AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ
a keretmegállapodásos eljárás második részének, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján alkalmazandó verseny
újranyitásával való lebonyolításához.
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: Ajánlatkérő), Intézmény azonosító:
10807, részére az EFOP-1.9.6-16-2017-00001 "Elektronikus Egészségügyi Ágazati
Fejlesztések" projekt NEAK alprojekt keretében az alábbi tárgyú közbeszerzési eljárást
indítja:
„NEAK IT biztonsági fejlesztések és adattárház fejlesztéshez kapcsolódó
üzembehelyezéséhez szükséges licencek beszerzése I.” tárgyában
a KM0101-0109NET18
„Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018”
„árubeszerzés”
keretmegállapodás alapján
, az alábbiakban írtak szerint, és az alább foglalt feltételek figyelembevételével.
Jelen eljárás keretében ajánlatot tehet valamennyi keretmegállapodást (KM0101-0109NET18
„Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018”) kötött
Ajánlattevő, (közbeszerzési Vevőszolgálat), az abban foglalt feltételekkel. Jelen ajánlattételi
felhívást ajánlatkérő a KM0101-0109NET18 „Hálózati aktív eszközök beszerzése és
kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018” számon nyilvántartott keretmegállapodásban
részes valamennyi Vevőszolgálat részére térítésmentesen a Központosított Közbeszerzési
Portálon bocsátja rendelkezésre.
1.

Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail)
Ajánlatkérő neve: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Ajánlatkérő címe: 1139 Budapest, Váci út 73/A
Ajánlatkérő telefonszáma: +36-1-2982509
Ajánlatkérő faxszáma: +36-1-2982463
Ajánlatkérő e-mail címe: kozbeszerzes@neak.gov.hu
Internetcím: http://neak.gov.hu

2.

Hivatkozás a keretmegállapodásos eljárás első részét megindító hirdetményre és
közzétételének napjára
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Hirdetmény száma: TED 2018/S 025-052837 KÉ-1571/2018
Közzététel napja: EU HL TED adatbankja, 2018. 02.06.
3.

Hivatkozás a megkötött keretmegállapodásra
Keretmegállapodás azonosító száma: KM0101-0109NET18
Keretmegállapodás megnevezése: „Hálózati aktív eszközök beszerzése és
kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018”
Keretmegállapodás megkötésének időpontja: 2018.július 16.
Keretmegállapodás lejártának dátuma: 2022. július 15.

4.

A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, tekintettel arra,
hogy a beszerezni kívánt termékek egy egységes rendszert kialakítását biztosítják a
felhasználók számára, mely informatikai üzemeltetési szempontból célszerű, ha
egymással kompatibilis termékekből épül fel.
A beszerzés tárgyának jellege, beszerezni kívánt áru nem teszi lehetővé a
részajánlattétel lehetőségét.
A projekt meghatározásánál figyelembe vettük a Kbt. 19. § (2) és (3) bekezdéseiben
foglalt releváns szabályait, az áru megrendelése esetében az ugyanazon közvetlen
célra irányuló tevékenységek műszaki és gazdasági funkcionális egységét vettük
alapul, melynek közvetlen támogatáspolitikai célja az árú együttes beszerzése.
Az eljárás első részében született közbeszerzési dokumentum műszaki leírásában
meghatározott paraméterek egyértelműen és félreérthetetlenül alátámasztják a
műszaki és gazdasági egységet, tehát a teljes beszerzés ugyanazon közvetlen
támogatáspolitikai cél megvalósítására irányul és felhasználásuk egymással
közvetlen összefüggenek, ebből kifolyólag műszaki és gazdasági funkcionális
egységet képeznek.
Tárgy:
„NEAK IT biztonsági fejlesztések és adattárház fejlesztéshez kapcsolódó
üzembehelyezéséhez szükséges licencek beszerzése I.”
Mennyiség:
Mennyisé
g (db)

Cikkszám

Megnevezés

FTNT-FAZxVM-BASE-A

Base license for stackable FortiAnalyzerVM; 1 GB/Day of Logs and 500 GB 1
storage capacity. Unlimited GB/Day
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FTNT-FAZxVM-GB25-B
FTNT-FC3-10-LV0Vx248-0212-C
NET_SZOLG17
NET_SZOLG03

when used in collector mode only.
Designed for VMware vSphere, Xen,
KVM and Hyper-V platforms.
Upgrade license for adding 25 GB/Day of
Logs and 10 TB storage capacity.
FortiAnalyzer-VM Support 1 Year 24x7
FortiCare Contract (for 1-26 GB/Day of
Logs)
Terméktámogatás
bevezetés
(rendszermérnök)
Projekt vezetés - vezető

1
1
256 óra
64 óra

A beszerzés tárgyának része a vonatkozó keretmegállapodás 1. számú
mellékleteként részletezett műszaki leírásában szereplő közös követelménynek való
megfelelés.

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
Fő tárgy:
32400000-7 Hálózatok
További CPV
72700000-7 Számítógépes hálózati szolgáltatások

5.

A szerződés meghatározása

Szolgáltatás

Árubeszerzés

Építési beruházás

A keretmegállapodásos eljárás második részének a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c)
pontja alapján, verseny újbóli megnyitását követően a Kbt. 131. § alapján
megkötött egyedi adásvételi szerződés.
6.

A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje
A szerződés megkötésétől számított 60 nap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad azzal,
hogy előteljesítés esetén Ajánlattevő az általa történő teljesítés megelőző legalább
3 munkanappal köteles értesíteni Ajánlatkérőt az előteljesítés tényéről.

7.

A teljesítés helye
Ajánlatkérő székhelye (1139 Budapest, Váci út 73/A) Vevő a termékek átvételét
munkanapokon, az intézményenként megadott kapcsolattartóval legalább 5
munkanappal a tervezett szállítási határidőt megelőzően egyeztetett időpontban
biztosítja, hétfőtől-csütörtökig 8-16 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap
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munkanap, szombaton 8-14 óráig időszakban.

8.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek
A keretmegállapodásos eljárás második részében a keretmegállapodás 3. számú
mellékletének alapján lefolytatott eljárás eredményeként kötött szerződésekben
Ajánlattevő köteles késedelmi, hibás teljesítési kötbér, valamint meghiúsulási
kötbér fizetését vállalni.
A kötbér alapja a nem teljesített, a késedelmesen vagy hibásan teljesített termék
nettó vételára, illetve a szolgáltatás nettó díja.
-

Késedelmi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a
késedelem 11. napjától napi 1 % mértékű. A késedelmi kötbér maximális
mértéke 20 %.

-

Meghiúsulási kötbér mértéke: 25 %

-

Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi
0,5 %, a 11. napjától napi 1 %. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke
20 %.

A termékeknek a Keretmegállapodásban foglaltak szerinti jótállással kell
rendelkezniük.
9.

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás
A termékek ellenértékének Ajánlatkérő által történő kiegyenlítése a Kbt. 135. §ában, valamint a Ptk. 6:130. § (1) - (2) bekezdéseiben meghatározott szabályok
szerint történik. A fizetési határidő nem haladhatja meg a számla Ajánlatkérő általi
igazolt kézhezvételét követő 30 napot. Az Ajánlattevő köteles a számlát a teljesítés
elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd Ajánlatkérő részére
eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. A
számlán
csak
a
jelen
keretmegállapodás
hatálya
alá
tartozó
termékek/szolgáltatások szerepelhetnek.
Eladónak a számlán fel kell tüntetni a szerződés azonosító számát, valamint a
projekt azonosító számát és címét. Az azonosítók hiánya esetén, vagy ha a számla
tartalmilag vagy formailag hibás, illetve teljesítés igazolás nélkül érkezett Vevő a
számla befogadását megtagadja, és a számlát visszaküldi. Ebben az esetben a
fizetési határidők a jogi rendelkezéseknek megfelelő és befogadható számla
kézhezvételével kezdődnek.
Vevő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés
megtagadásáról legkésőbb Eladó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni a Kbt. 135.
§ (1) bekezdésére tekintettel.
A finanszírozásra vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
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Az Ajánlattevő a keretmegállapodás 3. számú melléklete szerint lebonyolított
eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő
követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
A számla kifizetésénél a 2017. évi CL. az adózás rendjéről szóló törvény figyelembe
vételével kell eljárni.
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése szerint
meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet Ajánlattevőnek.
Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme a Magyar Forint (HUF).
Ajánlatkérő a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnak fizetendő közbeszerzési
díjat a nyertesként szerződő ajánlattevőn keresztülfizeti meg. A közbeszerzési díj
alapja a beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke: 1% +
Áfa.
A nyertesként szerződést kötő fél a közbeszerzési díjat köteles az egyedi szerződés
teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben az ajánlatkérő részére
kiállított számlán külön tételként szerepeltetni.
10.

Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot
Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.

11.

Az ajánlatok értékelési szempontja
Ajánlatkérő az ajánlatok értékelési szempontjaként, a Kbt. 76. § (2) bekezdés a)
pontja alapján a legalacsonyabb árat határozza meg.

12.

A hiánypótlás lehetősége
Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint biztosít lehetőséget. Ajánlatkérő a
hiánypótlási felszólítást és/vagy felvilágosítás kérést a központosított közbeszerzési
portálon teszi közzé.

13.

Az ajánlattételi határidő, az ajánlatok felbontásának ideje
2019. év április hónap 5. napja 11 óra 00 perc

14.

Az ajánlat benyújtásának címe
Az ajánlatokat a 13. pontban megjelölt ajánlattételi határidőig elektronikus úton és
formában kell a központosított közbeszerzési portálon benyújtani.
Az ajánlatkérő kizárólag azokat az ajánlatokat tekinti az előírt határidőre
beérkezettnek, amelyek az ajánlati 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.

15.

Az ajánlattétel nyelve
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Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés
magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el.
Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. Ajánlatkérő a Kbt.
47. § (2) bekezdése alapján elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását.
16.

Az ajánlat(ok) felbontása
Az ajánlatok felbontása a központosított közbeszerzési portálon történik, a
kapcsolódó kézikönyv 2.5. pontja alapján. (www.kozbeszerzes.gov.hu/Elektronikus
Verseny Újranyitás - Intézményi kéziköny

17.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Az ajánlatok bontása elektronikus úton történik a 16. pontban megadottak szerint.

18.

A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, annak beszerzési helye és
pénzügyi feltételei
Ajánlatkérő az Ajánlattételi dokumentációt a jelen Ajánlattételi felhívással együtt, a
Központosított Közbeszerzési Portálra történő feltöltéssel, a verseny újranyitásával
egyidejűleg, térítésmentesen bocsátja a KM-ben részes Ajánlattevők
rendelkezésére. (www.kozbeszerzes.gov.hu).

19.

Az Európai forrásból támogatott közbeszerzés esetén a projektre/programra
vonatkozó adatok:
A projekt neve: "Elektronikus Egészségügyi Ágazati Fejlesztések" projekt NEAK
alprojekt
A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.6-16-2017-00001
A támogatás intenzitása: 100,000000 %
Finanszírozás módja: utófinanszírozás

20.

Egyéb követelmények és információk
20.1. A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre kérjük feltüntetni az
alábbi információkat:
 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
 „NEAK IT biztonsági fejlesztések és adattárház fejlesztéshez kapcsolódó
üzembehelyezéséhez szükséges licencek beszerzése I.”
 a dokumentumot beküldő neve, és elérhetősége
20.2. Formai követelmények
A Kbt. 66. § (1) bekezdése értelmében az Ajánlattal kapcsolatos formai
követelmények:
• Az ajánlatokat legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással
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cégszerűen aláírva elektronikus példányban kell benyújtani.
• Az ajánlat elektronikus példányát jelszó nélkül olvashatóan kell elkészíteni
és benyújtani.
• Ajánlatonként minimálisan benyújtandó:
o
felolvasó lap („Felolvasó lap_cégnév.PDF”, külön PDF fájlban),
o
az Ajánlat további részét képező dokumentumok, ZIP fájlba
csomagolva.
Az ajánlatot (dokumentumonként lehet külön) oldalszámozással lehet ellátni
olyan módon, hogy az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és
oldalanként növekedjen
20.3. Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 napig az ajánlatához
kötve van.
20.4. Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (4) bekezdése, elbírálására Kbt. 69. § (1)
bekezdése és a Kbt. 73–75. §, az ajánlatkérő döntéseinek közlésére Kbt. 79.
§, valamint a szerződés megkötésére a Kbt. 131. §. alkalmazandó azzal, hogy
a fenti eljárási cselekmények a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontja alapján
elektronikus úton, a központosított közbeszerzési portálon keresztül
történnek.
20.5. Az ajánlattételi határidő módosítására a Kbt. 52. § (3) bekezdése, az
ajánlattételi felhívás és dokumentáció módosítására a Kbt. 55.§ (1)-(3), az
ajánlattételi felhívás és dokumentáció visszavonására a Kbt. 53.§ (1)
bekezdése irányadó azzal, hogy az ajánlattételi határidő, az ajánlattételi
felhívás és dokumentáció módosításáról, visszavonásáról egyidejűleg,
közvetlenül, írásban kell az ajánlattevőket tájékoztatni. Módosítás esetén
csak abban az esetben kell új ajánlattételi határidőt megállapítani, ha az a
megfelelő ajánlattételhez szükséges. Ilyen esetben a módosított ajánlattételi
határidőt úgy kell meghatározni, hogy elegendő időtartam álljon
rendelkezésre a megfelelő ajánlattételhez. A fenti eljárási cselekményekre
vonatkozó közzététel a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontja szerinti elektronikus
úton, a központosított közbeszerzési portálon keresztül történnek.
20.6. A tájékoztatást igénylő ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta előtt
legkésőbb 2 munkanappal 16:00-ig fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az
Ajánlatkérőhöz, aki az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 1
munkanappal 15:00-ig adja meg a válaszokat. Ajánlatkérő, amennyiben a
válaszadáshoz nem áll rendelkezésre megfelelő idő, élhet az ajánlattételi
határidő
meghosszabbításának
lehetőségével.
A
határidő
meghosszabbításáról
haladéktalanul
és
egyidejűleg
értesíteni
kell valamennyi ajánlattételre közvetlenül felhívott gazdasági szereplőt. A
kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a központosított közbeszerzési
portálon kell közzétenni, amelyre vonatkozóan a kiegészítő tájékoztatásra
vonatkozó választ ajánlatkérő a központosított közbeszerzési portálon teszi
közzé.
20.7. Ajánlatkérő munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig
8-16 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton
8-13 óráig terjedő időintervallum.
20.8. Az ajánlatokat a központosított közbeszerzési portálon keresztül kell
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benyújtani. kizárólag elektronikus formátumban.
Az ajánlat benyújtásának helye: a https://www.kozbeszerzes.gov.hu/ oldal.
Az Ajánlatot a bontási határidő lejártáig csak a feltöltő Gazdasági szereplő
látja!
Az Ajánlat részeként 2 fájlt kell benyújtani:
-

felolvasó lap („Felolvasó lap_cégnév.PDF”, külön PDF fájlban),

-

az Ajánlat további része, ZIP fájlba csomagolva („AJ_cégnév.ZIP”).
Először a felolvasó lapot („Felolvasó lap_cégnév.PDF”) kell feltölteni.
Ajánlat feltöltésére csak a Felolvasólap feltöltése után van lehetőség.

