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I. ELJÁRÁSI ÚTMUTATÓ
1. Általános információk
Az ajánlatkérő elnevezése és címe
Név:
Diákhitel Központ Zrt.
Székhelye:
Budapest, Csalogány u. 9-11.
Telefon:
+36 1224-96-46
Fax:
+36 1224-96-73
Kapcsolattartó
Mészáros Ildikó
E-mail: meszaros.ildiko@diakhitel.hu
A közbeszerzési eljárás elnevezése, tárgya

Progress licencek szállítása (a továbbiakban: „Közbeszerzés Elnevezése”)
Az eljárási rend és az eljárás fajtája
A Kbt. III. része szerinti nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárás

2. A közbeszerzési eljárásban való részvétel feltételei

Az Ajánlatkérési Dokumentációval kapcsolatos információk
Ajánlattevő köteles a Dokumentációban közölt információkat bizalmasan kezelni,
azokat harmadik személy tudomására – a minél körültekintőbb ajánlattétel
érdekében nélkülözhetetlen információk kivételével – nem hozhatja.
Az ajánlat elkészítésének általános elvárásai
Az ajánlatot a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:
„Kbt.”) rendelkezései, valamint a Felhívásban illetőleg a jelen Dokumentációban
meghatározott tartalmi és formai követelmények szerint kell elkészíteni.
Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást,
követelményt, meghatározást, amelyet a Felhívás és a Dokumentáció tartalmaz,
áttanulmányozza. Ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismereteket
szerezzen a maga számára a közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában.
Ajánlatkérő feltételezi, hogy Ajánlattevő minden olyan információt beszerez,
amely az ajánlat elkészítéséhez szükséges.
Az Ajánlattevőnek viselnie kell az ajánlat elkészítésével, benyújtásával
kapcsolatos összes költséget. Ajánlatkérő nem felelős az ilyen költségekért,
tekintet nélkül a közbeszerzési eljárás lefolytatására vagy kimenetelére.
Az ajánlat formai követelményei
Az ajánlatot tollal vagy géppel kell kitölteni.
- Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell
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bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a
bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen.
- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen.
Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni,
az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell,
de lehet számozni.
- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az
ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
- Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által készített - dokumentumot
(nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre
jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
- 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.
- Az ajánlatokat írásban és zártan, 3 példány nyomtatott formában (1 eredeti, 2
másolat, megjelölve, hogy melyik példány az eredeti) és egy elektronikus
példányban kell közvetlenül vagy postai úton benyújtani az ajánlattételi határidő
lejártáig.
Az elektronikus példánynak az alábbiakat kell tartalmaznia (CD-n vagy DVD-n)
- az eredeti, aláírt ajánlatról készített szkennelt, lehetőleg pdf vagy jpg fájl(ok).

-

Az ajánlatok külső csomagolásán (borítékon) kérjük feltüntetni:
Közbeszerzési Ajánlat: „Progress licencek szállítása” tárgyban
Ajánlattevő neve, címe
Az ajánlat tartalmi követelményei
A Felhívás és a Kötelezően Csatolandó Iratok Jegyzéke alapján, azzal, hogy az
iratok másolatban is benyújthatók.
Árképzés:
Ajánlatot a Közbeszerzési műszaki leírásban megadott műszaki tartalomra kell
benyújtani. A Felolvasólapon az összesen árat kell szerepeltetni, az egyes
termékek (licencek/szoftverek, tételek) egységárát és mennyiségét pedig a
részletező adatlapon kell megadni. A műszaki leírásban szereplő minden egyes
tételsornál meg kell adni az egységárat.
Az összesen ár tartalmazza a közbeszerzési műszaki leírásban megadott tételek
teljes körű leszállításának -ajánlattevő által kért- ellenértékét. Amennyiben kért
tételek teljes körű leszállításához Ajánlattevő megítélése szerint a felhívásban
vagy az ajánlatkérési dokumentációban nem szereplő tételek szükségesek, úgy
kérjük ezeknek a tételeknek a feltüntetését a részletező táblázatban és
költségének szerepeltetését az ajánlati árban (felolvasólapon).
A szerződés megkötését követően semmilyen hivatkozással áremelés nem
érvényesíthető.
Az ajánlatot magyar forintban kell benyújtani. Az ajánlati árak rögzített árak, az
ajánlattevők nem ajánlhatnak feltételtől függő árat. A feltételhez (például, de nem
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kizárólag erre korlátozva: más ország devizájához) kötött árat tartalmazó ajánlat
érvénytelen.
Amennyiben a felhívás vagy az ajánlatkérési dokumentáció meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre,
szabadalomra vagy védjegyre, terméknévre való hivatkozást tartalmaz, úgy a
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt, és az azzal egyenértékű termékek is elfogadhatóak. Amennyiben a
megajánlott termék bármely funkciójában vagy tulajdonságában nem
egyenértékű az előírt termékkel, úgy az ajánlat nem teljesíti a dokumentációban
meghatározott feltételeket, így az a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelen. Az egyenértékűség igazolását, a dokumentációban megnevezett
termék és az ajánlott termékek funkcióinak teljes körű összehasonlítását az
ajánlatban kérjük bemutatni.
Kiegészítő tájékoztatás
Az Ajánlattevőknek lehetőségük van a felhívással és a dokumentációval
kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást kérni, amely kérdésekre a válaszokat az
Ajánlatkérő ésszerű időben megadja. Ajánlatkérő a kérdések feltételének ésszerű
határidejének az ajánlatok beadása előtti 5. napot, a válaszadás ésszerű
határidejének az ajánlatok beadása előtti 3. napot tekinti.
Az ajánlat benyújtása
A közvetlenül benyújtott ajánlatok átvételéről az Ajánlatkérő átvételi elismervényt
ad. Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy székhelyén recepció-szolgálat
üzemel, így az ajánlatok benyújtásakor a bejutás hosszabb időt vehet igénybe.
Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatot postai úton küldi meg, a postai
kézbesítésből származó bizonytalanságok ajánlattevő saját kockázatát képezik.
Az ajánlattételi határidő után benyújtott ajánlat érvénytelen. Ajánlatkérő a az
ajánlattevőtől a késedelem indokaként nem fogad el semmiféle akadályozó
körülményt, illetve egyéb igazolást.
A késve érkezett ajánlatot az Ajánlatkérő nem adja vissza az ajánlattevőnek,
mivel a Kbt. rendelkezései szerint 5 évig az eljárással kapcsolatban keletkezett
összes iratot meg kell őriznie. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy
az ajánlati biztosíték körében benyújtott iratok is az ajánlat részét képezik, így
Ajánlatkérő megőrzési kötelezettsége ezekre is vonatkozik.
Az ajánlatok bontása
Ajánlatkérő a bontási eljárásra külön meghívót nem küld az Ajánlattevőknek.
A bontásról jegyzőkönyv készül, melyet Ajánlatkérő minden ajánlattevőnek a
bontástól számított öt napon belül megküld.
Szerződéskötés tervezett időpontja
Az írásbeli összegezés megküldése napját követő tizedik napon. Amennyiben ez
a nap nem munkanap, úgy az ezt követő munkanapon.
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Az ajánlatok elbírálása
1. szakasz:
98. § (2) bekezdés szerint. Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő
megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a felhívásban, illetőleg a
Dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel lehetőséget
biztosít a benyújtott ajánlat hiánypótlására.
Ajánlatkérő írásban (hiánypótlási felhívás) – valamennyi ajánlattevő egyidejű
értesítése mellett – hívja fel az Ajánlattevőket a hiányosságok pótlásra, amelyben
a határidő megjelölésével ajánlatonként tételesen felsorolja a hiányokat.
Az ajánlatok elbírálása során Ajánlatkérő írásban, a többi ajánlattevő egyidejű
értesítése mellett határidő megadásával felvilágosítást kérhet a ajánlattevőtől a
kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg a felhívásban vagy a
dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű
kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a hiánypótlási felhívás és a
felvilágosítás kérés előreláthatóan 1-2 munkanapos határidőt fog tartalmazni a
hiányzó iratok pótlására és a válaszadásra. Ennek megfelelően kérjük az iratok
meglétének ellenőrzését, amennyiben szükséges, a helyettesítés megoldását
(meghatalmazás).

