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Tárgy: Ajánlattételi felhívás – laptopok és szoftver beszerzése, RE-START AP-CCP, SKHU/1802/3.1/039 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

1. Az ajánlatkérő adatai: 
Ajánlatkérő neve:    PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás 
Ajánlatkérő címe:   1052 Budapest, Városház u. 7.  
Adószám (HU):   30382929-1-41 

Ajánlatkérő e-mail címe:  pontibusegtc@pontibusegtc.eu   

 

2. Az ajánlattételi felhívás tárgya, leírása 

2 darab laptop és a hozzá kapcsolódó operációs rendszer, valamint MS Office szoftver beszerzése az 
alábbi műszaki paraméterekkel 

1.  

Acer Swift 5 Ultrabook – Intel Core i5 1035G1 Ice Lake, érintőpad14" IPS 1920 × 1080, RAM 
16GB LPDDR4X, Intel UHD Graphics, SSD 512GB, világító billentyűzet, webkamera, USB 3.2 
Gen 1, USB-C, WiFi 802.11ax, 4-cellás akkumulátor 56 Wh, Windows 10 (NBD) (SF514- 54T-
56KP) szlovák billentyűzet (1 db) 

2. 

Asus Vivobook, S530UN-BQ025T, Intel Core i5-8250U, 1.6GHz Turbo Boost 3.4GHz, 8GB 
DDR4 2400MHz, IPS LED Matt 1920x1080 Full HD 1080p kijelző, 256 GB PCIe NVMe M.2 SSD, 
NVIDIA GeForce MX150 2GB + Intel UHD Graphics, 3 cellás akkumulátor 42 WHr Li-Ion, 
webkamera, 2 USB 2.0; 1 USB 3.0; 1 USB Type-C; Wifi, magyar billentyűzet (1 db) 

3.  MS Office 2019 Professional (2 db) 

 

A beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében az ajánlatkérő a fentiek 
szerint meghatározott gyártmányú termékre hivatkozik. A megnevezés csak a tárgy jellegének 
egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatot az előírt, vagy az azzal egyenértékű termékre 
lehet tenni. Ajánlatkérő az egyenértékűséget az általa a részletes árajánlatban meghatározott 
paraméterek tekintetében vizsgálja. 

Ez esetben ajánlattevőnek jeleznie kell az ajánlatában (meghagyva az eredeti sort, alá egy új sor 
beszúrásával dőlt vagy vastag betűvel beleírva a megajánlandó terméket) a típusmódosulást. Egyúttal 
csatolni kell az ajánlattevő általa megajánlott termék egyenértékűségét alátámasztó 
dokumentumokat (különösen fényképes termékismertető és/vagy részletes műszaki leírás és/vagy 
tanúsítvány és/vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozat) is. 

Ajánlatkérő akkor tekinti egyenértékűnek az ajánlattevő által megajánlott termékeket, amennyiben az 
minőségben és műszaki adataiban egyenértékű jellemzőkkel rendelkezik az ajánlatkérő által előírt 
termékekkel. 

3. Jótállás 

Nyertes ajánlattevőnek a termékekre legalább 2 év jótállást köteles biztosítani.  
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4. Részajánlattétel 

A beszerzési eljárás keretében a 2 db laptopra és szoftverre, a 2. pontban megjelölt 1-3. 
sorszámban rögzített paraméterek szerint ajánlattevő külön-külön részajánlatot tehet. Ajánlatkérő 
az ajánlatokat a részajánlatok alapját képező beszerzési tárgyak egységára alapján értékeli.  

Ajánlatkérő közösségi adószámmal rendelkező adóalany, a Szlovák Köztársaság adóalanya által 
kiállított nettó értékű számla összege után az általános forgalmi adót (ÁFA) Magyarországon kell 
bevallani és megfizetni.  Erre tekintettel a Szlovák Köztársaságban adóalany ajánlattevőnek ÁFÁ-t 
nem tartalmazó ajánlati összeget kell az ajánlatában szerepeltetnie.  

5. Fizetési feltételek  

Az ajánlattevő által az ajánlatban megadott ár a megrendelés teljesítése során kötött. Az ellenérték 
kiegyenlítése – a teljesítés igazolását követően – magyar forintban (HUF) vagy euróban (EUR), a 
nyertes ajánlattevőnek a megjelölt bankszámlájára történő átutalással történik, a számla 
kiállításától számított 15 napon belül. Ajánlatkérő előleg igénylésének lehetőségét biztosítja.  