Megjegyzés: egy fájl (zip) egy ajánlatnak minősül. Az Ajánlatok az ajánlati
határidőig módosíthatók
20.9. A Kbt. 105.§ (4) tekintettel felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy
Ajánlattevő a központi beszerző szervezet által lebonyolított
keretmegállapodásos eljárás első részének lezárásaként kötött
keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy az Ajánlatkérő számára
kedvezőbb ajánlatot tehet. Ennek ellenőrzését Ajánlatkérő a Portálon, a
bontás napján hatályos árlista adatok alapján végzi.
20.10. Ajánlatkérő
felhívja
Ajánlattevők
figyelmét
arra,
hogy
a
keretmegállapodásban közös Ajánlattevőként szereplő felek az eljárás
jelen – második – részében is közös Ajánlattevőnek minősülnek és ekként
tehetnek ajánlatot.
20.11. A jelen eljárás lefolytatására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (Kbt.) a keretmegállapodásos eljárás első része indításakor (azaz a
2018/ S025-052837 iktatószámú ajánlati felhívás feladásának
időpontjában, (2018.02.01. napján) hatályos rendelkezései irányadóak.
20.12. Előzetes vitarendezés
indítható.

a

https://www.kozbeszerzes.gov.hu/

oldalon

Az Előzetes vitarendezést a 20.24.-20.25. pont alapján kell elkészíteni és a
Portálra fel kell tölteni. Az előzetes vitarendezési kérelmet csak a feltöltő
Gazdasági szereplő és Ajánlatkérő látja.
Az előzetes vitarendezésre adott választ Ajánlatkérő valamennyi gazdasági
szereplő számára egységes feltételek mellett hozzáférhetővé teszi a
központosított közbeszerzési portálon az eljárás adatlapján.
20.13. Az ajánlatban legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással aláírt
felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68.§ (4) bekezdése
szerinti összes adatot [az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye),
valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési
szempont (adott esetben részszempontok) alapján értékelésre kerülnek].
20.14. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a
Kbt. 66.§ (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint, cégszerűen aláírt
példányban.
20.15. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt.
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66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat
nemleges tartalom esetén is csatolni kell az ajánlathoz.
20.16. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással
kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az
irányadó.
20.17. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az
ajánlattevő és az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég
esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy
ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját.
Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja
alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a
meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi,
cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
20.18. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában
résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 69.§ (11) bekezdése szerint kíván tényt
vagy adatot igazolni, de az ezen tényt vagy adatot tartalmazó, a Kbt. 69.§
(11) bekezdés szerinti nyilvántartás a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában
nem szerepel, úgy ajánlattevőnek vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezetnek a Kbt. 69.§ (11) bekezdése szerint a közbeszerzési
eljárásban meg kell jelölnie az érintett nyilvántartást.
20.19. Az Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell – cégszerűen aláírt - részletes
árajánlatát.
20.20. Az ajánlatot a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontja szerint elektronikus
példányban kell benyújtani a központosított közbeszerzési portálon. Az
ajánlaton fel kell tüntetni a következőket:
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
AJÁNLAT
„NEAK IT biztonsági fejlesztések és adattárház fejlesztéshez kapcsolódó
üzembehelyezéséhez szükséges licencek beszerzése I.”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
20.21. A 321/2015.(X.30.) Korm.rend. 46. § (3) bek. alapján, amennyiben az
eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely
pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű,
típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni,
hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezés is szerepel mellette.
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Az egyenértékűség igazolása kizárólag a Kbt. 60. § (1)-(3) bekezdéseiben
foglaltak szerint lehetséges, az egyenértékűséget alátámasztó műszaki
leírások és egyéb, az egyenértékűséget alátámasztó dokumentumok alapján.
20.22. Az ajánlatban nyilatkozni kell, hogy Ajánlattevő (közös Ajánlattevők) és
alvállalkozói, kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetei vonatkozásában
a keretmegállapodás első részében, azaz a 2018/S 025-052837 iktatószámú
ajánlati felhívásban rögzített kizáró okok továbbra sem állnak fenn.
20.23. Az ajánlatban esetlegesen elhelyezett üzleti titok kapcsán ajánlatkérő
felhívja a figyelmet a Kbt. 44. § (1)-(4) bekezdésére.
20.24. Elektronikus dokumentumok készítése
A Kbt. 41. § (1) alapján az Ajánlatkérő és a Gazdasági szereplők között a
közbeszerzési eljárással kapcsolatos minden nyilatkozattétel írásban
történik a Kbt. 41. § (2) c) szerinti elektronikus úton.
Ajánlatkérő kizárólag elektronikusan aláírt PDF és xml típusú elektronikus
dokumentumokat kezel (illetve ezek összefogására ZIP fájlt, amit nem kell
elektronikusan aláírni).
A PDF fájlok készítése esetén a kinyomtatás majd szkennelés nem
megengedett, csak azon dokumentumok esetén, ahol ezt a dokumentáció
kifejezetten megengedi! Ebben az esetben lehetőleg 150 dpi és
fekete/fehér beállításokkal történjen a szkennelés.
A megfelelő méretű és minőségű (nem kép, kereshető) PDF elkészítése az
alábbiak szerint javasolt (pl. Word 2010 vagy LibreOffice használatával):
A PDF dokumentum elkészítéséhez először valamely dokumentumkészítő
szoftver (pl. Word, LibreOffice) segítségével el kell készíteni a dokumentum
szerkeszthető formátumát (ezt a további módosításokhoz célszerű
szerkeszthető formátumban is menteni). Ezt célszerű az eljáráshoz kiadott
iratminták „kitöltésével” elvégezni.
Word (2010) esetén a „Fájl” menü „Mentés másként” menüpont választása
után a „Fájl típus”-t kell PDF típusúra beállítani, majd a mentést elvégezni.
LibreOffice 5 (Writer) esetén a „PDF Export” ikont kell választani, majd a
mentést elvégezni.
A PDF dokumentum elkészülte után lehet azt elektronikusan aláírni.
Ajánlatkérő a PAdES-egyenértékű és CAdES-egyenértékű aláírási
formátumot fogad el.
Figyelem! Az Acrobat Reader program az aláíráshoz további beállítás nélkül
(alapértelmezetten) „PKCS#7 - Leválasztott” aláírási formátumot használ,
amelyet Ajánlatkérő NEM fogad el!
Acrobat Reader-el történő aláíráshoz a beállításokat az alábbi módon kell
megváltoztatni:
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„Szerkesztés” menü, „Beállítások …”, Kategóriák: „Aláírások”, Létrehozás és
megjelenés: „Tovább” gomb megnyomása után lehet az „Alapértelmezett
aláírási formátum”-ot „CAdES-egyenértékű” aláírási formátumra változtatni.

20.25. Elektronikus aláírás
Ajánlatkérő kizárólag legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással
aláírt PDF és xml típusú elektronikus dokumentumokat kezel, így az Ajánlat
benyújtásához elektronikus aláírás infrastruktúra szükséges!
Amennyiben még nincs legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírást
biztosító „infrastruktúra”, a digitális aláírás beszerzéséhez kérjük, keresse
fel valamelyik magyarországi hitelesítési-szolgáltatót. Rendszerünk
minimum az alábbi hitelesítési szolgáltatók digitális aláírásait fogadja el:
 NETLOCK KFT.
 MICROSEC SZÁMÍTÁSTECHNIKAI FEJLESZTŐ ZRT. (E-SZIGNO)
 NISZ Zrt.
 új típusú személyi igazolvány (aktivált elektronikus aláírással)
Figyelem! Amennyiben az Ajánlatot meghatalmazott írja alá úgy a
meghatalmazott(ak)-nak is rendelkeznie kell legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással!
Az Ajánlattevőt képviselő aláírót Ajánlatkérő a cégkivonat (nem kell benyújtani)
alapján ellenőrzi. A cégkivonatban lehetőség van a „A képviseletre jogosult(ak)
adatai” (13) rovat-ban az „Elektronikus aláírói tanúsítvány:” bejegyeztetésére.
Amennyiben rendelkezik ilyennel Ajánlattevő, az itt bejegyzettek szerint (Sorszám,
mint egyedi azonosító) ellenőrzi Ajánlatkérő az Ajánlattevői aláírást.
Amennyiben Ajánlattevő nem rendelkezik a Cégkivonatban bejegyzett
„Elektronikus aláírói tanúsítvány:”-al, akkor Közjegyző által kiállított aláírási
címpéldány szükséges vagy ügyvéd, jogtanácsos által készített aláírás minta arról,
hogy az adott személy (aki önállóan jegyzi vagy meghatalmazottként képviseli az
Ajánlattevő cégét) rendelkezik legalább fokozott biztonságú elektronikus
aláírással, melynek az alábbiak főbb adatai:
 Név
 Sorszám
 Érvényesség kezdete
 Érvényesség vége.
Az igazolást tartalmilag az „Aláírási címpéldány” fenti adatokkal történő
kiegészítésével célszerű elkészíteni.
Új típusú személyi igazolvány (aktivált elektronikus aláírással) használata esetén az
aláíráshoz használható az eszemelyi.hu weblapon a „letöltések” fül alatt található
ingyenes „Aláíró-időbélyegző szoftver”. A „Letölthető dokumentumok:” között
megtalálható a telepítéshez szükséges „KEAASZ-Telepítési leírás” valamint a
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használathoz segítséget nyújtó „KEAASZ-Felhasználói leírás”.
Egyéb elektronikus aláírások esetén
dokumentációja szerint kell eljárni.

az

Elektronikus

aláírást

kibocsájtó

20.26. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Név: Mészáros Róbert
Lajstromszáma: 00819
Levelezési cím: 1195 Budapest, Petőfi u. 7. I. em. 4. Tel.: +36-20-256-3534
e- mail cím: robertm@robertmeszaros.hu
21.