2. szakasz: 92. § (3) bekezdés szerint
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3. Kötelezően csatolandó iratok jegyzéke
Az ajánlatba az alábbi igazolásokat, nyilatkozatokat kell csatolni.

Csatolandó dokumentum

Pályázati adatlap
Tartalomjegyzék
Felolvasólap (ajánlattételi adatlap)
Ajánlattételi adatlap – melléklet, a megajánlott licencek, szoftverek,
tételek pontos felsorolásával, egységárával
Ajánlattevői nyilatkozat, nyilatkozat kis- és középvállalkozói státuszról
Ajánlattevő nyilatkozata alvállalkozók és kapacitást biztosító
szervezetek bevonásáról (nemleges nyilatkozat is)
Kizáró okok fenn nem állásának igazolására szolgáló nyilatkozat (56.
§ (1)(-2))
Nyilatkozat 25% feletti tulajdonosról
Nyilatkozat tényleges tulajdonosról
Kizáró okok fenn nem állásának igazolására szolgáló nyilatkozat (57.
§ (1))
Ajánlattevő nyilatkozata, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok
hatálya alá eső alvállalkozót, kapacitást biztosító szervezetet
P1: Nyilatkozat árbevételről
M1: Referenciaigazolások / –nyilatkozat
Ajánlattevő, (közös ajánlattevők), alvállalkozók, kapacitást biztosító
szervezetek cégjegyzésre jogosult aláírójának aláírási címpéldánya,
vagy ügyvéd által készített aláírás mintája
Meghatalmazott aláírása esetén: a meghatalmazó és a
meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazás
A nem magyar nyelven kiállított iratok ajánlattevő általi felelős
fordítása
Közös ajánlattétel esetén az egyetemleges felelősségvállalásra
vonatkozó nyilatkozat és a konzorciumi megállapodás egy egyszerű
másolati példánya, mely az eljárás során nem változtatható
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló
nyilatkozata pénzügyi, gazdasági feltételekről
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló
nyilatkozata szakmai, műszaki feltételekről
Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról
vagy
korrektúrával ellátott szerződéstervezet
Üzleti titkot tartalmazó elkülönített melléklet esetlegesen, és
nyilatkozat üzleti titokról (nemleges is)
Titoktartási nyilatkozat
A dokumentációban megjelölt egyéb iratok, nyilatkozatok
Ajánlat elektronikus példánya

A Kbt. 4. § 10, 11
fennállása esetén
hamis
nyilatkozatnak
minősülhet

IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN
IGEN

IGEN
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II. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS
Kétgépes változat
Magyarázatok
DK1 és DK2 éles üzemi és tesztrendszerek külön-külön szerveren kapnak helyet.
DK1éles üzemi szerveren a meglévő 75 felhasználós Progress licenc mennyiség 55-re lecsökken, 20
felhasználó áthelyezésre kerül DK2 éles üzemre, ami további 35-tel 55-re bővül, amely bővítés újonnan kerül
beszerzésre.
DK2 rendszerben grafikus felhasználói felület funkciók nem lesznek, a meglévő 10 felhasználós Progress
Client Networking licenc a DK1 igényeit változatlanul kiszolgálja.
A felsorolás tartalmazza mindazon komponenseket, melyek a DK1 és DK2 éles üzemi, Diákhitel teszt és
fejlesztő cég számára biztosított teszt környezetekhez a meglévő licencek mellett szükségesek.

Termék
megnevezése

Licencelés

Plattform

Verzió

Menny
(db)

