajánlatok benyújtásának módjára egyebekben a KM első részében foglaltak alkalmazhatók.
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13. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:
Az ajánlatok bontása (elektronikus):
Az ajánlatok a felhívásban meghatározottak és a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 14. §-ban előírtak
szerint kerülnek bontásra.
Az ajánlatok felbontására az ajánlattételi határidő lejártakor azonnal sor kerül.
Az Ajánlatkérő kizárólag azokat az ajánlatokat tekinti az előírt határidőre beérkezettnek, amelyek a
felhívásban megjelölt (web) helyre és az abban megadott időpontig beérkeznek. Minden fájl
feltöltésének és titkosításának (amit a Portál automatikusan végez) be kell fejeződni az ajánlattételi
határidő lejártáig.
A határidőn túl beérkező ajánlatok érvénytelenek a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja értelmében!
Az ajánlattételi határidő lejártakor – a bontási folyamatba lépést követően – az eljárás adatlapján a
benyújtott („Felolvasolap_cegnev.pdf”) fájlok láthatóvá válnak minden ajánlatot benyújtó
Ajánlattevő, valamint Ajánlatkérő számára. Ajánlatkérő a bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerint
ismerteti a „Felolvasólap”-ok adatait.
Az ajánlatok felbontásáról az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon
belül feltölt és hozzáférhetővé tesz a Portálon az eljárás adatlapján, és erről a portál automatikusan
értesítést küld az ajánlattevők részére, valamint megküld az összes Ajánlattevőnek. A határidő után
beérkezett ajánlat benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet vesz fel Ajánlatkérő és azt az összes – beleértve
az elkésett – Ajánlattevőnek megküldi (feltölt és hozzáférhetővé tesz a Portálon az eljárás adatlapján,
és erről a portál automatikusan értesítést küld az Ajánlattevők részére).
2017. december 19. 10:00 óra
Országos Rendőr- főkapitányság 1139 Budapest, Teve u. 4-6., I. emelet 120-29 iroda
14. A versenyújranyitás lefolytatásának további szabályai:
A Kbt. 31. § (5) bekezdése alapján a központosított közbeszerzési eljárásokban az Ajánlatkérő és a
gazdasági szereplők között minden írásbeli kommunikáció - ideértve az ajánlatok benyújtását is elektronikus úton történik.
A Kbt. 41. § (1) bekezdés alapján az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos minden nyilatkozattétel írásban történik, a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pont
szerint elektronikus úton.
Ajánlattevő a Kbt. 56. § (1) bekezdés és az alábbiak alapján a megfelelő ajánlattétel érdekében a
közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az
Ajánlatkérőtől.
A Kiegészítő tájékoztatás kérést a Portálra fel kell tölteni. A feltöltés az „Ajánlati szakasz – Kiegészítő
tájékoztatás kérés” részben az „Új fájl feltöltése” nyomógomb megnyomásával kezdeményezhető. A
feltöltés az „Új dokumentum feltöltése” blokk szerint történhet. A Kiegészítő tájékoztatás kérést csak a
feltöltő gazdasági szereplő és Ajánlatkérő látja.
A kiegészítő tájékoztatás kérésre adott választ Ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplő számára
egységes feltételek mellett feltölti és hozzáférhetővé teszi a Portálon az eljárás adatlapján. A Portál
automatikusan értesítést küld a gazdasági szereplők részére.
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A kiegészítő tájékoztatás kérés beérkezési határidejére a Kbt. 56. § (3) bekezdése az irányadó, az
ajánlatkérői válaszok megadásánál a Kbt. 56. § (2) – (5) bekezdéseiben a foglaltak szerint jár el.
Ajánlatkérő a gazdasági szereplőkkel külön megbeszélést, telefonos egyeztetést nem folytat!
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.
15. Az eredményről szóló összegezés megküldésének időpontja:
Az ajánlatok felbontását követő 60 napon belül.
16. A Szerződéskötés tervezett időpontja:
A Kbt. 131. § (6) és bekezdés alapján, az írásbeli összegezés Portálra történő feltöltését követő tíz
napos időtartam lejárta után.
17. Az ajánlatok értékelési szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. [Kbt. 76. § (2)
bekezdés a) pont]
18. A hiánypótlás lehetősége:
Ajánlatkérő Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
19. További információk:
1. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a benyújtandó ajánlat
összeállításának és elkészítésének valamennyi költsége az ajánlattevőt terheli.
2. 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.
3. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a közös ajánlattevők, illetve részvételre
jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia
kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését (Kbt. 35.§(3)). Közös
ajánlattevők esetében minden ajánlattevő vonatkozásában szükséges csatolni az aláírási
címpéldányt, az átláthatósági nyilatkozatot is.
4. 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
10

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
versenyt veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti
eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell.
5. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő által órában megadott határidő magyarországi helyi
idő szerint értendő.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát (eredeti, aláírt példány)
a felhívás feltételeire, a Szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
7. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 66. § (5) bekezdése
szerinti összes adatot.
8. Az ajánlathoz csatolni kell a műszaki leírás szerinti ajánlatot.
9. A keretmegállapodásos eljárás első szakaszában ajánlatot tevők nevében csak vevőszolgálatként
megjelölt ajánlattevő tehet ajánlatot. Ajánlatkérő által vevőszolgálat részére megküldött
bármely dokumentum a keretmegállapodásos eljárás első szakaszában közös ajánlatot tevő
ajánlattevők részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. A keretmegállapodásos eljárás első
szakaszában közös ajánlatot tevők együttesen kötelesek a Szerződést megkötni, a tagok a
Szerződés teljesítéséért egyetemlegesen felelősséget vállalnak
10. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, a KM-en kívüli,
más ajánlattevőt az eljárásba nem lehet bevonni.
11. Az aláíró személyek képviseleti jogosultságának ellenőrzése céljából az ajánlathoz csatolni kell
az aláírási címpéldány másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát.
Amennyiben folyamatban lévő változás- bejegyzési eljárás van folyamatban, akkor mellékelni
kell a változás bejegyzési kérelem másolatát is ajánlattevő nyilatkozatával együtt. A
nyilatkozatot ajánlattevőnek akkor is be kell nyújtania, ha annak tartalma nemleges. Ha az
ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre
jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását. A dokumentumot valamennyi
konzorciumi tag esetében csatolni szükséges.
12. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát
fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító
cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási Szerződést, átalakulási
cégiratokat.
13. Ajánlattevő ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártát követő 60 napig kötve van.
14. Az ajánlatkérő többváltozatú ajánlat tételét nem teszi lehetővé.
15. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amelyben nyilatkozik
arról, hogy az ajánlattétel időpontjában sem ő, sem pedig alvállalkozója nem tartozik a KM
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első részében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
16. A Szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a
tartalmazza.