Az ajánlat részeként csatolandó dokumentumok köre:
21.1. Jelen ajánlattételi felhívás és dokumentáció 1. számú melléklete szerinti
Felolvasólap kitöltve, cégszerűen aláírva.
21.2. Jelen ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2. számú melléklete szerinti
Ajánlattevői nyilatkozat, cégszerűen aláírva.
21.3. Jelen ajánlattételi felhívás és dokumentáció 3. számú melléklete szerinti
Ajánlattevői nyilatkozat. a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja
vonatkozásában, cégszerűen aláírva.
21.4. Jelen ajánlattételi felhívás és dokumentáció 4. számú melléklete szerinti
Nyilatkozat felelős fordításról, cégszerűen aláírva (adott esetben)
21.5. Jelen ajánlattételi felhívás és dokumentáció 5. számú melléklete szerinti
Nyilatkozat változás bejegyzési kérelem benyújtásáról, cégszerűen aláírva
21.6. Az ajánlathoz csatolni kell a meghatalmazást, hogy a Konzorcium
(Konzorcium
fogalmát,
a
központosított
közbeszerzési
portál
szóhasználatával egyezően, a közös ajánlattevők összessége szinonim
fogalmaként alkalmazzuk.) tagja ajánlatot tehet a Konzorcium nevében,
amennyiben nem a Konzorcium vezető tesz ajánlatot.( Jelen ajánlattételi
felhívás és dokumentáció 6. számú melléklete szerinti Meghatalmazás,
cégszerűen aláírva - adott esetben)
21.7. Jelen ajánlattételi felhívás és dokumentáció 7. számú melléklete szerinti a
Kbt. 44.§- a szerint az ajánlatban szereplő üzleti titokról, cégszerűen
aláírva.
21.8. Jelen ajánlattételi felhívás és dokumentáció 8. számú melléklete szerinti
Részletes árajánlat, cégszerűen aláírva, a szakmai ajánlat részeként
beadandó.
21.9. Jelen ajánlattételi felhívás és dokumentáció 9. számú melléklete szerinti KKV
nyilatkozat, cégszerűen aláírva
21.10. Aláírási címpéldány vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett
aláírás minta (az ajánlatban szereplő dokumentumokat az ajánlattevő
képviseletében aláíró cégjegyzésre jogosult képviselőtől) - meghatalmazott
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aláírása esetén meghatalmazás.
22.

A felhívás és dokumentáció központosított közbeszerzési portálra történő
feltöltésének napja:
2019. március 27.
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DOKUMENTÁCIÓ

I. MŰSZAKI LEÍRÁS
Műszaki leírás
„NEAK IT biztonsági fejlesztések és adattárház fejlesztéshez kapcsolódó üzembehelyezéséhez
szükséges licencek beszerzése I.” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

II. EGYEDI SZERZŐDÉS TEREVEZET
Egyedi adásvételi szerződés tervezet és mellékletei
„Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére „NEAK IT biztonsági fejlesztések és
adattárház fejlesztéshez kapcsolódó üzembehelyezéséhez szükséges licencek beszerzése I.”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
III. NYILATKOZATMINTÁK
1. számú melléklet - Felolvasólap
2. számú melléklet - Ajánlattevői nyilatkozat
3. számú melléklet - Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában
4. számú melléklet - Nyilatkozat a felelős fordításról
5. számú melléklet – Nyilatkozat változás-bejegyzési eljárásról
6. számú melléklet - Meghatalmazás
7. számú melléklet - Nyilatkozat üzleti titokról
8. számú mellékletek - Részletes árajánlat
9.számú melléklet – KKV nyilatkozat
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I. MŰSZAKI LEÍRÁS
„NEAK IT biztonsági fejlesztések és adattárház fejlesztéshez kapcsolódó
üzembehelyezéséhez szükséges licencek beszerzése I.”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
Mennyiség:
Cikkszám

FTNT-FAZxVM-BASE-A
FTNT-FAZxVM-GB25-B
FTNT-FC3-10-LV0Vx248-0212-C
NET_SZOLG17
NET_SZOLG03

Megnevezés
Base license for stackable FortiAnalyzerVM; 1 GB/Day of Logs and 500 GB
storage capacity. Unlimited GB/Day
when used in collector mode only.
Designed for VMware vSphere, Xen,
KVM and Hyper-V platforms.
Upgrade license for adding 25 GB/Day of
Logs and 10 TB storage capacity.
FortiAnalyzer-VM Support 1 Year 24x7
FortiCare Contract (for 1-26 GB/Day of
Logs)
Terméktámogatás
bevezetés
(rendszermérnök)
Projekt vezetés - vezető

Mennyisé
g (db)

1

1
1
256 óra
64 óra

A NEAK-nál jelenleg is működő Fortinet gyártótól származó behatolásdetektáló és -megelőző
redundáns védelmi rendszer bővítéséhez és központi menedzseléséhez szükséges leszállítani
a fenti termékeket és az implementációhoz el kell végezni a következő feladatokat:
-

A FortiAnalyzer rendszer telepítése, konfigurálása, bevezetése

-

Üzemeltetési dokumentáció készítése

-

Üzemeltetői oktatás

A beszerzés tárgyának része a vonatkozó keretmegállapodás 1. számú mellékleteként
részletezett műszaki leírásában szereplő közös követelménynek való megfelelés - a felhívás
20.21. pontjához kapcsolódóan is - érvényes ajánlat csak a fentieknek mindenben megfelelő
tartalmú szakmai ajánlat adható.
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II. Egyedi adásvételi szerződés
(tervezet)
„Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére „NEAK IT biztonsági fejlesztések és
adattárház fejlesztéshez kapcsolódó üzembehelyezéséhez szükséges licencek beszerzése I.”
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
amely létrejött
egyrészről a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK)
KEF azonosító:
10807;
PIR azonosító:
328104;
Székhely:
1139 Budapest, Váci út 73/A;
Adószám:
15328106-2-41;
KSH statisztikai számjel:
15328106-8430-311-01;
Képviseli:
Kiss Zsolt főigazgató,
mint Vevő (a továbbiakban: Vevő),
másrészről a(z) ……………………….. (a továbbiakban: ………….)1
KEF azonosító:
……………………………..…………;
Székhely:
……………………………..…………;
Céget
nyilvántartó
cégbíróság
……………………………..…………;
Cg.:
……………………………..…………;
Adószám:
……………………………..…………;
Bankszámlaszám:
……………………………..…………;
Képviseli:
……………………………..…………;

neve:

és
a(z) ……………………….. (a továbbiakban: ………….)
KEF azonosító:
……………………………..…………;
Székhely:
……………………………..…………;
Céget
nyilvántartó
cégbíróság
……………………………..…………;
Cg.:
……………………………..…………;
Adószám:
……………………………..…………;
Bankszámlaszám:
……………………………..…………;
Képviseli:
……………………………..…………,

neve:

mint Eladó (a továbbiakban: Eladó)
(együttesen: Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
A szerződés létrejöttének előzményei
Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (a továbbiakban:
Beszerző) által TED 2017/S 247-517709 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá
tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „Nyílt szabványokon keresztüli
1 Nyertes ajánlattevők adataival feltöltendő.
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teljes együttműködést biztosító szoftverlicencek és kapcsolódó szolgáltatások” tárgyban
lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen
létrejött keretmegállapodás tárgyában a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött
létre (a továbbiakban: KM).
KM azonosítószáma: KM0101-0109NET18
KM aláírásának dátuma: 2018.07.16.
KM időbeli hatálya: 2022.07.15.
KM keretösszege: ………………….,- Ft, azaz …………………… forint.
Felek rögzítik, hogy a KEF portálon elérhető, közös ajánlattevők által megkötött
Együttműködési megállapodás …… 2 pontja értelmében a Konzorciumvezető önállóan
jogosult a Konzorciumot képviselni jelen szerződés megkötése során.
1.

2.