DK2 éles üzemi rendszer adatbáziskezelő rendszer licenc

Enterprise
Database

egyidejű
felhasználó

intel
linux 64

10.2B

35

DK2 éles üzemi rendszer adatbáziskezelő rendszer 1 éves követési díj

Enterprise
Database
4GL
Development
System
4GL
Development
System

egyidejű
felhasználó

intel
linux 64

10.2B

35

regisztrált
felhasználó

intel
linux 64

10.2B

1

regisztrált
felhasználó

intel
linux 64

10.2B

1

DK2 tesztrendszer adatbázis-kezelő
rendszer licenc

Workgroup
Database

egyidejű
felhasználó

intel
linux 64

10.2B

20

DK2 tesztrendszer adatbázis-kezelő
rendszer 1 éves követési díj

Workgroup
Database

egyidejű
felhasználó

intel
linux 64

10.2B

20

DK2 tesztrendszer release-betöltéshez
technológiai eszköz licenc

4GL
Development
System

regisztrált
felhasználó

intel
linux
64

10.2B

1

DK2 tesztrendszer release-betöltéshez
technológiai eszköz 1 éves követési díj

4GL
Development
System

regisztrált
felhasználó

intel
linux
64

10.2B

1

DK1 tesztrendszer dokumentumformázó
komponenshez licenc

Client
Networking

regisztrált
felhasználó

windows
32

10.2B

4

DK1 tesztrendszer dokumentumformázó
komponenshez 1 év követés

Client
Networking

regisztrált
felhasználó

windows
32

10.2B

4

DK1 éles üzemi rendszer
dokumentumformázó komponenshez
licenc

Client
Networking

regisztrált
felhasználó

windows
32

10.2B

1

DK1 éles üzemi rendszer
dokumentumformázó komponenshez 1
év követés

Client
Networking

regisztrált
felhasználó

windows
32

10.2B

1

DK2 éles üzemi rendszer
dokumentumformázó komponenshez
licenc

Client
Networking

regisztrált
felhasználó

windows
32

10.2B

1

Rendeltetés

DK2 éles üzemi rendszer releasebetöltéshez technológiai eszköz licenc
DK2 éles üzemi rendszer releasebetöltéshez technológiai eszköz
1 éves követési díj
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DK2 éles üzemi rendszer dokumentum
formázó komponenshez 1 év követés

Client
Networking

regisztrált
felhasználó

windows
32

10.2B

1

DK2 tesztrendszer dokumentumformázó
komponenshez licenc

Client
Networking

regisztrált
felhasználó

windows
32

10.2B

4

DK2 tesztrendszer dokumentumformázó
komponenshez 1 év követés
DK1 tesztrendszer fejlesztő cég számára
release-betöltéshez technológiai eszköz
licenc

Client
Networking
4GL
Development
System

regisztrált
felhasználó

windows
32
intel
linux
64

10.2B

4

10.2B

1

DK1 tesztrendszer fejlesztő cég számára
release-betöltéshez technológiai eszköz
1 éves követési díj

4GL
Development
System

regisztrált
felhasználó

intel
linux
64

10.2B

1

DK2 tesztrendszer fejlesztő cég számára
adatbázis-kezelő rendszer
licenc

Workgroup
Database

egyidejű
felhasználó

intel
linux
64

10.2B

5

DK2 tesztrendszer fejlesztő cég számára
adatbázis-kezelő rendszer
1 éves követési díj

Workgroup
Database

egyidejű
felhasználó

intel
linux
64

10.2B

5

DK2 tesztrendszer fejlesztő cég számára
release-betöltéshez technológiai eszköz
licenc

4GL
Development
System

regisztrált
felhasználó

intel
linux
64

10.2B

1

DK2 tesztrendszer fejlesztő cég számára
release-betöltéshez technológiai eszköz
1 éves követési díj

4GL
Development
System

regisztrált
felhasználó

intel
linux
64

10.2B

1

DK1 tesztrendszer fejlesztő cég számára
dokumentumformázó komponenshez
licenc

Client
Networking

regisztrált
felhasználó

windows
32

10.2B

3

DK1 tesztrendszer fejlesztő cég számára
dokumentumformázó komponenshez 1
év követés

Client
Networking

regisztrált
felhasználó

windows
32

10.2B

3

DK2 tesztrendszer fejlesztő cég számára
dokumentumformázó komponenshez
licenc

Client
Networking

regisztrált
felhasználó

windows
32

10.2B

3

DK2 tesztrendszer fejlesztő cég számára
dokumentumformázó komponenshez 1
év követés

Client
Networking

regisztrált
felhasználó

windows
32

10.2B

3

regisztrált
felhasználó
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III. SZERZŐDÉSTERVEZET
FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
Diákhitel Központ Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044-593, székhelye: 1027
Budapest, Csalogány u. 9-11., adószáma: 12657331-2-41; KSH szám: 126573316432-114-01;
képv.: Bugár Csaba vezérigazgató), mint Megrendelő (a
továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a:
Név: ……………………………………….
Székhely: ………………………………….
Cégjegyzékszám: …………………………
Adóigazgatási szám: ……………………...
Statisztikai számjel: ……………………….
Pénzforgalmi jelzőszám: …………………..
Továbbiakban: Vállalkozó
együttesen a Felek, között a mai napon az alábbi feltételek mellett:

Előzmények
Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés megkötésére Megrendelő nemzeti tárgyalásos
közbeszerzési eljárást folytatott le, ennek megfelelően jelen Szerződés a
Megrendelő 2012. …………-én megküldött ajánlattételi felhívása, ajánlatkérési
dokumentációja, továbbá Vállalkozó 2012. ……….-án benyújtott, illetve tárgyaláson
elfogadott ajánlata alapján készült.
Felek közötti jogviszony tartalmát jelen Szerződés rendelkezései határozzák meg
azzal, hogy az ajánlati felhívás, ajánlatkérési dokumentáció és ajánlattevő
elfogadott ajánlata, így a nyertes ajánlat azon elemei, amelyek értékelésre kerültek
- a tárgyalási jegyzőkönyvek szerint - jelen Szerződés részét képezik.
Amennyiben Felek közötti vitás kérdésre a Szerződés nem tartalmaz
rendelkezéseket, elsősorban Megrendelő eljárást megindító felhívásában,
ajánlatkérési dokumentációjában, a kiegészítő kérdés-válaszban, és a tárgyalási
jegyzőkönyvekben rögzítettek irányadóak, másodsorban a Vállalkozó ajánlatában,
tárgyalási jegyzőkönyvekben megtett nyilatkozatai az irányadóak.
1.