Szerződéstervezet

12

ÚTMUTATÓ
Tisztelt Ajánlattevők!
A megfelelő ajánlat benyújtásának elősegítése érdekében az Ajánlatkérő jelen ajánlattételi dokumentációt
bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére.
Az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza:
-

az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos útmutatót,
az ajánlattevők számára ajánlott igazolás- és nyilatkozatmintákat,
a beszerzés trágyára vonatkozó műszaki leírást,
a Szerződés tervezetét.

Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa az ajánlatkérő által megadott összes
követelményt, kikötést és előírást. Amennyiben az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban
foglaltak nem egyértelműek, az ajánlattevő kötelessége kiegészítő tájékoztatásért fordulni
ajánlatkérőhöz az egyértelműség biztosítása érdekében. Az ajánlattevő köteles a megfelelő
ajánlatnyújtáshoz szükséges minden információt beszerezni, az ajánlatkérő által meghatározott
követelményekben rejlő bármilyen hibát vagy hiányosságot feltárni és az ajánlatkérőnek jelezni.
Kérjük, hogy az ajánlat összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozzák át a felhívásban és a
dokumentációban foglaltakat, és ajánlatukat az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban
meghatározottak szerint állítsák össze.
1.1

Az ajánlattal kapcsolatos tartalmi követelmények

Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi
követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
A műszaki követelményeknek való megfelelés igazolására ajánlatkérő az ajánlattevő nyilatkozatát vagy a
gyártótól (forgalmazótól) származó nyilatkozatot, műszaki dokumentációt vagy valamely független,
szakmailag elismert szervezet minősítését is elfogadja.
A meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozás kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása tette szükségessé, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű kifejezést” is érteni kell.
Az egyenértékűséget ajánlattevőnek megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet
különösen a gyártótól származó nyilatkozat, műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag
elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezet Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült
kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és
ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja. Az igazolásnak egyértelműen
és minden kétséget kizáró módon meg kell győznie az ajánlatkérőt arról, hogy a megajánlott tárgy
elfogadása nem jelent kockázatot az ajánlatkérő számára. Ha az igazolás nem tartalmaz kellő információt,
nem ad meg minden adatot, tényt az ajánlatkérő döntéséhez, nem vagy nem egyértelműen és ellenőrizhető
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módon indokolja meg az egyenértékűséget, ajánlattevő magát fosztja meg attól a lehetőségtől, hogy az
ajánlatkérő az indokolást elfogadja, az ajánlatot érvényesnek minősítse. Az előírt követelményektől
eltérő tárgy megajánlása esetén a kompatibilitás megteremtésére és az azzal kapcsolatos jótállási
többletkövetelmények és többletköltségek vállalására az ajánlattevő külön nyilatkozatban is köteles.
1.2

Üzleti titok, az adatok nyilvánossága
44. § (1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, 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.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában 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 (1) bekezdésben 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 (1) bekezdésben meghatározott
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti
titokká nyilvánításnak.
(3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének),
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a
nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az
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ezek alapjául szolgáló - a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így
különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
(4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az
(1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles
felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73.§ (1) bekezdés f) pontjára, melyben foglalt
rendelkezések megsértése ajánlatuk érvénytelenítését vonja maga után.
1.3 Kbt. szerinti igazolások, nyilatkozatok jegyzéke
A megadott mellékletek minták, amelyek segítséget nyújtanak az ajánlat összeállításához. A mellékletek
konkrét tartalmát az ajánlatból következő egyedi szempontok szerint az ajánlattevőnek kell kialakítania,
de a minták felhasználhatóak azok elkészítéséhez. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a dokumentációban
nem minden, az eljárás során benyújtandó dokumentum szerepel. Az ajánlat összeállítása az ajánlattevő
felelőssége, ennek során nem csak az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a kiegészítő
tájékoztatásban foglaltakat kell figyelembe venni, hanem a keretmegállapodásban foglalt rendelkezéseket,
valamint a vonatkozó jogszabályi előírásokat is.
Az igazolásokat, illetve nyilatkozatokat kérjük benyújtani:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Felolvasólap - 1. számú melléklet
Ajánlattételi nyilatkozat - 2. számú melléklet
Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásról 3. számú melléklet
Ajánlati ár összetételét alátámasztó táblázat – 4. számú melléklet
Nyilatkozat a Kbt. 60.§.(5) bekezdés szerint- 5. számú melléklet
Átláthatósági nyilatkozat (valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát szükséges csatolni.) 6.számú
melléklet
Nyilatkozat a változás bejegyzésről (valamennyi konzorciumi tag nyilatkozatát szükséges
csatolni.) 7.számú melléklet

Egyéb dokumentumok, amelyek benyújtását az ajánlattételi felhívásban vagy dokumentációban ajánlatkérő
előírta, vagy arra a Kbt. kötelezi az ajánlattevőt.
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1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

Az ajánlatkérő által a
Szerződéshez rendelt elnevezés:
Ajánlattevő neve (megnevezése):
Ajánlattevő
lakóhely):

címe

(székhely,

Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó levelezési címe:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó telefaxszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:

Összesített nettó ajánlati ár (HUF)1

……………………….. Ft

Az ajánlati ár magába foglalja az ajánlattevőnek a Szerződés teljesítése során felmerülő valamennyi
költségét, de nem tartalmazhatja a közbeszerzési díjat.
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.
……………………, 2017. ……………. …... nap
………………….………………
cégszerű aláírás(ok)

1

Az ajánlattételi dokumentáció 4. számú melléklete szerinti mindösszesen ár
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2. számú melléklet

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
„Oracle Premier támogatás”
tárgyú eljárásra

Alulírott …………………………………. (név) az ajánlattevő ……………………………… (cégnév)
képviseletében nyilatkozom, hogy a fenti tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlattételi
felhívásának és dokumentációjának feltételeit átvizsgáltuk, megértettük. Ezúton nyilatkozunk, hogy az
ajánlattételi felhívásban és dokumentációban foglaltaknak megfelelően ajánlatot teszünk a Szerződés
teljesítésére, az ajánlatunkban megadottak szerint.