3.

1.

2.
3.

4.

2
3

1.
A szerződés tárgya
A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás ….. része eredményeképpen, a Vevő a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó - az EFOP1.9.6-16-2017-00001 azonosító számú, "Elektronikus Egészségügyi Ágazati
Fejlesztések" elnevezésű európai uniós finanszírozású projekt keretében a „NEAK IT
biztonsági fejlesztések és adattárház fejlesztéshez kapcsolódó üzembehelyezéséhez
szükséges licencek beszerzése I.” (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) tárgyú
beszerzési igényének a megvalósítása érdekében jött létre.
Jelen szerződés alapján a Vevő megrendeli, az Eladó pedig elvállalja az 1. sz.
mellékletben nevesített termékek, áruk Vevő által meghatározott szállítási címre és
határidőre történő szállítását és kapcsolódó szolgáltatások teljesítését jelen
szerződésben, a közbeszerzési eljárás műszaki leírásában, valamint a KM-ban
foglaltaknak megfelelően.
A jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítését és számlakiállítást a(z)
………………………… (cégnév)3 teljesíti.

2.
A szerződés időbeli hatálya, teljesítési határidő
Jelen szerződés mind két fél általi aláírás napján lép hatályba, és a hatálybalépéstől
számítottan valamennyi szerződéses kötelezettség maradéktalan teljesítéséig tartó
határozott időtartamra hatályos.
Eladó jelen szerződés szerint meghatározott feladatait köteles ellátni a szerződés
hatálybalépésétől számítottan 60 napon belül (teljesítési határidő).
Vevő előteljesítést elfogad azzal, hogy előteljesítés esetén Eladó az általa történő
teljesítés megelőző legalább 3 munkanappal köteles értesíteni a Vevőt az előteljesítés
tényéről.
Eladó a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit a Felek előzetes egyeztetésének
megfelelően, a Vevő által írásban meghatározott ütemezés szerint teljesíteni, az elvárt
szerződéses követelményeknek megfelelően.

Szerződéskötéskor kitöltendő.
Nyertes ajánlattevő adataival feltöltendő.
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1.
2.

3.

4.

5.

6.

1.
2.

3.
A teljesítés helye, módja, teljesítés igazolása
A teljesítés helye a Vevő által megjelölt magyarországi cím: Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő (1139 Budapest, Váci út 73/A).
Vevő a termékek/áruk átvételét munkanapokon, a Vevő által jelen szerződésben
megjelölt kapcsolattartóval legalább 5 munkanappal a tervezett szállítási határidőt
megelőzően egyeztetett időpontban biztosítja, hétfőtől-csütörtökig 8-16 óráig,
pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 8-14 óráig
időszakban.
Szerződés az 1. számú mellékletben meghatározott valamennyi termék helyszínre
szállítását és átadás-átvételét követően valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatás
teljesítését követően minősül teljesítettnek.
A teljesítés igazolása – a vonatkozó keretmegállapodásban foglaltak szerinti módon – a
hibátlan és hiánytalan teljesítést igazoló, mindkét fél által aláírt átadás-átvételi
jegyzőkönyv alapján történik. Vevő részéről az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására
jogosult: …………………… ˙(név) ……………………. (pozíció).4
Vevő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés
megtagadásáról legkésőbb Eladó teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni a Kbt. 135. §
(1) bekezdésére tekintettel.
Az EFOP-1.9.6-16-2017-00001 azonosító számú, "Elektronikus Egészségügyi Ágazati
Fejlesztések" című projekt keretében beszerzett áruk tekintetében Vevő részéről
teljesítés előzetes igazolására és a teljesítésigazolás kiállítására valamint a Eladó által
kiállított számla ellenjegyzésére jogosult személyek a következők:
A teljesítésigazolás feltételét képező előzetes igazolásra (szignózásra és ellenjegyzés)
jogosult személyek:5
A teljesítésigazolást a NEAK mindenkori Informatikai Szolgáltatási Főosztály vezetője jelen szerződés aláírásakor: ……………………. - kézjegyével látja el (szignó),
A teljesítésigazolást és az Eladó által szerződésszerűen kiállított számlát a NEAK
mindenkori Projektigazgatási és Adatszolgáltatási Főosztály vezetője - jelen szerződés
aláírásakor: ……………………. – ellenjegyzésével látja el.
A teljesítésigazolás aláírására jogosult személy:
A NEAK mindenkori Informatikai főigazgató-helyettese, jelen szerződés aláírásakor:
…………………….

1.

2.

4
5

3.
Jótállás
Eladó a nyertes ajánlatában megjelölt időtartamra vállal jótállást, szavatosságot az
általa leszállított termékek vonatkozásában. Eladó jótállási, szavatossági felelősségére
a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók, a jótállásra és
szavatosságra vonatkozó időtartamokat a KM 2. számú melléklete (illetve a vonatkozó
keretmegállapodás „excell export” táblázata) tartalmazza.
A jótállási idő kezdete a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott áruk
átvételét igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv keltét követő nap. (A
szoftverhez/licenchez kapcsolódó átadási/jótállási dokumentumon pontosan fel kell
tüntetni az azonosítást szolgáló adatokat.)

Szerződéskötéskor kitöltendő.
Szerződéskötéskor kitöltendő.
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3.
4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

1.

A jótállási, szavatossági határidő kezdetét a teljesítésigazolásban egyértelműen
rögzíteni kell.
A jótállásra egyébiránt a KM rendelkezései irányadók.

4.
A fizetendő ellenérték
Eladó a jelen megrendelés alapján szállítandó termékek és kapcsolódó szolgáltatások
szállítását és teljesítését az 1. számú mellékletben meghatározott szerződéses árakon
teljesíti. A szerződéses ár tartalmazza a kiszállítás díját, a behozatallal, a forgalomba
hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb),
de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat.
A közbeszerzési díj alapja a Vevő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül
számított értéke, mértéke 1 % + ÁFA. A közbeszerzési díjat a Vevő az Eladón keresztül
fizeti meg.
Eladó szerződésszerű és jogszabályoknak megfelelő teljesítése esetén fizetendő teljes
ellenszolgáltatás nettó ……. ,- Ft + ……. ,- Ft közbeszerzési díj + ……. ,- Ft ÁFA, azaz
mindösszesen bruttó …….,- Ft, azaz nettó …………………..…. forint plusz …………………..….
forint közbeszerzési díj plusz …………………..…. általános forgalmi adó, azaz
mindösszesen bruttó …………………..…. forint.6
Vevő részfizetés lehetőségét lehetővé teszi. Részfizetések havonta számlázhatók, a
hónap utolsó napján igazoltan teljesített feladatok elszámolása alapján. A teljesítés
igazolás melléklete az adott hónapban átadott termékek átadás-átvételi jegyzőkönyve.
Felek rögzítik, hogy jelen szerződés ellenértéke támogatásból finanszírozott, így a
szerződéses ellenérték kifizetése a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet alapján, az
utófinanszírozás szabályai szerint történik.
Az elszámolás és kifizetés pénzneme a Magyar Forint (HUF).
Vevő késedelmes fizetése esetén Eladónak jogában áll a Ptk. 6: 155. § szerinti
késedelmi kamatot felszámítani.

5.
Fizetési feltételek
A termékek ellenértékének Intézmény által történő kiegyenlítése az igazolt teljesítést
követően, a Kbt. 135. § (1) és (4) és a Kbt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott
szabályok szerint, a számla Vevő általi igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül
történik.

2.

Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi
kamatot fizet az Eladónak felszámítása esetén.

3.

Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani,
majd a Vevő részére eljuttatni. Eladó a számlához a Kbt. 135. §-ában meghatározott
iratokat mellékelni köteles (Különösen: a teljesítésigazolás egy eredeti példányát.) A
teljesítésigazolást és a számlát a NEAK Informatikai Szolgáltatási Főosztályhoz kell
benyújtani (1139 Budapest, Váci út 73/A.).

6

A szerződéskötéskor a nyertes ajánlattevő ajánlati árával feltöltendő.

19/37

4.

A számlán csak a KM hatálya alá tartozó, jelen szerződés keretében megrendelt
termékek szerepelhetnek.

5.