A Szerződés tárgya, mennyisége

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a 1. mellékletben felsorolt
Progress licencek szállítását.
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A Vállalkozó a teljesítés során átadja a mellékletben megadott termékek
felhasználási jogát igazoló dokumentumokat, valamint átadja a szoftvertermékeket
elektronikus adathordozón.
A szoftver fogalma e Szerződésben a számítógépi programot és a hozzá tartozó
dokumentációt öleli fel.
2. Teljesítési határidők
2.1 Vállalkozó jelen Szerződésben meghatározott feladatit a Szerződés aláírásától
számított 15. napig köteles teljesíteni. Vállalkozó a Megrendelő előzetes
jóváhagyásával jogosult előteljesítésre.
2.2 Vállalkozó a jelen Szerződésben, illetve a tárgyalási jegyzőkönyv szerint
elfogadott ajánlatában rögzítettek szerint köteles teljesíteni. Amennyiben a jelen
Szerződés teljesítése során a Vállalkozó számára olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza a határidőben történő teljesítést, úgy köteles haladéktalanul,
írásban értesíteni a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható
időtartamáról és okairól. A jelen pontban szabályozottak nem zárják ki a jelen
Szerződés 9. pontjának alkalmazását.
2.3. Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti
Megrendelő megfelelő együttműködését a Szerződés teljesítése során, erről
köteles Vállalkozót haladéktalanul értesíteni, jelezve az akadályt és annak okát,
valamint várható időtartamát.
2.4. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót terhelő jótállás kezdő napja a teljesítés
Megrendelő részéről történő elfogadásának napja.

3. Árak, díjak
3.1 Vállalkozót jelen Szerződésben foglaltak teljesítéséért ………………… Ft +
ÁFA, azaz ……………………….……. Ft + ÁFA vállalkozói díj, mint átalány illeti
meg.
Az átalánydíj számításának alapját képező egységárakat a Szerződés 1. számú
melléklete tartalmazza.
A jelen Szerződésben meghatározott díj ellentételezi mindazokat a költségeket,
díjakat és ráfordításokat is, amik a Szerződés teljesítésével kapcsolatban a
Vállalkozónál felmerülnek. Vállalkozó a jelen Szerződésben rögzítettek
teljesítéséért a jelen pontban meghatározott díjon kívül egyéb díjazásra
semmilyen jogcímen nem jogosult.
4. Fizetési feltételek
4.1. Megrendelő előleget nem fizet.
4.2. Megrendelő a Szerződés teljesítéséért járó vállalkozói díjat az igazolt
teljesítést követő 5 napon belül beérkezett, a teljesítésigazolás alapján Vállalkozó
által kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül
átutalással köteles megfizetni. Amennyiben a számla az igazolt teljesítéstől
számított 5 napon belül nem érkezik meg, vagy (tartalmi, illetve formai okokból)
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nem fogadható be, a 30 napos fizetési határidő a befogadható számla kézhez
vételétől számítódik. A számla kötelező melléklete a teljesítésigazolás egy
példánya. A teljesítés igazolására Megrendelő részéről Gál István informatikai
igazgató jogosult.
4.3. Megrendelő a számlák ellenértékét a Vállalkozó ……………………..-nál
vezetett …………………. számú pénzforgalmi számlájára történő átutalással
egyenlíti ki.
4.4. A számlán fel kell tüntetni, továbbá „a számla közbeszerzési eljárás keretében
kötött Szerződés elszámolásához kapcsolódik” közleményt.
4.5. A jelen Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá tartozik. A 2003. évi XCII. törvény
36/A. § (1) bekezdése szerinti együttes adóigazolást (melynek a 2003. évi XCII.
törvény 85/A. § (3) bekezdése szerinti adatokat kell tartalmaznia) Vállalkozónak a
számlaküldés címére kell megküldenie legalább a fizetési határidő lejártát
megelőző 5 nappal korábban. Adóigazolás hiányában Megrendelőnek nem áll
módjában a számla ellenértékének megfizetése, késedelmes beérkezés esetén
pedig Megrendelőnek jogában áll a fizetési határidőt a késedelem napjainak
számával módosítani. Nem „nemleges” együttes adóigazolás esetén Megrendelő
az ellenérték megfizetésére a 2003. évi XCII. törvény 36/A. § (4) bekezdésében
foglaltak szerint köteles.
4.6. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó jogosult a Ptk. szerinti késedelmi
kamatot érvényesíteni Megrendelővel szemben.
5. A felhasználási jog
5.1. Vállalkozó az alábbi feltételekkel Megrendelőre ruházza a jelen Szerződés 1.
pontjában meghatározott szoftvertermékek számítógépes feladatmegoldásra,
illetve számítógép működésre való nem-kizárólagos használatának jogát.
Az eredeti, ún. dobozos szoftverek és dokumentációk esetében nem kizárólagos,
határozatlan időre szóló, visszavonhatatlan felhasználási jogot szerez Megrendelő.
Vállalkozó az általa átruházott licencekre vonatkozóan jogszavatosságot vállal és
jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a felhasználási jogokat jelen pontban
szabályozottak szerint jogosult továbbadni.
A felhasználói jogok a vállalkozói díj megfizetésével egyidejűleg szállnak át
Megrendelőre. Megrendelő e jogokat csak a leányvállalatai, illetve jogutódai
részére adhatja tovább. Megrendelő a szoftvertermékeket az előbbiektől eltérő
személynek nem adhatja tovább, nem értékesítheti.
5.2. Az átadott szoftver műpéldány(ok) a Megrendelő tulajdonába kerülnek, de a
példány(ok) vagy az(ok)on rögzített programtartalom megsemmisítendő(k), amint a
szoftver használata jogosítatlanná válik. Vállalkozó a nem-kizárólagos
felhasználási jogokat a szoftver teljes szerzői jogi védettségi idejére ruházza a
Megrendelőre.
5.3. A szoftvertermékek másolására a Megrendelő adatvédelmi célból (biztonsági
mentés) jogosult. A szoftvertermékek átdolgozására a Megrendelő nem jogosult.

12

6. Jogszavatosság
6.1. Vállalkozó kijelenti, hogy az általa átadandó szoftver forgalmazására jogosult,
a felhasználási jogot harmadik személyekre átruházhatja és harmadik személynek
nincsen olyan joga, jogosultsága, amely a Megrendelőre a jelen Szerződéssel
ruházott felhasználási jogokat korlátozná vagy kizárná. Harmadik személy ilyen
korlátozó igénnyel való fellépése esetén Vállalkozó saját költségén, közvetlenül
fellép Megrendelő jogos érdekei védelmében.
6.2.
A valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a
Megrendelő - a kártérítési igényének fenntartása mellett - a Szerződéstől azonnali
hatállyal eláll.
7. Jótállás
Vállalkozó a törvényes szavatossági felelősségen túl az átadástól számított 1 éves
jótállást vállal arra, hogy az általa átadott szoftver rendszerek üzemszerűen,
rendeltetés szerint és a dokumentációnak megfelelően működnek. A jótállási - és
ugyanúgy a szavatossági - felelősség megszűnik, ha a Megrendelő a
programokban jogosulatlanul módosításokat, változtatásokat, javításokat hajt
végre.
8. Hibaelhárítás a garanciális idő alatt
Vállalkozó az 1 év garanciaidő alatt szükség szerint, Megrendelő igénye alapján
személyes közreműködéssel díjmentes programhiba javítást végez a Megrendelő
budapesti telephelyén.
9. Felelősség, kötbér
9.1. Vállalkozó, a Szerződés neki felróható okból történő nem, vagy nem
szerződésszerű teljesítése esetére az alábbiakban meghatározott kötbér
fizetésére köteles:
a)