…………… 2017. ………… hó ….... nap
………………….……………
cégszerű aláírás
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3. számú melléklet

NYILATKOZAT
a kizáró okok fenn nem állásáról

Alulírott

…........................................, mint

a(z)

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

(ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselője
n y i l a t k o z o m,
hogy a ………………………………………………. (ajánlattevő) az ajánlattétel időpontjában nem
tartozik a keretmegállapodás első részében meghatározott kizáró okok hatálya alá, továbbá
nyilatkozom, hogy az igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) az ajánlattétel időpontjában nem tartoz(nak)ik
a keretmegállapodás első részében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

……………….................... 2017. …..................... hó…......nap

…………………………………………. cégszerű
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4. számú melléklet
Ajánlati ár összetételét alátámasztó adatok
„Oracle Premier támogatás”
Ajánlattevő

KEF

azonosítója:

Keretmegállapodás száma:

Sszám

Termék/szolgáltatás2

Szállító
termékazonosít ója/
Cikkszám

Egységár
(nettó)

Mennyiség

Ajánlati
ár (nettó
HUF)3

Keretmegállapodásban
foglalt egység ár
(nettó HUF)

db
MINDÖSSZESEN ÁR4(nettó HUF)
…………………................... 2017. …..................... hó…......nap
……………………………………….
cégszerű aláírás

2

A termékkategóriák az egyes sorszámokat alábontva további sorokkal bővíthetők annak megfelelően, hogy ajánlattevő a Portálon szereplő árlistájából az adott terméket milyen összetételben ajánlja meg. Az összes leszállítandó
terméket tételesen fel kell tüntetn
3
A termékek és szolgáltatások ajánlati ára nem tartalmazhatja a közbeszerzési díjat.
4
, illetve az itt feltüntetett összeg között eltérés van az itt feltüntetett, illetve az alapadatok szerint számított összeg az irányadó. A Mindösszesen ár magában kell foglalja az ajánlattevőnek a Szerződés teljesítése során
felmerülő valamennyi költségét, de nem tartalmazhatja a közbeszerzési díjat4

20

5. számú melléklet
NYILATKOZAT
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)
66. § (4) bekezdése alapján

Alulírott
…………………………
mint
a(z)
…………………………
(cím/székhely:
…………………………) ajánlattevő képviselője, az Országos Rendőr-főkapitányág, mint ajánlatkérő
által a KM01SRVT17 számú keretmegállapodás alapján „Oracle Premier támogatás” tárgyban indított
verseny újranyitásával megvalósított közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlattevő a kisés középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) szerint
mikrovállalkozásnak minősül / kisvállalkozásnak minősül / középvállalkozásnak minősül / nem tartozik
a törvény hatálya alá5.

Kelt: …………………………

………………………………
cégszerű aláírás

5

A megfelelő rész aláhúzandó
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6. sz. melléklet
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:

6

Gazdálkodó szervezet:

A gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési
csoportosulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, 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.
Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével
összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni [Pp. 396. §].
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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,
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 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmtv.) 3. § r) pontja
szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.
Pmtv. 3. § r) pontja:
Tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a
tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, 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,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő
kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem
határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány
vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
A Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú állásfoglalása szerint amennyiben az
ajánlattevő/részvételre jelentkező nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem
jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § ra)-rb) alpontokban
meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő/részvételre jelentkező tulajdonosa vezető
tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges
benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok igazolására.
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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
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.
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(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)
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
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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. Ajánlatkérő 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
Ajánlatkérő felmondja vagy – ha a Szerződés teljesítésére még nem került sor – a
Szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.]

-

Ajánlatkérő 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 Ajánlatkérő részére, vagy amennyiben az
általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

Kelt:……………………………………………………
………………..................................
cégszerű aláírás
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7. sz. melléklet

NYILATKOZAT
Változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról8
a)
Alulírott ....................................................., mint a(z) …..........................................................
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a „Oracle Premier
támogatás” 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.
………………………….……., 2017. ……………….. hó …... nap
…………………………………………
/cégszerű aláírás/

b)
Alulírott ............................................., mint a(z) ...............................................................
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a „Oracle Premier
támogatás” 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.

………………………….……., 2017. ……………….. hó …... nap
………………………………………
/cégszerű aláírás/

8

Vagy az a) vagy a b) jelű nyilatkozat csatolandó az ajánlathoz.
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Műszaki leírás
Jelen műszaki specifikációban szereplő gyártmány és típus megjelölés használata csak a tárgy
jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Bármely gyártmányra vagy
típusra történő utalás esetén arra az azzal egyenértékű kifejezés is értendő. Egyenértékűnek
Ajánlatkérő a funkcionális paraméterek tekintetében azonos tulajdonságokkal rendelkező
eszközöket érti. Az ajánlatkérő szempontjából a kedvezőbb paraméterekkel rendelkező ajánlat
benyújtása is lehetséges.
Az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata. Az egyenértékűség igazolásához az
Ajánlattevők számára a bizonyítékok minden formájának használata megengedett. (Pl.
összehasonlító táblázat és ahhoz csatolt gyártói műszaki adatlap, melyen a táblázatban szereplő
adatokat az ajánlattevő szövegkiemelővel kiemeli.) Amennyiben ajánlattevő a műszaki leírásban
szereplő termékekkel egyenértékű terméket kíván megajánlani, akkor ajánlatához csatolni kell az
egyenértékűséget alátámasztó műszaki leírásokat vagy egyéb, az egyenértékűséget alátámasztó
dokumentumokat, ide sorolva különösen, de nem kizárólagosan a gyártótól származó műszaki
dokumentációt vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítését.
Ajánlattevő ajánlatában szerepelhet ettől eltérő termék megajánlás is, de az eltérőség miatt
keletkező többlet költséget Ajánlattevőnek viselnie kell és ennek vállalására az ajánlattevő
külön nyilatkozatot csatolni köteles.