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
1. a számla szabályszerű kiállítása után az Eladó a számlát Vevő nevére, Vevő (postafiók)
címére (cím ………………….) küldi,
2. a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma
mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot valamint
fizetési határidőként 30 napot,
3. a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
4. a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
5. a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak.
6. Eladó a számlán köteles feltüntetni az "Elektronikus Egészségügyi Ágazati Fejlesztések"
elnevezésű, EFOP-1.9.6-16-2017-00001 azonosító számú projekt címet.

1.

A számla kifizetésénél a 2017. évi CL. az adózás rendjéről szóló törvény figyelembe
vételével kell eljárni.

2.

A nem szerződésszerűen és jogszabályoknak megfelelően kiállított és érkezett számla
befogadását a Vevő megtagadja és a számlát visszaküldi az Eladó részére. Ebben az
esetben a fizetési határidők a jogi rendelkezéseknek megfelelő és befogadható számla
kézhezvételével kezdődnek.
Eladó

3.

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az
Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő
számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt
haladéktalanul értesíti.
4.

Eladó a jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik
személyre.

5.

Jelen szerződés teljesítése során a Vevő sem előleget, sem bármiféle előrefizetést nem
teljesít az Eladó részére.
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7.

Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek

1.

Amennyiben jelen szerződés 2. pontjában meghatározott teljesítési határidőig
Eladónak felróható okból jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott
termékek és kapcsolódó szolgáltatások illetve hozzá tartozó dokumentumok átadásátvétele nem fejeződik be sikeresen, Eladó – az erre okot adó körülmény jellegétől
(késedelem, vagy hibás teljesítés) függően – késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér
fizetésére köteles.

2.

A késedelemi kötbér mértéke: a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem
11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20
%-a. A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke.

3.

A hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11.
napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a. A
hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.

4.

A 25 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a megrendelést, illetve az
egyedi szerződést felmondani/elállni, mely okán Eladó a meghiúsulási kötbér fizetésére
lesz kötelezett.

5.

Jelen szerződés Eladónak felróható meghiúsulása esetén Eladó meghiúsulási kötbér
fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen
szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Vevő Eladó súlyos szerződésszegése
miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Vevő jelen szerződéstől Eladó
súlyos szerződésszegése miatt eláll.

6.

Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap tekintetében csak egy kötbér alkalmazható,
valamint a meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését
kizárja.

7.

A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények
érvényesítésének lehetőségét.

8.

Vevő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. 135.
§ (6) bekezdése szerint.

9.

Teljesítési biztosíték kikötése: Vevő nem ír elő teljesítési biztosíték nyújtási
kötelezettséget.

8.
1.

Alvállalkozókra és a titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések

Jelen szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevont alvállalkozók, egyéb
közreműködők listáját a KM 4. számú melléklet tartalmazza, mely mellékletben
szereplő alvállalkozók bevonásához a Beszerző a KM aláírásával hozzájárult, Vevő pedig
jelen szerződés aláírásával járul hozzá. Ezen a listán nem szereplő alvállalkozók és
egyéb közreműködők igénybevételéhez a Kbt. 138. §-ában meghatározottak szerint és
a KM-ben foglalt rendelkezések megtartása mellett van lehetőség.
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2.

Eladó az általa igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a teljesítést maga végezte
volna. Eladó az alvállalkozó felróható magatartása által Vevőnek okozott bármely
kárért teljes felelősséggel tartozik.

3.

Eladót, illetve minden alkalmazottját, illetve az általa a teljesítésbe bevont
alvállalkozókat, egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli mind a KM,
mind az annak alapján kötött jelen egyedi szerződés teljesítése során vagy azzal
összefüggésben tudomásukra jutott (vagy birtokukba került), illetve más módon
megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető, illetve nem közérdekű adat,
terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek
nyilvánosságra hozatala akár a Beszerző, akár Vevő hivatali, üzleti vagy egyéb titkait
sértené. A titoktartási kötelezettség alól jogszabály felmentést adhat. A titoktartási
kötelezettség a KM megszűnésétől számított 3 évig áll fenn.

4.

Eladó tudomásul veszi, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit alapján - a NEAK
által rendelkezésükre bocsátott személyes és különleges adatokat csak a szerződés
hatálya alatt és olyan mértékben kezelheti, amilyen mértékben a szerződésben
rögzített feladat ellátásához elengedhetetlenül szükséges figyelembe véve a
hivatkozott jogszabály adatkezelésre vonatkozó értelmező rendelkezését. Eladó
köteles továbbá az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseit is betartani.

5.

Eladó tudomásul veszi
- az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdésében
foglaltakat, továbbá a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.)
Korm. rendeletben foglaltakat, azaz az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultságát, valamint,
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 26. §-ában, és a KM 1. melléklet, III. 4. pontjában
foglaltakat, amelyek alapján a szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást,
illetőleg a nyilvánosságra hozatal még az üzleti titokra való hivatkozással sem
tagadható meg.

6.

Eladó kötelezettséget és egyben kártérítési felelősséget vállal továbbá azért, hogy a
feladat teljesítése során bármilyen módon tudomásukra jutott, illetve birtokába került
adatot, minősített adatot, tényt, információt bizalmasan kezeli, nem teszi
hozzáférhetővé, azokat titokként megőrzi, valamint nem használják fel a jelen
szerződésen kívül eső, általuk folytatott tevékenység során. Tudomásul veszik, hogy
azokat kizárólag a NEAK előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulásával adhatják át
harmadik személy részére.

7.

Eladó kijelenti, hogy kártérítési felelőssége körében köteles megtéríteni a NEAK
valamennyi, a jelen pontban vállaltak megsértésére visszavezethető vagyoni kárát,
illetve sérelemdíját, amennyiben a titoktartási kötelezettséget az Eladó szándékosan
vagy gondatlanul megszegi.
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8.

Eladó tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség megsértésének polgári és
büntetőjogi jogkövetkezményeiért a mindenkor hatályos jogszabályban foglaltak
szerinti büntetőjogi és polgári jogi szabályok szerint felel.

9.

A titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseknek az Eladói alkalmazottak,
alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők részéről történő megismertetése,
betartatása, illetve a betartatásának ellenőrzése az Eladó kötelessége, illetve
felelőssége. A jogosulatlan nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok
elhárításához, illetve kiküszöböléséhez szükséges költségek – az esetleges
titoksértésért fennálló felelősségen túl – az Eladót terhelik, kivéve, ha bizonyítja, hogy
a titok megőrzése és megőriztetése tekintetében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben
általában elvárható.

10.

Eladó köteles a szerződés teljesítésében résztvevővel (szerződő fél tisztségviselője,
tagja, munkavállalója, vele polgári vagy egyéb jogviszonyban álló személy) - a jelen
pontban meghatározottakkal egyező - titoktartási nyilatkozatot aláíratni. Harmadik
személynek minősülnek mindazok, akik a titoktartási nyilatkozatot nem írják alá.

11.

Eladó titoktartási kötelezettségének megszegése esetén a NEAK kártalanítási
kötelezettség nélkül azonnali hatállyal jogosult jelen szerződést felmondani.

12.

Vevő erre irányuló kifejezett, írásbeli igénye esetén az Eladó köteles megadni azoknak
a teljesítésbe bevonni kívánt – szükséges szakismerettel és megfelelő referenciával,
gyakorlattal rendelkező – alkalmazottainak, szakembereinek a jegyzékét, akiknek a
Vevő által meghatározott teljesítési helyre (pl. szállítás, telepítés helye) történő
belépését jelen szerződéssel összefüggő feladatok teljesítése érdekében
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 – Vevő által meghatározott egyéb adatokat. A jegyzékben feltüntetett
adatok személyes adatok, Vevő az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott
követelményeket az adatkezelés során köteles betartani. Amennyiben Vevő az így
kijelölt szakemberek valamelyike ellen alapos kifogást emel, az Eladó köteles helyette –
Vevő által elfogadott – más szakembert biztosítani.

13.

Eladó jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a NEAK Adatvédelmi Szabályzatának,
Informatikai Biztonsági Szabályzatának előírásait megismerte és azokat a feladat
ellátása során betartja.

14.

Vevő a Kbt. 142. §-ában foglaltak szerint köteles dokumentálni és ellenőrizni Eladó
szerződéses kötelezettségeinek teljesítését.
9.
Vegyes rendelkezések
(szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése; átláthatóság; EU Alap;
kapcsolattartás; szerződés értelmezése)

1.