6. Teljesítési határidő 

A teljesítési határidő: az írásos megrendelés visszaigazolásától számított 30 nap. Nyertes 
ajánlattevő az ajánlatkérő hozzájárulásával előteljesítésre jogosult. 

 
7. Kizáró okok 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás 
elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást 
jogerősen elrendelték, vagy adószámát bármilyen okból törölték, vagy ellene jogerős végrehajtási 
eljárás van folyamatban, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van 
folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van. 

 
8. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:  

a. az ajánlattevő megnevezését, székhelyét, (postacímét, amennyiben az eltér a székhelytől), 
egyéb elérhetőségeit, cégjegyzékszámát és/vagy adószámát; 

b. az ajánlat kiállításának és érvényességének dátumát; 

c. az ajánlatkérés tárgyára vonatkozó árajánlatot (részajánlatok szerint); 

d. a projekt azonosítószámát (RE-START AP-CCP, SKHU/1802/3.1/039). 

 
9. Az ajánlat benyújtásának határideje, módja: 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2020. augusztus 26. (eddig az időpontig az ajánlatnak meg 
kell érkeznie az ajánlatkérőhöz) 

Az ajánlat benyújtására kizárólag a mellékelt ajánlattételi űrlapon van lehetőség.  

Ajánlatát kérem, szíveskedjen 1 példányban, a szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője által 
cégszerűen aláírva, az ajánlatkérő részére  

- szkennelve e-mail, útján megküldeni vagy 

- a fenti határidőig az eredeti példányt személyesen eljuttatni.  

E-mail: pontibusegtc@pontibusegtc.eu 
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Székhely: PONTIBUS Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás, 1052 Budapest, Városház utca 
7. 

 
10. Hiánypótlás: 

Ajánlatkérő szükség esetén hiánypótlási felhívást küld ajánlattevő részére. A hiánypótlás 
keretében ajánlattevő tartalmi szempontból nem változtathat az ajánlatában megajánlott ajánlati 
áron. 

11. Az ajánlat elbírálásának szempontja:  

Ajánlatkérő az ajánlatokat a – részajánlatonként – legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
(egységár) alapján bírálja el. Ajánlatkérő az ajánlattételi, illetve a hiánypótlási felhívásban előírtak 
szerint, továbbá az ajánlatban, valamint a hiánypótlásban foglaltak alapján dönt.  

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatkérő részéről történő 
kötelezettségvállalás a nyertes ajánlattevővel írásbeli megrendelés megküldése, illetve 
visszaigazolása útján történik. 

Ajánlatkérő közösségi adószámmal rendelkező adóalany, a Szlovák Köztársaság adóalanya által 
kiállított nettó értékű számla összege után az általános forgalmi adót (ÁFA) Magyarországon kell 
bevallani és megfizetni. Erre tekintettel Ajánlattevő a szlovákiai adóalanyok ajánlatát a 
Magyarországon érvényes ÁFA mértékkel (27%) növelten veszi figyelembe az ajánlatok értékelése 
során.  

Az ajánlatok értékelése magyar forintban történik. Euróban meghatározott ajánlat esetén az 
ajánlatok forint összege az ajánlat benyújtásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank 
hivatalos euró deviza árfolyama alapján kerül meghatározásra.  

12. Az ajánlatok érvényessége 

Az ajánlattételi, valamint a hiánypótlási felhívásban meghatározott feltételeknek mindenben 
megfelelően, megadott határidőn belül az ajánlattevőtől érkező ajánlat. 
 

13. Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb feltételek, információk: 

Kérdéseikkel, észrevételeikkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kaphatnak felvilágosítást:  

 Polák Attila 
Tel.: +36-70-499-4380 
E-mail: pontibusegtc@pontibusegtc.eu 
 

Kérem, hogy az ajánlatában azokat az esetleges egyéb feltételeket is jelölje meg, melyeket 
ajánlattevő a teljesítéshez nélkülözhetetlennek tart. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával 
kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. Amennyiben ajánlattevő nem teljesíti 
az ajánlattételi, valamint a hiánypótlási felhívásban előírtakat, ajánlatkérő ajánlatát 
érvénytelennek nyilvánítja. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást – annak 
bármely szakaszában – indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. 
 

A beérkezett ajánlatok elbírálásáról és ajánlatkérő döntéséről az ajánlattevők írásbeli értesítést 
kapnak. 

mailto:pontibusegtc@pontibusegtc.eu


4 

 

Budapest, 2020. augusztus 18.  

Tisztelettel: 
 

 

 

dr. Popovics Gábor 
igazgató, PONTIBUS ETT 