1. Előzmények
Az Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Üzemeltetési Főosztály
Informatikai Rendszeradminisztrációs Osztály (a továbbiakban: ORFK) feladata a Rendőrég
központi kiszolgáló informatikai infrastruktúrájának üzemeltetése. Az üzemeltetett szolgáltatások
közül számos épül Oracle adatbázis kezelő rendszerekre, amelyek elvárt rendelkezésre állási
szinten történő működése kulcsfontosságú a Rendőrség informatikai rendszereinek működése
szempontjából.
Az Oracle adatbázis kezelő rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos feladatok mennyiségi
növekedése, ezen rendszerekkel szemben elvárt emelkedő szakértelem biztosítása, valamint a
bekövetkezett személyzeti változások miatt indokolt külső támogatás igénybevétele.
Az ORFK üzemeltetésében lévő Oracle Exadata Database Machine X2-2 HP Half Rack és Oracle
Exadata Database Machine X3-2 Quarter Rack HC 3TB szerver számítógépek végzik a Robotzsaru
Integrált Iratkezelési és Ügyviteli Rendszer adatbázis-rétegének éles kiszolgálását, így ezen
informatikai infrastruktúra elem kiemelt fontosságú a Rendőrség napi működése szempontjából.
Az Oracle Exadata Database Machine X2-2 HP Half Rack és Oracle Exadata Database Machine
X3-2 Quarter Rack HC 3TB szerver számítógépek gyártói szoftveres támogatása 2016. július 22kén lejár, így az ezután megjelenő szoftverfrissítéseket az Országos Rendőr-főkapitányság nem
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veheti igénybe, valamint az eszköz élettartamából adódó különböző hardver eszközök egyre
nagyobb valószínűséggel történő meghibásodása miatt szükség van a támogatási időszak
meghosszabbítására.
Az Oracle Exadata Database Machine X2-2 HP Half Rack Rack és Oracle Exadata Database
Machine X3-2 Quarter Rack HC 3TB szerver számítógépekre vonatkozó gyártói szoftver
támogatás lehetővé teszi a legfrissebb szoftver verziók használatát, így számos ismert hibajelenség
megoldását, valamint a meghibásodott, vagy élettartamuk határán lévő hardvereszközök cseréjét.
Mindezek megléte esetén az eszköz rendelkezésre állása, valamint élettartama jelentősen
növelhetővé válik.
A beszerzés tárgya:


Oracle Premier támogatás rendszerekhez

2. Az ORFK Oracle adatbázis alapú rendszerei:
-

Robotzsaru;
SIRENE/MONDOC;
Körözési Nyilvántartó Rendszer (HERMON);
Igazgatásrendészeti Alkalmazások (BaseIT);
Személyügyi Nyilvántartó Országos Rendszer (Szenyor);
Hazai Idegenrendészeti Ügymenetet Támogató Alkalmazás (HIDRA);
Kriminalisztikai Archiváló Rendszer (KAR).

3. Oracle Premier támogatás rendszerekhez
A Premier támogatással szemben támasztott követelmények











Ügyféltámogató rendszer (My Oracle Support) használata probléma bejelentéséhez és
követéséhez az intézmények problémáinak kezeléséhez
Telefonos ügyfélszolgálat biztosítása munkaidőben
Technikai segítségnyújtás on-line módon, a My Oracle Support- on keresztül
Szoftver frissítés szállítása igény szerint a My Oracle Support-on történő előzetes bejelentés
alapján
Program megoldása, hibajavítások, javítókészletek szállítása (BUG Fix)
Oracle support tudásbázis elérhetőségének biztosítása 24 órában a hét minden napján –online módon, a My Oracle Support-on keresztül
Távoli bejelentkezés lehetősége – biztonságos kapcsolaton keresztül - on-line probléma
elemzés és megoldás érdekében
Programfrissítések, program- és hibajavítások, biztonsági javítások és biztonsági
figyelmeztetések
Kritikus hibajavítások Oracle Solaris operációs rendszer szoftverhez
Frissítési eszközök
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Tanúsítvány a más gyártóktól származó legtöbb új termékkel és verzióval való
együttműködésről
Fő termék- és technológiaverziók firmware-ekhez és rendszerszoftverekhez, amelyek
tartalmazzák az általános karbantartási verziókat, a válogatott funkcióspecifikus verziókat
és a dokumentációk frissítéseit
Helyszíni hardvertámogatás az Oracle és Sun szerver- és tárolórendszereihez
Javasolt helyszíni rendszermódosítási beavatkozások (Field Change Orders)
Szervizkérelmek fogadása a hét minden napján, a nap 24 órájában
Hozzáférés a „My Oracle Support” nonstop webes technikai támogató rendszerhez,
beleértve a szervizkérelmek online naplózásának lehetőségét
Non-stop hozzáférés az Oracle Unbreakable Linux hálózathoz
Hardvertanúsítási szolgáltatás
Az üzleti szempontból ésszerű erőfeszítések megtétele a hibajavítások visszaportolására
Az Oracle Enterprise Manager Ops Center programcsomag használati joga
Hozzáférés a Platina Szolgáltatásokhoz
Hozzáférés az Oracle Enterprise Tape Analysis and Data Recovery szolgáltatásokhoz
Nem technikai jellegű ügyfélszolgálat a szokásos munkaidőben.
Termékazonosító