Vevő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi,
hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha
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a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott
feltétel;
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel.
2.

Vevő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban
foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására,
hogy Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki
kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

3.

Eladó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek
minősül. Eladó tudomásul veszi továbbá, hogy az Ávr. 50. § (1a) bekezdésére
tekintettel az átláthatósága vonatkozásában foglaltak változása esetén arról
haladéktalanul köteles a Vevőt tájékoztatni, továbbá amennyiben jelen szerződés
Eladó valótlan tartalmú nyilatkozatán alapul, a Vevő jogosult jelen szerződést
haladéktalanul felmondani vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a
szerződéstől elállni.
Jelen szerződés EU Alapokból finanszírozott, mely finanszírozási forrásra vonatkozó
projekt adatok:

4.

A projekt neve: "Elektronikus Egészségügyi Ágazati Fejlesztések"
A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.6-16-2017-00001
A támogatás intenzitása: 100,000000 %
Finanszírozás módja: utófinanszírozás
5.

Kapcsolattartói adatok7
Vevő részéről a teljesítés során szakmai kapcsolattartásra kijelölt személy és adatai:
Kapcsolattartó neve: …………………………………..
Kapcsolattartó szervezeti egység: …………………….
Kapcsolattartó telefonszáma:…………………………
Kapcsolattartó e-mailcíme: ……………..…………….
Eladó részéről a teljesítés során szakmai kapcsolattartásra kijelölt személy és adatai:
Kapcsolattartó neve: …………………………………..
Kapcsolattartó telefon száma:…………………………
Kapcsolattartó e-mail címe: ……………..…………….

7

Szerződéskötéskor kitöltendő.
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6.

Szerződésmódosításra kizárólag a Kbt.141.§- ában foglalt esetekben van mód.

7.

A szerződés tartalmának értelmezése:
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó
rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.
Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem
tartalmazhat.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és az Eladó között létrejött
fent hivatkozott KM, és az alábbi melléklet*:

1.
2.

számú melléklet: Ajánlat részeként benyújtott részletes árajánlat
számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

Dátum: Budapest, 20…………….

…………………………………………………………….
Kiss Zsolt
főigazgató
Nemzeti egészségbiztosítási Alapkezelő
Vevő

…………………………………………………………….
(Képviselő neve)
(titulus)
(Eladó neve)
Eladó

Pénzügyi ellenjegyzés:

Közbeszerzési ellenjegyzés:

Jogi ellenjegyzés:
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Adásvételi szerződés 1. számú melléklete

AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTOTT RÉSZLETES ÁRAJÁNLAT
„NEAK IT biztonsági fejlesztések és adattárház fejlesztéshez kapcsolódó
üzembehelyezéséhez szükséges licencek beszerzése I.” tárgyú közbeszerzési eljárás

26/37

Adásvételi szerződés 2. számú melléklete

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

„NEAK IT biztonsági fejlesztések és adattárház fejlesztéshez kapcsolódó
üzembehelyezéséhez szükséges licencek beszerzése I.”tárgyú közbeszerzési eljárás
(valamennyi Ajánlattevőre vonatkozóan)

Nyilatkozat
az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt feltételnek
való megfelelésről

Nyilatkozattevő:
Cégnév:
…………………………………………………………………………
Székhely:
…………………………………………………………………………
Cégjegyzékszám: …………………………………………………………………………
Adószám:
…………………………………………………………………………
Képviseletében eljár:
………………………………………………………………………....
Jelen
okirat
aláírásával
nyilatkozom,
hogy
az
általam
képviselt ……………….……………… …………………………………………………………................... a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. § (1) bekezdés 1. pontja8 szerinti átlátható szervezet.
8

3. § (1) E törvény alkalmazásában
1. átlátható szervezet:
a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az
egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy
együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi
állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott
piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek:
ba) 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;
c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
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Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul írásban értesíteni.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.
Kelt………….., 201... ………………………..
…………………………………………….
cégszerű aláírás

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem
rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban,
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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III. NYILATKOZATMINTÁK
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1. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
„NEAK IT biztonsági fejlesztések és adattárház fejlesztéshez kapcsolódó
üzembehelyezéséhez szükséges licencek beszerzése I.”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
Ajánlattevő adatai9:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

A kapcsolattartó adatai10:
Kapcsolattartó személy neve:
Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:
Kapcsolattartó személy faxszáma:
Kapcsolattartó személy e-mail címe:

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek:
Összesített nettó ajánlati ár:

......................,- Ft

Kelt: …………… ………... év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)
elektronikus aláírással kell ellátni

Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőre vonatkozóan ki kell tölteni, a táblázat szabadon
bővíthető.
10 Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg. Az ajánlattevő felelőssége olyan kapcsolattartási
adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat.
9
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2. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT11
Alulírott ……………........…………….., mint a/az …………………………… (Ajánlattevő cégneve,
székhelye) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője / képviselői nyilatkozom /
nyilatkozunk, hogy az általam / általunk jegyzett cég:
-

részt kíván venni az Ajánlattételi felhívás és dokumentációban ismertetett feltételek
szerint a „Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások
teljesítése-2018” tárgyú keretmegállapodásos eljárás második részeként –
keretmegállapodásos eljárás a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja alapján –
indított, „NEAK IT biztonsági fejlesztések és adattárház fejlesztéshez kapcsolódó
üzembehelyezéséhez szükséges licencek beszerzése I.” tárgyú közbeszerzési
eljárásban;

-

teljeskörűen megismerte és elfogadja az Ajánlattételi felhívás és dokumentációban
foglalt valamennyi feltételt, rendelkezést, dokumentumot;

-

a közbeszerzési eljárás nyerteseként az Ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét
képező szerződés-tervezet szerint köt szerződést, és azt a szerint fogja teljesíteni, a
szerződésben elfogadott ellenszolgáltatás ellenében;

-

által megajánlott termékek/szolgáltatások a hatályos KM0101-0109NET18 azonosító
számú KEF keretmegállapodásban, az alábbi szerződésszámon szerepelnek: ………

-

valamint a közös ajánlattevők és alvállalkozói, erőforrást nyújtó szervezetei
vonatkozásában a keretmegállapodás első részében, azaz a 2018/S 025-052837
iktatószámú ajánlati felhívásban rögzített kizáró okok továbbra sem állnak fenn.

Kelt: …………… ………... év ……………….. hónap …. napján
(cégszerű aláírás)
elektronikus aláírással kell ellátni

Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot oly módon kell megtenni, hogy az valamennyi közös ajánlattevőre kiterjedjen,
különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá tartozással
összefüggésben tett nyilatkozatra!
11
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3. sz. melléklet
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában12
Alulírott, ……………………, mint a(z) ……………….............................. (ajánlattevő megnevezése)
cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a „Hálózati aktív eszközök beszerzése
és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018” tárgyú keretmegállapodásos eljárás második
részeként – keretmegállapodásos eljárás a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja alapján –
indított, „NEAK IT biztonsági fejlesztések és adattárház fejlesztéshez kapcsolódó
üzembehelyezéséhez szükséges licencek beszerzése I.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót
nem veszek igénybe:
vagy13
Nyilatkozom a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez
alvállalkozót igénybe veszek igénybe:
ezen részek tekintetében az
a közbeszerzés azon része(i), ajánlat benyújtásakor már
melyhez
alvállakozót ismert igénybe venni kívánt
kívánunk igénybe venni:
alvállalkozók
neve
és
székhelye

Kelt: …………… ………... év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)
elektronikus aláírással kell ellátni

12
13

A keretmegállapodás VIII. Alvállalkozók pontjában foglaltaknak megfelelően.
A nem megfelelő rész törlendő!
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4 sz. melléklet

NYILATKOZAT A FELELŐS FORDÍTÁSRÓL
(adott esetben)

Alulírott, ……………………, mint a(z) ……………….............................. (ajánlattevő megnevezése)
cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a „Hálózati aktív eszközök beszerzése
és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018” tárgyú keretmegállapodásos eljárás második
részeként – keretmegállapodásos eljárás a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja alapján –
indított, „NEAK IT biztonsági fejlesztések és adattárház fejlesztéshez kapcsolódó
üzembehelyezéséhez szükséges licencek beszerzése I.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
benyújtott idegen nyelvű dokumentumoknak az ajánlathoz csatolt fordítása az eredeti,
idegen nyelvű dokumentummal tartalmilag mindenben megegyezik.

