
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 

1134 Budapest Dózsa György út 152. 

Ajánlati felhívás közbeszerzés hatálya alá nem tartozó eszközbeszerzésre 

 

Ajánlat kérő Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, 

Iktatószáma: GAZD/86-3/2018. Ügyintézéssel megbízott: Tamás János 

Adószám: 15493950-2-41 

Cégszerűen képviseli: Gyuris Tamás Igazgató, Batki Szilvia gazdasági vezető 

Az ajánlat megtételéhez 

szükséges, egyéb részletes 

információk 

 

Ajánlattevő  

Székhely/lakóhely  

Cégjegyzékszám  

Adószám/adóazonosító jel  

Bankszámlaszám  

Vállalkozói igazolvány 

száma 

 

Képviseli  

Kapcsolattartó neve, 

elérhetőségei 

 

Ajánlat összesen Ft +áfa  

 

Tárgy: A BMSZKI ellátási egységeiben informatikai eszközök beszerzése IV.  

Ajánlattételi határidő'. 2018. december 3.  11:00 óra. 

A beszerzés teljesítési határideje és módja: 2018.12.19.  -   Eszközök leszállítása a Központi raktárba. 

(1 A részletes szabályokat a BMSZKI Közbeszerzés- és beszerzés lebonyolításának részletes szabályzata 

tartalmazza, amely a módosításokkal egységes szerkezetben a www.bmszki.hu „szabályzatok”-ban olvasható.) 



Beszerezni kívánt eszközök: 

 

1. rész: Személyi számítógépek: 100 db - Asztali – „desktop” – számítógép (ismert gyártó által 

gyártott (pl Dell, HP, Fujitsu). 

Minimum követelmények: 

- Core i3 CPU; 

- 4 GB RAM, 

- 120 GB  SSD;  

- GBIT LAN; 

- Integrált VGA; 

- 3 év garancia; 

- Billentyű & egér; 

- Operációs rendszer: Windows 10 Prof. 

*** 

2.rész: 100x MS Office Standard (teljes irodai csomag), MS Office 365 nem opció. 

*** 

 

A teljesítés helye: 1134 Budapest Dózsa György út 152. 

Feltételek: 

1. Részajánlat tehető. 

2. Az ajánlat hiánypótlása nem irányulhat az ajánlat érdemi részének módosítására, kizárólag 

adminisztratív jellegű pontosítást szolgálhat. 

3. Az ajánlatkérő az eljárást — indokolás nélkül — eredménytelenné nyilváníthatja. 

4. Az ajánlattételi határidő lejártáig (2018 december 3.11 óra) az ajánlatkérő az ajánlati felhívást 

visszavonhatja, illetve módosíthatja. Előbbiről írásbeli értesítést, utóbbi esetben új ajánlati 

felhívást küld valamennyi ajánlattevőnek. 



5. A megrendelés határideje: 2018. december 5. 

6. A beszerzési döntés meghozatalára az Igazgató jogosult. 

Az ajánlatok benyújtása: 

Az árajánlatot cégszerűen aláírva 1 példányban az ajánlat közzétételét követően, december 3, 11.00 

óráig (beérkezési idő) lehet benyújtani. 

VAGY  

postai úton: 1134 Bp. Dózsa György út 152., vagy személyesen (zárt borítékban) munkanapokon 09.00 

 12.00 óra között 1134 Bp. Dózsa György út 150.címen, a titkárságon, Breuer Krisztina titkárság 

vezetőnek. A borítékon szerepelnie kell: „Ajánlat informatikai eszközök beszerzésére 2018. IV. 

- az ajánlattételi határidó lejártáig felbontani tilos.” 

Az ajánlattevő az ajánlattal együtt köteles benyújtani: 

1. nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy megismerte és elfogadta az ajánlati felhívás feltételeit, 2. 

cégkivonatát és aláírási címpéldányát, vagy vállalkozói igazolványának másolatát, 3. az ajánlattevő 

kapcsolattartójának adatait (név, telefon, fax, e-mail, levelezési cím). 

Eredményhirdetés: 

Az árajánlatok bontása: 2018. december 3. 12.00 óra, elbírálásának dátuma: 2018. december 3. 13 óra.  

1134 Bp. Dózsa György út 150. l. emelet - tárgyaló. Az árajánlatok bontásán jelenlevők: Princz Dávid 

műszaki csoportvezető, Donkó Tamás és Tamás János (Informatikai csoport). Eredményhirdetés ideje: 

2018. december 3. írásban (E-mailben). Szerződéskötés, valamint megrendelés a nyertes ajánlattevővel 

2018. december 3. 

Budapest, 2018. november 27. 

Közzététel: 

www.bmszki.hu, 2018. november hó 28. nap 