késedelmes teljesítés esetén:

a licencek átadására meghatározott végteljesítési határidő elmulasztása esetén
a jelen Szerződés 3. pontjában meghatározott nettó vállalkozási díjra vetítve az
alábbi késedelmi kötbért köteles fizetni:
a késedelem első tíz napjára:
napi 0,50%,
a késedelem második tíz napjára:
napi 0,75%
ezt követően:
napi 1,00%
A késedelmi kötbér maximális mértéke a jelen Szerződés 3. pontjában
meghatározott nettó vállalkozási díj 20 %-a.
b) Hibás teljesítés esetén:
a szoftvertermékekhez kapcsolódó hibás teljesítés esetén Vállalkozó a hibával
érintett teljesítés nettó értékének 20%-át kötbérként megfizetni köteles. A hibás
teljesítés esetére kiszabható kötbér maximális összege, a jelen Szerződés 3.
pontjában meghatározott nettó vállalkozási díj 20 %-ának megfelelő összeg.
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c) Meghiúsulás esetén:
jelen Szerződés meghiúsulása esetén Vállalkozó a jelen Szerződés 3.
pontjában meghatározott nettó vállalkozási díj 20 %-ának megfelelő összegű
meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Meghiúsultnak kell tekinteni a Szerződést,
ha a késedelmi kötbér eléri a maximális mértéket.
9.2. Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált, elismert és lejárt kötbért a
Vállalkozó által benyújtott számla díjából visszatartani, abba betudni, ennek
hiányában fizetési felszólítással követelni.

10. Bizalmas információk kezelése
10.1. Minden olyan üzleti információt, üzleti titkot, vagy adatot, amelyet a jelen
Szerződés teljesítése során az egyik fél a másiktól kap, vagy amelyet ők vagy
nevükben bárki a jelen Szerződéssel vagy az ebben foglaltakkal kapcsolatban
közölt, vagy amelyekhez a Felek a Szerződés teljesítése során hozzájutottak, a
Kbt. 80.§-ában foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kell kezelni. Jelen Szerződés
tartalmáról egyik fél sem nyilatkozhat a másik beleegyezése nélkül azzal, hogy az
egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet
valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.
10.2. A 10.1 pontban foglalt kötelezettségek megszegéséből származó, a másik
felet ért bizonyított kárt, az információt jogtalanul kiadó fél köteles megtéríteni.
10.3. A jelen pontban meghatározott a bizalmas információk kezelésére vonatkozó
kötelezettségek a Szerződés bármely okból történő megszűnését követően is
fennmaradnak.
11. A Szerződés időtartama, elállás, felmondás
11.1. Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén a szerződésszegéssel
kapcsolatos kötbérre és egyéb kártérítésre vonatkozó igényein túl, a
Megrendelőnek jogában áll a jelen Szerződéstől a Vállalkozóhoz intézett írásbeli
nyilatkozatával, minden külön felszólítás nélkül elállni
- ha a késedelmi, vagy hibás teljesítési kötbér eléri az előírt maximumot, vagy
- ha a teljesítés meghiúsult, vagy lehetetlenné válik, vagy
- a szerződésszerű teljesítésre adott póthatáridő alatt sem teljesít Vállalkozó, a
hibát póthatáridőre sem javította ki, illetve póthatáridőre sem szállított,
- Vállalkozó más, olyan súlyos szerződésszegést követ el, amely alapján
Megrendelőnél érdekmúlás következik be.
11.2. Vállalkozó elállhat a Szerződéstől, amennyiben Megrendelő,- írásbeli
figyelmeztetés ellenére – a jelen Szerződésben rögzített olyan kötelezettségének
nem tesz eleget, amely akadályozza Vállalkozót a Szerződés teljesítésében,
továbbá amennyiben Megrendelő a lejárt, és teljesítésigazolással elismert fizetési
kötelezettségének, ismételt írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.
11.3. Az elálló nyilatkozatot Felek írásban kötelesek egymással közölni. A
Szerződés
megszűnésének
napja
a
jogszerűen
közölt
nyilatkozat
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kézhezvételének napja. Az elállás nem érinti a Megrendelő kötbérre, vagy Felek
kártérítésre vonatkozó igényének érvényesítését.
11.4. Megrendelő a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerint 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 Vállalkozó gazdasági társaságban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot
meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a
Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
11.5. A 11. 4. pont szerinti felmondás esetén Vállalkozó a már teljesített
szolgáltatás megfelelő ellenértékére jogosult.

12. Egyéb rendelkezések
12.1. Megrendelő részéről bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás
nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy
igényekről, amelyek a Megrendelőt szerződésszegés következményeként
megilletik.
12.2. A Szerződésre a mindenkor hatályos magyar jog, különös tekintettel a
Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény és a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
vonatkozik.
12.3. Amennyiben a jelen Szerződés bármely pontja vagy rendelkezése
érvénytelennek minősül, úgy – ettől függetlenül – a jelen Szerződés egyéb
rendelkezései továbbra is teljes egészében érvényben maradnak.
12.4. Felek vállalják, hogy vitás kérdéseik rendezését egymás közötti
egyeztetés útján kísérlik meg.
12.5. Felek a Kbt. 125. § alapján kötelezően rögzítik, hogy:
a) Megrendelő nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) Vállalkozó a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 125. § (5)
bekezdése szerinti, 11. 4. pontban megjelölt ügyletekről a Megrendelőt
haladéktalanul értesíti.
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12.6. Felek rögzítik, hogy jelen Szerződést közös megegyezéssel, írásban csak
a Kbt. 132. §- a szerinti korlátozással módosíthatják.
12.7. Felek jelen Szerződés teljesítése során az alábbi személyeket jelölik ki
kapcsolattartóként:
Megrendelő részéről: Gál István igazgató
email cím: Gal.Istvan@diakhitel.hu
telefonszám: +36 1 224 9614
fax szám: 36 1 224 9670