Kelt: …………… ………... év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)
elektronikus aláírással kell ellátni
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5 sz. melléklet
NYILATKOZAT
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozat a változásbejegyzésről
„Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018” tárgyú
keretmegállapodásos eljárás második részeként – keretmegállapodásos eljárás a Kbt. 105. §
(2) bekezdésének c) pontja alapján – indított, „NEAK IT biztonsági fejlesztések és adattárház
fejlesztéshez kapcsolódó üzembehelyezéséhez szükséges licencek beszerzése I.” tárgyú
közbeszerzés

Alulírott ……………… gazdasági társaság, melyet képvisel ………………., közös Ajánlattevők
(……..gazdasági társaság 1………., ……..gazdasági társaság 2………., ……….stb…….) nevében
nyilatkozom, hogy a
……..gazdasági társaság 1……….
☐ nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás
☐ folyamatban van változásbejegyzési eljárás, és csatoljuk a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
……..gazdasági társaság 2……….,
☐ nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás
☐ folyamatban van változásbejegyzési eljárás, és csatoljuk a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
……….stb…….
☐ nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás
☐ folyamatban van változásbejegyzési eljárás, és csatoljuk a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást.
Nemleges tartalommal is csatolandó!
Kelt ………………………

…………………………………………
…………………………………………
közös Ajánlattevők nevében
elektronikus aláírással kell ellátni
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6. sz. iratminta
MEGHATALMAZÁS
(adott esetben)
Alulírott, ……………………, mint a(z) ……………….............................. (ajánlattevő megnevezése)
cégjegyzésre jogosult képviselője a „Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése-2018” tárgyú keretmegállapodásos eljárás második részeként –
keretmegállapodásos eljárás a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja alapján – indított,
„NEAK IT biztonsági fejlesztések és adattárház fejlesztéshez kapcsolódó
üzembehelyezéséhez szükséges licencek beszerzése I.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
ezennel meghatalmazom ____________________ (szig.sz.: __________; szül.:
__________; an.: __________; lakcím: ______________________________), hogy a
Nemzeti Egészségbiztosítási Aapkezelő, mint Ajánlatkérő által a „NEAK IT biztonsági
fejlesztések és adattárház fejlesztéshez kapcsolódó üzembehelyezéséhez szükséges
licencek beszerzése I.” tárgyban készített ajánlatunkat aláírásával lássa el.
A jelen meghatalmazáson szerepeljen annak időbeli hatálya
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

______________________________
(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult
képviselőjének aláírása)

______________________________
(meghatalmazott aláírása)

elektronikus aláírással kell ellátni
Előttünk, mint tanúk előtt:
Aláírás:
Név:
Lakcím:

Aláírás:
Név:
Lakcím:
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7. sz. iratminta
NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL

Alulírott, ……………………, mint a(z) ……………….............................. (ajánlattevő megnevezése)
cégjegyzésre jogosult képviselője a „Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése-2018” tárgyú keretmegállapodásos eljárás második részeként –
keretmegállapodásos eljárás a Kbt. 105. § (2) bekezdésének c) pontja alapján – indított,
„NEAK IT biztonsági fejlesztések és adattárház fejlesztéshez kapcsolódó
üzembehelyezéséhez szükséges licencek beszerzése I.” tárgyú közbeszerzési eljárásban
nyilatkozom, hogy
a) ajánlatunk üzleti titkot tartalmazó dokumentumot nem tartalmaz.

b) az ajánlatunkban csatolt alábbi dokumentumok üzleti titkot tartalmaznak, ezért azok
nyilvánosságra hozatalát megtiltjuk: ………………….

Az üzleti titokká nyilvánítás indokolása dokumentumonként: ……………….

(*Kérjük az a) vagy a b) pont kitöltését)

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap
………..………
(cégszerű aláírás)
elektronikus aláírással kell ellátni
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8. számú melléklet
RÉSZLETES ÁRAJÁNLAT14
Alulírott, ……………………, mint a(z) ……………….............................. (ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy
a „Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018” tárgyú keretmegállapodásos eljárás második részeként –
keretmegállapodásos eljárás a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján – indított, „NEAK IT biztonsági fejlesztések és adattárház fejlesztéshez
kapcsolódó üzembehelyezéséhez szükséges licencek beszerzése I.” tárgyú közbeszerzési eljárásban, a szállítást az alábbi összesített áron
vállaljuk:
KEF
cikkszám

FTNTFAZxVMBASE-A

KEF megnevezés

Megajánlott
termék neve

Megajánlott
termék
termékazonosítója

Base license for stackable
FortiAnalyzer-VM;
1
GB/Day of Logs and 500
GB
storage
capacity.
Unlimited
GB/Day when used in
collector
mode
only.
Designed for VMware
vSphere, Xen, KVM and
Hyper-V platforms.

Mennyiség
(db)

1

A táblázat további sorokkal bővíthető
Közbeszerzési díj és ÁFA nélküli ajánlati ár
16
Közbeszerzési díj és ÁFA nélküli ajánlati ár
17
Közbeszerzési díj és ÁFA nélküli ajánlati ár
14
15
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Keretmegállapodá
sban
rögzített
nettó
egységár
(Ft/db) 15

Nettó
ajánlati
egységár
(Ft/db) 16

Mennyiséggel
szorzott nettó
ajánlati ár (Ft)
17

FTNTFAZxVMGB25-B

FTNT-FC310LV0Vx24802-12-C

Upgrade license for adding
25 GB/Day of Logs and 10
TB storage capacity.

1

FortiAnalyzer-VM Support
1 Year 24x7 FortiCare
Contract (for 1-26 GB/Day
of Logs)

Terméktámogatás
bevezetés
NET_SZOLG (rendszermérnök)
17

1

256 óra

NET_SZOLG Projekt vezetés – vezető
03

64 óra

Összesített nettó ajánlati ár18:

18

A részletes árajánlat ezen rovatában szereplő összeget kell feltüntetni a Felolvasólapon.
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Megnevezés

Érték (Ft)

Összesített nettó ajánlati ár
Nettó közbeszerzési díj (Összesített nettó ajánlati ár 1%-a)
Közbeszerzési díjjal növelt összesített nettó ajánlati ár
27 % ÁFA (Közbeszerzési díjjal növelt összesített nettó ajánlati ár 27 %-a)
Mindösszesen (1 % közbeszerzési díjjal és 27 % Áfával együtt)
Kelt: …………… ………... év ……………….. hónap …. napján
(cégszerű aláírás)
elektronikus aláírással kell ellátni
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9. számú melléklet
NYILATKOZAT
2015. évi CXLIII. törvény 66. § (4) nyilatkozat a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy
középvállalkozásnak minősítésről.
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő – a „Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018” tárgyú
keretmegállapodásos eljárás második részeként – keretmegállapodásos eljárás a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján – indított, „NEAK IT
biztonsági fejlesztések és adattárház fejlesztéshez kapcsolódó üzembehelyezéséhez szükséges licencek beszerzése I.” tárgyú közbeszerzési
eljárásban
Alulírott ……………… gazdasági társaság, melyet képvisel ………………., közös Ajánlattevők (……..gazdasági társaság 1………., ……..gazdasági
társaság 2………., ……….stb…….) nevében nyilatkozom, hogy a 2004. évi XXXIV. törvény 3. § pontja szerint

a ……..gazdasági társaság 1……….
☐ mikro- vállalkozásnak minősül
☐ kis- vállalkozásnak minősül
☐ középvállalkozásnak minősül
☐ nem minősül mikro-, kis- és középvállalkozásnak

a ……..gazdasági társaság 2……….
☐ mikro- vállalkozásnak minősül
☐ kis- vállalkozásnak minősül
☐ középvállalkozásnak minősül
☐ nem minősül mikro-, kis- és középvállalkozásnak
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a …… gazdasági társaságn.
☐ mikro- vállalkozásnak minősül
☐ kis- vállalkozásnak minősül
☐ középvállalkozásnak minősül
☐ nem minősül mikro-, kis- és középvállalkozásnak
stb…

Kelt ………………………

…………………………………………
…………………………………………
közös Ajánlattevők nevében
elektronikus aláírással kell ellátni
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