Terméknév

Beszerzési
mennyiség

OPS0020

Oracle Premier Support ExaData termékekhez
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OPS0012

Garancia kiterjesztés: Oracle Premier Support
Oracle x86 Server termékekhez

96

OPS0013

Garancia kiterjesztés: Oracle Premier Support
Oracle ZFS Storage termékekhez

24

OPS0020

Oracle Premier Support ExaData termékekhez

20

Oracle Premier Támogatás operációs rendszerekhez szolgáltatással szembeni elvárások:







Programfrissítések, program- és hibajavítások, biztonsági javítások és biztonsági
figyelmeztetések
Frissítési eszközök
Tanúsítvány a más gyártóktól származó legtöbb új termékkel és verzióval való
együttműködésről
Fő termék- és technológiaverziók, amelyek tartalmazzák az általános karbantartási
verziókat, a válogatott funkcióspecifikus verziókat és a dokumentációk frissítéseit
Szervizkérelmek fogadása a hét minden napján, a nap 24 órájában
Hozzáférés a „My Oracle Support” nonstop webes technikai támogató rendszerhez,
beleértve a szervizkérelmek online naplózásának lehetőségét

32







Nonstop hozzáférés az Oracle Unbreakable Linux hálózathoz
Hardvertanúsítási2 szolgáltatás
az Oracle Management Pack for Linux programcsomag használati joga
az Oracle Clusterware for Oracle Unbreakable Linux szoftver használati joga
Nem technikai jellegű ügyfélszolgálat a szokásos munkaidőben.
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SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS-TERVEZET
amely létrejött egyrészről az Országos Rendőr-főkapitányság (KEF azonosító:10793; székhely:
1139 Budapest, Teve u. 4-6.; adószám:15720890-2-51; képviseli: Kovács István r. vezérőrnagy,
rendőrségi főtanácsos, gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes), mint Megrendelő (a
továbbiakban: Megrendelő),
másrészről
az
............................(KEF
azonosító:
............................,
székhely:
............................,céget nyilvántartó cégbíróság neve: ............................Cg.: ............................,
adószám: ............................, képviseli: ............................), és
az ............................(KEF azonosító: ............................, székhely: ............................, céget
nyilvántartó
cégbíróság
neve:
............................Cg.:
............................,
adószám:
............................, képviseli: ............................), mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)
között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1.

1. A Szerződés létrejöttének előzményA Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban: Beszerző) által TED 2017/S 104-207282 ill. KÉ7607/2017 szám alatt, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó Intézmények részére
Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése” tárgyban (1.
rész: x86 ) tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás 1.
része eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (a
továbbiakban: KM).
KM azonosítószáma: KM01SRVT17
KM aláírásának dátuma: 2017. október 27.
KM időbeli hatálya: 2020. október 26.
KM keretösszege: 60.000.000.000 forint + Áfa.

2. A Szerződés tárgya
A jelen Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) a keretmegállapodásos eljárás 2. része
eredményeképpen, „Oracle Premier támogatás” tárgyban, a Megrendelő - a hivatkozott KM
tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A
Szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Szolgáltató pedig elvállalja az alábbiakban nevesített
szolgáltatások teljesítését a Szerződés mellékleteként csatolt Műszaki leírásnak (a Szerződés 2.
számú melléklete) és Szolgáltató nyertes ajánlatának (a Szerződés 1. számú melléklete)
megfelelően.
Termék
azonosító

Mindösszesen:

Termék név

nettó
Db
egység ár

Összesen
nettó

0 Ft

Közbeszerzési
ÁFA összesen
díj összesen

0,00 Ft

0,00 Ft

Összesen bruttó
(közbeszerzési
díjjal növelt)

0,00 Ft
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3. Megrendelő jogai és kötelezettségei
3.1 Megrendelő köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat és a
munkavégzéshez szükséges feltételeket a Szolgáltató részére biztosítani. Megrendelő köteles
minden olyan intézkedést megtenni, amely a Szolgáltató teljesítését elősegíti.
3.2 Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltató számára a berendezésekhez való hozzáférést javítás,
karbantartás céljából hivatali munkaidőben biztosítja. Amennyiben Megrendelő a hozzáférést
ebben az időszakban nem biztosítja, úgy a szükségessé váló következő kiszállás költségei a
Megrendelőt terhelik.
3.3 Hivatali munkaidő alatt
a)
b)

hétfőtől - csütörtökig: 7:30 órától 16:00 óráig terjedő időszakot,
pénteken 7:30 órától 13:30 óráig terjedő időszakot kell érteni.