Vállalkozó részéről:
email cím:
telefonszám:
fax szám:
Felek rögzítik, hogy hatályosnak tekintenek minden értesítést, közlést,
amennyiben azt a kapcsolattartó részére írásban, igazolható módon
megküldték. Felek kötelezik magukat arra, hogy a kapcsolattartó személyében
történő változásról a másik felet egy munkanapon belül értesítik.
12.8. Jelen Szerződést Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és
ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Melléklet
1. számú melléklet: szoftvertermékek, licencek és egységárak
2. számú melléklet: az ajánlati felhívás, az ajánlatkérési dokumentáció,
Vállalkozó ajánlata, a tárgyalási jegyzőkönyvek, végleges és elfogadott ajánlat

Budapest, 2012. ……………. …...

…………………….………………….
Megrendelő
Diákhitel Központ Zrt.
Bugár Csaba
vezérigazgató

……………………………….
Vállalkozó
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IV. NYILATKOZATMINTÁK
Ajánlatkérő következő oldalakon csatolt nyilatkozat-mintákkal kívánja segíteni az
Ajánlattevőket az eredményes Ajánlat benyújtásában.
Az Ajánlatkérő által biztosított nyilatkozat-minták használata nem kötelező,
azokat az Ajánlattevő saját kockázatára használhatja, és szintén saját
kockázatára azokon módosításokat végezhet. A benyújtott nyilatkozatoknak
tartalmazniuk kell a nyilatkozatmintákban kért információkat.
Azokra a nyilatkozatokra, amelyekre a dokumentáció nem tartalmaz mintát, az
iratot az Ajánlattevő készíti el.
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PÁLYÁZATI ADATLAP

Az eljárás tárgya:

Progress licencek szállítása

Az cég pontos neve:
A cég eljárásban betöltött
szerepe:
(kérjük a megfelelőt egyértelműen
megjelölni)

ajánlattevő
alvállalkozó
kapacitást rendelkezésre bocsátó
szervezet

Címe:
Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:
A cég cégjegyzék száma:
Cégbírósága:
Statisztikai számjele:
Adószáma:
Uniós adószáma:
Bankszámláink:
A tárgyban érintett
kapcsolattartó személy neve:
A tárgyban érintett
kapcsolattartó mobil száma:
A tárgyban érintett
kapcsolattartó telefax száma:
A tárgyban érintett
kapcsolattartó email címe:
A táblázatot kérjük kitölteni és az ajánlathoz csatolni
•

ajánlattevő (közös ajánlattevők)

•

alvállalkozó(k)

•

kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)

vonatkozásában.

…………………….., 2012. ………………….. ………..
……………………………..
cégszerű aláírás
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FELOLVASÓLAP
Ajánlattételi adatlap
Az eljárás tárgya: „Progress licencek szállítása”

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) neve:
………………………………………………………………………

Ajánlattevő (közös ajánlattevők) címe:
………………………………………………………………………

Ajánlat
Összesített nettó ajánlati ár a felhívásban és
az ajánlatkérési dokumentációban megadott
licencek szállítására (Ft)

nettó …………………,. Ft

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

_________________________
cégszerű aláírás
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Ajánlattételi adatlap – melléklet
Az eljárás tárgya: „Progress licencek szállítása”
A Felolvasólapon megadott összesített ár alábontása (kérjük részletezni,
amennyiben szükséges, a táblázat bővíthető):

Az árajánlatot kérjük ezen az űrlapon részletezni.
A részletező táblázatban a műszaki leírásban szerepkő valamennyi tételsonak
szerepelni kell, a tételben szereplő szofvertermék vagy szolgáltatás egységárának
megadásával.

Rendeltetés

Termék
megnevezése

Licencelés

Plattform

Verzió

Mennyiség
(db)

nettó
egységár Ft

[lista a
műszaki
tartalom
alapján]

Összesen

Kelt:……………………………..…
………………………………………….
cégszerű aláírás
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Tétel
összesen
nettó Ft

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdés alapján

Ajánlattevő neve: …………………………………………………………………….
Székhelye:
………………………………………………………………………………………….
Ajánlattevő önmagára vonatkozóan a Kbt. 60. § (3) szerint:
1.)
kinyilvánítja ajánlattételi szándékát a „Progress licencek szállítása” tárgyú
közbeszerzési eljárásában, elfogadja a felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció
feltételeit. Nyilatkozunk, hogy szakmai ajánlatunk a tárgyalások során véglegesített
közbeszerzési műszaki leírás (továbbá a felhívásban és az ajánlatkérési
dokumentációban) rögzített ajánlattevői feladatok megvalósítása.
2.)
kötelezettséget vállal arra, hogy a közbeszerzési eljárás nyerteseként a
tárgyalások során véglegesített műszaki tartalom és szerződés-tervezet szerint
szerződést köt, és a szerződést az abban foglaltak szerint, az ajánlatban, amennyiben
részt veszünk az ártárgyaláson, úgy az ártárgyaláson megadott ellenszolgáltatásért
teljesíti.
3.)
Társaságunk a kis- és középvállalkozókról, fejlődésük támogatásáról szóló
2004. évi XXXIV. törvény (továbbiakban: Kktv.) alapján1
a Kktv. hatálya alá tartozik és mikro-vállalkozásnak minősül
a Kktv. hatálya alá tartozik és kisvállalkozásnak minősül
a Kktv. hatálya alá tartozik és középvállalkozásnak minősül
nem tartozik a Kktv. hatálya alá

Kelt:……………………………..…………
..

……………………………………………..
cégszerű aláírás

1

A megfelelőt kérjük egyértelműen megjelölni
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NYILATKOZAT a Kbt 40.§ (1) bek. a-b) pontjai és 55. § szerint

Az eljárás tárgya: „Progress licencek szállítása”
Alulírott …………………..…. (név) mint a(z) ………………………………..………
(cégnév, székhely) ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre
jogosult képviselője a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 40. § (1)
bekezdés a)-b) pontjai tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozom:
40. § (1) a) a közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az
ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben
alvállalkozót vesz igénybe2:
…………………………………………………………..
40. § (1) b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés
értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozók, valamint a közbeszerzésnek az a része (részei) és százalékos
aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak
működni3:
Alvállalkozó megnevezése
(név/cím)

A közbeszerzésnek az a része,
amelyben közreműködik

Részvétel
%-os aránya

55. § (5): kapacitást nyújtó szervezet, és az alkalmassági feltétel (felhívás
vonatkozó pontjának megjelelölése), melynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik4.
Kapacitásait
rendelkezésre
bocsátó szervezet
megnevezése

Kapacitásait
rendelkezésre
bocsátó szervezet
címe

Igazolni kívánt
alkalmassági feltétel és
a felhívás vonatkozó
pontjának megjelölése

Igénybevétel,
teljesítésbe történő
bevonás módja

…………………….., 2012. ………………….. ………..

……………………………..
cégszerű aláírás

nemleges választ is kérjük megadni, vagy kihúzással jelölni!
nemleges választ is kérjük megadni, vagy kihúzással jelölni!
4
nemleges választ is kérjük megadni, vagy kihúzással jelölni!
2
3
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Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okokról
Az eljárás tárgya: „Progress licencek szállítása”
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az általam
jegyzett céggel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt
kizáró okok.
A Kbt. 56. § (1) bekezdése értelmében, az eljárásban nem lehet ajánlattevő,
alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, aki
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló
bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen
elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok
alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben
alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2)
bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás
ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon
jogerősen korlátozta;
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás
ideje alatt;
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye
szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére
halasztást kapott;
f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis
adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását
jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;
g) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megsértésével
ga) a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség
elmulasztásával összefüggésben két évnél nem régebben jogerőre emelkedett
közigazgatási, vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított
és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el, vagy
gb) külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély
megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztásával összefüggésben
két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata
esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő
befizetésre kötelezéssel, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról
szóló
törvény
szerinti
közrendvédelmi
bírsággal
sújtott
jogszabálysértést követett el;
h) a büntető törvénykönyv szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve
bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés
nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az
23

európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve pénzmosás
bűncselekményt vagy személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el,
feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást
nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően
kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy
részszámlából fakadó) fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét nem
teljesítette, vagy fizetési késedelme meghaladta a fizetési határidőt követő 15 napot –
annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben
fizetett –, és ezt két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy
bírósági határozat megállapította;
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan
hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát
veszélyezteti;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik
adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló
egyezménye van, vagy
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az
adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett
végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a
gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után
adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha
Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési
szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján
kapott jövedelem,
kc) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.
A Kbt. 56. § (2) bekezdése értelmében, az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy
részvételre jelentkező,
(2) amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel
vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor
az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés ka) pontja
szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján

Az eljárás tárgya: „Progress licencek szállítása”
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég
cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem,
hogy társaságunkban az alábbi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik:
…………………………………..
Kijelentem, hogy a megnevezett jogi személy(ek), illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében
hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.

2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég
cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem,
hogy társaságunkban nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25 %-os
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik

(*Kérjük a megfelelő rész 1.) vagy 2.) kitöltését)
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja alapján

Az eljárás tárgya: „Progress licencek szállítása”
A nyilatkozattevő cég
•
neve: …………………………………..
•
székhelye: …………………………….
•
az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
1.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég
cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem,
hogy társaságunk olyan cégnek minősül, amelyet szabályozott tőzsdén
jegyeznek.
2.) Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég
cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem,
hogy társaságunk olyan cégnek minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem
jegyeznek, ezért a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 2. § ib) pontja alapján
nyilatkozom, hogy
a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban:
pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges
tulajdonos neve és állandó lakóhelye:
…………………………….
…………………………….
…………………………….

b) a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos
nincsen.
(*Kérjük a megfelelő rész 1.) vagy 2.), illetőleg a 2.) a) vagy b) kitöltését.)
........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a Kbt. 57. § (1) bekezdése alapján

Az eljárás tárgya: „Progress licencek szállítása”

A nyilatkozattevő cég
neve: …………………………………..
székhelye: …………………………….
az eljárásban betöltött szerepe: ajánlattevő
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég
cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem,
hogy az általam jegyzett céggel szemben nem állnak fenn a Kbt. 57. § (1)
bekezdés a)-f) pontjában felsorolt kizáró okok.

A Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-f) pontja alapján az eljárásban nem lehet
ajánlattevő, aki
a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem
régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést
követett el;
b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke
szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható
versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában
megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési
eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más
versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen
megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;
c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének
megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat
megállapította.
d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt
engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem
rendelkezik;
f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai
kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai
szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző
cselekedetet követett el.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat
a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 10.§ a) pontja
alapján
Az eljárás tárgya: „Progress licencek szállítása”

Alulírott ………………………………………, mint ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy
társaságunk a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § és 57. §.
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasságunk
igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § és 57. § szerinti
kizáró okok hatálya alá.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás
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NYILATKOZAT
nettó árbevételről

Alulírott ……………………….., mint a ………………………………….. (név,
székhely) Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult
képviselője felelősségem tudatában
nyilatkozom,
hogy nettó árbevételünk az alábbiak szerint alakult:

Lezárt
üzleti
év

Teljes
árbevétel

Közbeszerzés tárgyából (szoftver
licencek forgalmazásából) származó
éves nettó árbevétele (Ft)

.........
.........
átlag

Jelen nyilatkozatot a „Progress licencek szállítása” tárgyú közbeszerzési
eljárásában, az ajánlat részeként teszem.