4. Szolgáltató jogai és kötelezettségei
4.1. Szolgáltató köteles a jelen Szerződésben megjelölt helyen és időben a szolgáltatásokat
Szerződésszerűen teljesíteni.
4.2.Szolgáltató szavatol azért, hogy a Szerződés időtartama alatt megfelelő létszámú és képzettségű
személyi állománnyal rendelkezik, amely biztosítja a Szerződéses kötelezettségeinek folyamatos,
ütemezett, magas szakmai színvonalú és egyenletes minőségű teljesítését.
4.3. Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges összes hatósági
és egyéb engedéllyel, eszközzel.
4.4.Szolgáltató Megrendelő által meghatározott teljesítési helyre történő belépése érdekében
legalább 5(öt) munkanappal megelőzően köteles megadni azoknak az alkalmazottainak,
szakembereinek a jegyzékét, akiknek a Szerződéssel összefüggő feladatok teljesítése érdekében
a belépését engedélyeztetni kívánja. A jegyzéknek tartalmaznia kell az említett személyek nevét,
beosztását (munkakörét), illetőleg a teljesítés helyén alkalmazott biztonsági előírásoknak
megfelelően - az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartásával – a Megrendelő által
meghatározott egyéb adatokat. A jegyzékben feltüntetett adatok személyes adatok, Megrendelő
az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott követelményeket az adatkezelés során köteles
betartani. Amennyiben Megrendelő az így kijelölt szakemberek valamelyike ellen alapos kifogást
emel, a Szolgáltató köteles helyette más szakembert biztosítani.
4.5. Szolgáltatót, alkalmazottait, illetve az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat, egyéb
közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli a Szerződés teljesítése során, vagy azzal
összefüggésben tudomásukra jutott, birtokukba került, illetve más módon megismert minden
olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető, illetve nem közérdekű adat, terv, információ, okmány,
dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala egyéb jogszabályi
rendelkezéseket, valamint Megrendelő hivatali, üzleti vagy egyéb titkait sértené.
4.6. A titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnésétől számított 3 (három) évig áll fenn. A
titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseknek a Szolgáltató alkalmazottak,
alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a
betartásának ellenőrzése a Szolgáltató kötelezettsége, illetve felelőssége. A jogosulatlan
nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez szükséges
költségek - az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl - a Szolgáltatót terhelik, kivéve,
ha bizonyítja, hogy a titok megőrzése és megőriztetése tekintetében úgy járt el, ahogy az adott
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helyzetben általában elvárható.
4.7. Szolgáltató a szolgáltatással egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, rendeltetésszerű
használathoz szükséges valamennyi iratot, dokumentációt, így különösen a kezelési, használati
útmutatót a jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint a műszaki leírást Megrendelő részére
átadni, illetve elektronikus úton is elérhetővé tenni, továbbá a rendeltetésszerű használathoz
szükséges tájékoztatást Megrendelő részére megtenni.
4.8.Szolgáltató szavatolja, hogy a teljesített szolgáltatások a műszaki leírásban meghatározott
célokra alkalmasak, továbbá megfelelnek a hatályos magyar jogszabályoknak, szabványoknak,
hatósági előírásoknak.
5. A Szerződés teljesítési határideje: 24 hónap, folyamatos.
A
Szerződésben
meghatározott
szolgáltatást
…………………………(cégnév) teljesíti.

és

számlakiállítást

a

6. A Szerződés hatálya, a teljesítés helye, módja, teljesítésigazolás
6.1. A Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba és hatálya 24 (huszonnégy)
hónapig tart. Amennyiben ez az időtartam hosszabb, mint a KM időbeli hatálya, akkor a KM
időbeli hatályáig tart.
6.2. A Szerződés megszűnésétől függetlenül azok a rendelkezések, amelyek jellegüknél fogva a
Szerződésben szereplő szolgáltatások teljesítésétől (vagy a Szerződés bármely egyéb okból történt
megszűnésétől) függetlenül terhelik a Feleket – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a
szavatossági, felelősségi és titoktartási rendelkezéseket – a Szerződés megszűnése után is
változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szolgáltató szabadul a szavatossági és felelősségi
kötelezettségei alól, ha a Szerződés Megrendelő Szerződésszegése miatt szűnik meg.
6.3. A teljesítés helye: Országos Rendőr-főkapitányság, 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
6.4. Felek az elvégzett tevékenységről a helyszínen jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik:
a) a tevékenység időpontját;
b) az elvégzett tevékenységet;
c) dokumentációkat;
d) a szolgáltatás helyszínét
e) jelenlévő képviselők nevét, észrevételeit (adott esetben);
6.5.Szolgáltató az elkészített jegyzőkönyvek alapján havonkénti Beszámolót készít, melyet minden
hónap 3. (harmadik) munkanapjáig Megrendelő részére átad.
6.6.A Megrendelő köteles az átadott Beszámoló alapján, annak átadásától számított 15
(tizenöt) napon belül Szolgáltató teljesítésének elismeréséről nyilatkozni, illetve Szerződésszerű
teljesítés esetén teljesítési igazolást kiadni a Szolgáltató részére. A határidő elmulasztása nem
jelenti a teljesítés Megrendelő általi elismerését. Amennyiben a teljesítési igazolás kiadására
késedelmesen került sor, a határidő lejártának napja és a teljesítési igazolás kiadásának napja között
eltelt idő fizetési késedelemnek minősül. A Szolgáltató általi Szerződésszerű teljesítést az Országos
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Rendőr-főkapitányság Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Üzemeltetési Főosztály vezetője,
vagy a kötelezettségvállaló által meghatalmazott személy igazolja a teljesítési igazolás aláírásával.
7. A jótállás, szavatosság
7.1 A jótállás kezdő időpontja: a Szerződésszerű teljesítés időpontja. A Szerződés tárgyát képező
szolgáltatások minimális jótállási ideje 1 (egy) év.
7.2 Szolgáltató jótállási, szavatossági felelősségére a KM, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
8. A fizetendő ellenérték, fizetési feltételek
8.1. Szolgáltató a jelen Szerződés alapján a szolgáltatások teljesítését az 1. számú mellékletben
meghatározott Szerződéses árakon teljesíti. A Szerződéses ár tartalmazza a behozatallal, a
forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb),
de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.
8.2. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül
számított értéke, mértéke 2 (két)% + ÁFA, melynek részleteit a KM tartalmazza. Megrendelő a
közbeszerzési díjat – összhangban a KM rendelkezéseivel – közvetlenül fizet meg Beszerző
részére.
8.3. Szolgáltató által a jelen Szerződés keretében nyújtott, a jelen Szerződés 1. számú
mellékletében megjelölt szolgáltatások ára

nettó ………………,- Ft azaz ………………. forint + …………….,- Ft + Áfa (27%)
azaz …………………………. forint általános forgalmi adó,

mindösszesen bruttó …………………….,- Ft, azaz ……………………. forint.
8.4. A közbeszerzési díj mértéke nettó ……………,- Ft, azaz ………………………… forint +
……………………….,-Ft, azaz ……………………. forint + ÁFA (27%), mindösszesen bruttó
………………………..,-Ft, azaz ………………………. forint.
8.5. A szolgáltatások ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést
követően, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla
igazolt kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül történik. A Szolgáltató köteles a
számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 (tizenöt) napon belül kiállítani, majd Megrendelő
részére eljuttatni. A számlához Megrendelő által aláírt teljesítésigazolást mellékelni kell.
8.6 Szerződésszerű teljesítés esetén Megrendelő a hatályos ÁFA-val növelt ellenértéket fizeti ki a
Szolgáltatónak. A Felek tudomásul veszik, hogy az általános forgalmi adó mértékének változása
esetén a bruttó értékek annak megfelelően változnak.
8.7 Kifizetés a Szolgáltató számára az alábbi dokumentumok benyújtása ellenében történik:
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a) Szolgáltató számlája 1 (egy) eredeti példányban cégszerűen aláírva;
b) Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás 1 (egy) eredeti példánya.
8.8. Számlázási cím: Országos Rendőr-főkapitányság, 1139 Budapest Teve u. 4-6.
8.9. A Szolgáltató által kibocsátott számlának az alábbiakat kell tartalmaznia:














számla sorszáma,
számlakibocsátó neve és címe,
adószáma (közösségi adószáma),
számla kibocsátásának kelte,
Szolgáltató számlavezető bankja és bankszámlaszáma,
Megrendelő neve, címe, adószáma,
A KM hatálya alá tartozó termékek megnevezése,
nettó egységár,
a felszámolt adó mértéke (%), (vagy az adómentesség), az adó összege;
nettó összár,
közbeszerzési díj,
bruttó összár,
a jelen Szerződés száma.

8.10. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek.
8.11. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltatónak jogában áll a Ptk. 6:155 § (1)
bekezdése szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot felszámítani.
8.12. Megrendelő és Szolgáltató az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §-ában
foglaltakat kötelesek alkalmazni.
8.13. A Szolgáltató a KM szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az
egyedi Szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
8.14. A Szolgáltató az egyedi Szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés
sem megengedett.
9. Kapcsolattartás
9.1 A Felek rögzítik, hogy valamennyi – a Szerződés teljesítésével összefüggő – információközlést
/ nyilatkozatot / értesítést írásban (postán, faxon keresztül), az alábbiak szerint megjelölt
kapcsolattartók útján közölnek egymással, amelynek kézhezvételét a másik fél köteles
ugyanolyan formában visszaigazolni.
Az értesítésekben foglaltak a kézbesítéskor, vagy a Felek által meghatározott időpontban lépnek
hatályba. Előbbiek értelmében a jelen pontba ütköző módon közölt értesítések úgy tekintendők,
mintha azokat a küldő fél meg sem tette volna.
9.2 A kapcsolattartó képviseleti jogosultsága a Szerződés módosítására, azaz a Szerződési
feltételek megváltoztatására nem terjed ki.
Szolgáltató által kapcsolattartóként megjelölt személy / szervezet
Név:
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Telefon:
Telefax:
E-mail:
Megrendelő által kapcsolattartóként megjelölt személy / szervezet:
Név:
Telefon:
Telefax:
E-mail:

10.Vis maior
Felek mentesülnek a Szerződéses kötelezettségeik nem, vagy nem megfelelő teljesítésével
kapcsolatos felelősségük alól, ha annak oka a Feleken kívül eső, elháríthatatlan rendkívüli
esemény, vis maior (pl. háború, forradalom, természeti katasztrófa). A vis maior állapot
bekövetkezéséről (annak várható felszámolásáról, megszűnéséről), illetőleg a tényleges
megszűnéséről haladéktalanul kötelesek a Felek egymást írásban tájékoztatni. A vis maior állapot
fennállását – amennyiben az lehetséges – a hatósági igazolással kell igazolnia, melyet a
körülményre hivatkozó félnek kell beszereznie. Vis maior állapot fennállása esetén is törekedniük
kell a Feleknek a Szerződés szerinti teljesítésre. A Szerződéses határidők a vis maior állapot
időtartamával meghosszabbodnak. 60 (hatvan) napot meghaladó időtartam esetén a Felek
jogosultak a Szerződéstől írásban elállni.
11.Alvállalkozó
Szerződés teljesítésébe Szolgáltató mindazon – a beszerzés értékének 10 (tíz)%-át meghaladó
mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozókat bevonhatja, amelyeket a KM megjelölt. E
személyek teljesítésbe történő bevonásához a Megrendelő a jelen Szerződés aláírásával járul hozzá.
A jogosan igénybe vett alvállalkozóért a Szolgáltató úgy felel, mintha a munkát maga végezte
volna. A Szolgáltató az alvállalkozói magatartása által a Megrendelőnek okozott bármely kárért
teljes felelősséggel tartozik. Jogosulatlan igénybevétel esetén felelős mindazért a kárért, ami e
nélkül nem következett volna be. Az alvállalkozó nem adhat ajánlatot, nem fogadhat el és nem
igazolhat vissza megrendelést, valamint nem számlázhat sem a KM, sem a jelen Szerződés alapján.
12.Szerződésszegés
12.1. Szerződésszegésnek minősül minden nem Szerződésszerűen teljesített kötelezettség,
gyakorolt jog. Szerződésszegés esetén beáll a Ptk-ban és a Szerződésben szabályozott késedelmi
kamat-, kötbér- és kártérítési igényérvényesítés valamint a felmondási jog gyakorlásának
lehetősége mindkét Fél részéről.
12.2.Felek rögzítik, hogy Szolgáltató a Szerződést – hatályba lépése után – egyoldalú
jognyilatkozattal (a KM-ben rögzített esetet kivéve) nem szüntetheti meg.
12.3. Szolgáltató részéről súlyos Szerződésszegésnek minősül különösen:
a) ha a teljesítési késedelem a 25 (huszonöt) napot meghaladja,
b) hibás teljesítés esetén a hiba Megrendelő általi bejelentésétől számított 25 (huszonöt) nap
anélkül telik el, hogy Szolgáltató a hibát helyreállította volna (kijavítás, kicserélés, pótlás),
c) alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele,
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d) értesítési kötelezettség megszegése (Szerződés 9.1. pont).
12.4. Megrendelő részéről súlyos Szerződésszegésnek minősül különösen:
a) nem vitatott, elismert Szolgáltató követelés kifizetésével az esedékesség napjától számított
30 (harminc) naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik.
12.5. Amennyiben Megrendelő Szolgáltató súlyos Szerződésszegése miatti elállási vagy rendkívüli
felmondási jogát gyakorolja, Megrendelő jogosult a Szerződés 13.2. pontja szerinti
meghiúsulási kötbérre, valamint követelheti kárának megtérítését.
12.6. Bármely nem Szerződésszerű teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő
részéről nem értelmezhető joglemondásként Megrendelő azon igényéről vagy igényeiről,
amelyek a Szerződésszegés következményeként megilletik.
12.7. Szolgáltató köteles a jelen Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni, és Megrendelőt haladéktalanul
értesíteni, ha
a) Szolgáltató közvetetten, vagy közvetlenül 25 (huszonöt)%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltételeknek,
b) a Szolgáltatóban – mint gazdasági társaságban - közvetetten, vagy közvetlenül 25 (huszonöt)%ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltételeknek.
12.8. Az értesítési kötelezettség megszegése miatt történő felmondás esetén Szolgáltató a jelen
Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás Szerződésszerű pénzbeli ellenértékére
jogosult.
12.9 Szolgáltató kijelenti, hogy nem fizet, illetve nem számol el a Szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel és melyek nyertes ajánlattevő
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
12.10. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni
tudjon - ha
a) a Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25 (huszonöt)%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltételeknek.
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b) a Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25 (huszonöt)%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltételeknek.
13.Kártérítés, kötbér
13.1. Késedelmi kötbér
Amennyiben Szolgáltató kötelezettségét a Szerződés szerinti teljesítési határidőben nem
teljesíti, úgy Megrendelő a teljesítési határidő utolsó napját követő naptól a teljesítés napjáig
számítva, minden késedelemmel érintett naptári napra késedelmi kötbérre jogosult. A
késedelem időtartamába a vis maior és a megrendelői késedelem időtartama nem számít bele.
A késedelmi kötbér alapja a határidőre el nem végzett tevékenység nettó – ÁFA nélküli –
Szerződéses értéke, mértéke a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a késedelem 11. napjától
napi 1 %. A kötbér maximuma az érintett szolgáltatás nettó ellenértékének 20 (húsz) %-a. A
kötbér maximumának elérése esetén a Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal
felmondhatja.
13.2. Hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített szolgáltatás nettó díja, mértéke: a hibás
teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. napjától napi 1 %. A hibás teljesítési kötbér
maximális mértéke 20 %.
13.3. Meghiúsulási kötbér
A Szolgáltató érdekkörében felmerülő okra visszavezethető nem teljesülés, valamint 25
(huszonöt) napot meghaladó késedelmes teljesítés esetén a Szerződést Megrendelő azonnali
hatállyal felmondhatja, valamint meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a Szerződés
meghiúsult részéhez tartozó nettó Szerződéses ár 25 (huszonöt) %-a.
A meghiúsulás esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. Vevő
meghiúsulási kötbérre az annak alapjául szolgáló Szerződésszegés beálltától jogosult.
13.4. A Szerződést biztosító mellékkötelezettségek - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően
– abban az esetben érvényesíthetők, ha Szolgáltató olyan okból, amelyért felelős, megszegi a
Szerződést.
13.5. A kötbér összegét Megrendelő jogosult bármely, Szolgáltató részére járó fizetési
kötelezettsége összegébe beszámítani, vagy amikor a levonás alapjául szolgáló fizetési
kötelezettség bármely okból nem áll fenn, úgy Szolgáltató részére kibocsátott kötbérszámlával
érvényesíteni.
13.6. Megrendelő felhívja Szolgáltató figyelmét a Szerződésben rögzített teljesítési határidő pontos
betartására, különös tekintettel arra, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
97. § (1) bekezdése alapján Megrendelő a jogosan követelt kötbérkövetelésétől eltekinteni nem
tud.
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13.7. Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárigényét érvényesíteni Szolgáltatóval szemben.
Szolgáltatót a késedelmi, valamint hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés
alól.
14. Jogviták rendezése
A Felek rögzítik, hogy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. sz. törvény 121/A. §-a alapján
a Szerződésből fakadó jogvitáikat elsődlegesen békés úton kötelesek rendezni, és csak ennek
eredménytelensége esetén fordulhatnak bírósághoz.
15. Záró rendelkezések
15.1. A Felek a Szerződést írásban és a Kbt., valamint a Ptk. előírásaival összhangban
módosíthatják.
15.2. A Felek kijelentik, hogy nincs olyan függőben lévő kötelezettségük vagy nem áll fenn
érdekkörükben más körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen Szerződésben foglaltak
teljesítésére vagy saját teljesítési készségükre, illetve képességükre.
15.3.Szolgáltató a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Szolgáltató
tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás
bekövetkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül - köteles Megrendelőt írásban értesíteni.
Szolgáltató tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött
Szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.
15.4. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés bármely kikötése bíróság rendelkezése, vagy
jogszabály, jogszabályváltozás alapján érvénytelennek bizonyulna, úgy az a Szerződés egyéb
rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. A Felek az érvénytelenség miatt kiesett rendelkezést
az annak tartalmához lehető legközelebb álló érvényes rendelkezéssel pótolják.
15.5. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó
rendelkezései, továbbá a Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen
Szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
15.6.A Szerződést a Felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti
akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.
15.7. Jelen … (….) számozott oldalból álló Szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből
3 (három) példány a Megrendelőt, 1 (egy) példány Szolgáltatót illet.
Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Szolgáltató között létrejött fent
hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:
1. számú melléklet: Szolgáltató ajánlata

42

2. számú melléklet: Műszaki Leírás
3. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

Budapest, 2017. …………. „

„

………… , 2017 ………… „

„

Megrendelő részéről

Szolgáltató részéről (a közös ajánlattevők
képviseletében):

………………………………..
Országos Rendőr- főkapitányság
képviseletében
Kovács István r. vezérőrnagy
rendőrségi főtanácsos
gazdasági országos rendőrfőkapitányhelyettes

…………………………………..
képviseli:
…………………………..

Jogi ellenjegyzés:
Budapest,
Pénzügyi ellenjegyzés:
Budapest,
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