……………………………, 2012. …………… ……

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

cégszerű aláírás
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Referenciaigazolás / –nyilatkozat
a felhívás feladását megelőző 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya
szerinti szolgáltatásainak ismertetéséről
Az eljárás tárgya: „Progress licencek szállítása”
5

Szállítás tárgya , a
szállított termékek
és szolgáltatások
A szerződést kötő
megnevezésével másik fél megnevezése
olyan
(cégnév),
részletességgel, kapcsolattartó neve,
hogy abból az
telefonszáma, ealkalmasság
mailcíme
megállapítható
legyen

Teljesítés
ideje

Ellen
szolgáltatás
nettó
összege

A korábbi szállítás
A teljesítés az
mennyiségére utaló előírásoknak és a
más adat megjelölése
szerződésnek
(szállított licencek
megfelelően
darabszáma)
történt-e

Keltezés: (helység, év, hónap, nap)

….............................
cégszerű
aláírás

5

Kérjük olyan részletességgel megadni, hogy az alkalmasság minimumkövetelményei
részben megadott feltételek megléte vagy esetleges hiánya egyértelmű legyen.
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Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló
nyilatkozata pénzügyi, gazdasági feltételekről

Az eljárás tárgya: „Progress licencek szállítása”
A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég
cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem,
hogy a ……………………………………………………………………. (székhely:
……………………………….) ajánlattevő által benyújtott ajánlatban a szerződés
teljesítéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági feltételeket biztosítjuk. Egyben
kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő
szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági erőforrásokkal
rendelkezünk és azok rendelkezésre fognak állni a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
A kötelezettségvállalás az alábbi pénzügyi, gazdasági alkalmassági feltételekre
vonatkozik:
alkalmassági feltétel:…………………………………………………………………
a felhívás megfelelő pontjára hivatkozás: ………..…………………………………
Egyúttal nyilatkozom, hogy a részvételre jelentkező fizetésképtelensége esetére
kezességet vállalunk az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az
ajánlatkérőt a részvételre jelentkező teljesítésének elmaradásával vagy hibás
teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével
nem térült meg.6

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás

6

Abban az esetben, ha a szervezet által az ajánlattevő / részvételre jelentkező rendelkezésére bocsátott
erőforrás a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe vehető, és az igénybevétel módjáról a
részvételre jelentkező a Kbt. 55. § (6) bekezdésének a) pontja szerint nyilatkozik, a kezességvállaló
nyilatkozat törölhető.
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Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállaló
nyilatkozata szakmai, műszaki feltételekről

Az eljárás tárgya: „Progress licencek szállítása”

A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég
cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem,
hogy a ……………………………………………………………………. (székhely:
……………………………….) ajánlattevő által benyújtott ajánlatban a szerződés
teljesítéséhez szükséges szakmai, műszaki feltételeket biztosítjuk. Egyben
kijelentem, hogy a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötésre kerülő
szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai, műszaki erőforrásokkal
rendelkezünk és azok rendelkezésre fognak állni a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.
A kötelezettségvállalás az alábbi műszaki, szakmai alkalmassági feltételekre
vonatkozik:
alkalmassági feltétel:…………………………………………………………………
a felhívás megfelelő pontjára hivatkozás: ………..…………………………………

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………………….
cégszerű aláírás
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Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról

Az eljárás tárgya: „Progress licencek szállítása”

A nyilatkozattevő cég
• neve: …………………………………..
• székhelye: …………………………….
• az eljárásban betöltött szerepe: ……………………
Alulírott ………………………………………, mint a nyilatkozattevő cég
cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során kijelentem,
hogy a dokumentációban megadott szerződéstervezet(ek)ben foglaltakat teljes
körűen elfogadjuk és nyertességünk esetén maradéktalanul teljesítjük.

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap

……………………………
………….
cégszerű aláírás

33

NYILATKOZAT üzleti titokról

Alulírott,
…………………………………………….,
mint
a(z)
……………….……………..…
……………………………………………………..(a
továbbiakban:
Ajánlattevő)
önálló/együttes7
cégjegyzésre
jogosult
képviselője/képviselői a Kbt. 80.§-al összhangban kijelentem/kijelentjük, hogy a
jelen közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatunk alább megjelölt és
elkülönített módon megjelenített része(i) üzleti titoknak minősül(nek), és ezzel
összefüggésben ezek nyilvánosságra hozatalát megtiltom.
Üzleti titoknak minősül az ajánlat
melléklet/fejezet szám:
cím/megnevezés:
az érintett oldalszám:
megjelölt és elkülönített része.

–tól

–ig

Jelen nyilatkozatot a „Progress licencek szállítása” elnevezésű közbeszerzési
eljárásában, az ajánlat részeként teszem/tesszük.
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)

___________________________________
cégszerű aláírás

7

A megfelelő aláhúzással jelölendő
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Titoktartási nyilatkozat

Alulírott
……...................................,
mint
a(z)
………..................................................... Ajánlattevő/közös Ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, az alábbiak
szerint:
•

Kötelezem magam arra, hogy az általam megismert, a Diákhitel Központ Zrt.
működésével kapcsolatban a folyó közbeszerzési eljárásban tudomásomra
jutott üzleti titkot teljes körűen, mindenkor megőrzöm, és megőrzése érdekében
a szükséges intézkedéseket megteszem a cég valamennyi érintett
munkavállalója irányában.

•

Kötelezettséget vállalok arra, hogy illetéktelen személyekkel semmilyen
információt nem közlök, mert azok mások által történő megismerése a Diákhitel
Központ Zrt. működésére hátrányos következményekkel járna, vagy más
személyeket jogellenes előnyhöz juttatna.

•

Az ajánlatkérési dokumentációban foglalt információkat a fentiek
figyelembevételével bizalmasan kezel(t)em, harmadik fél részére információt
kizárólag olyan mértékben adtam, amely az ajánlathoz feltétlenül szükséges
volt. Az ajánlatkérési dokumentációt, annak egyes részeit, kizárólag az ajánlat
elkészítéséhez, a dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak
megfelelően használtam fel. Amennyiben tevékenységem során a
közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatomban általam nem nevesített
harmadik személy részére a fentiekben meghatározott titokkörbe tartozó
bármilyen információ átadása válna szükségessé, úgy köteles vagyok a
Diákhitel Központ Zrt. hozzájárulását kérni.

•

A fenti titokkörbe tartozó bármilyen dokumentumról másolatot nem készíthetek,
csakis a részvénytársaság hozzájárulásával.

•

A jelen közbeszerzési eljárás teljes folyamata során valamennyi tudomásomra
jutott, az ajánlatkérővel kapcsolatos üzleti titkot megőrzöm. Amennyiben az
üzleti titokra vonatkozó titoktartási kötelezettségemet megszegem, úgy azért
teljes körű felelősséggel tartozom.
Jelen nyilatkozatot a „Progress licencek szállítása” elnevezésű közbeszerzési
eljárásában, az ajánlat részeként teszem/tesszük.
………………………., 2012. év .............hó.........nap

___________________
Ajánlattevő
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