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AJÁNLATKÉRÉS 

 

1. Az ajánlatkérés rendelkezésre bocsátásának módja: 

Ajánlatkérő az ajánlatkérést és annak mellékleteit elektronikus úton egyidejűleg küldi meg az 

ajánlattételre felkért gazdasági szereplőknek, továbbá Ajánlatkérő az ajánlatkérést és annak 

mellékleteit a Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapján 

(http://www.mke.hu/aktualis/palyazat) is közzéteszi. 

Az eljárásban bármely gazdasági szereplő tehet ajánlatot. 

 

2. Az ajánlat benyújtásának határideje: 2021. október 11. 14:00 óra 

 

3. Az ajánlat benyújtásának helye és módja:  

Az ajánlatot elektronikus formában a beszerzes@mke.hu e-mail címre kell megküldeni. 

Kérem, hogy árajánlatában az árajánlatkérés azonosítójára szíveskedjen hivatkozni. 

 

Kérem, hogy amennyiben a beszerzési eljárással kapcsolatosan kiegészítő tájékoztatás iránti 

kérelemmel kíván élni, úgy a kérelmet szíveskedjen az árajánlatától elkülönítve, önálló  

e-mailben a beszerzes@mke.hu címre eljuttatni az ajánlattételi határidőt megelőzően. Kérem, 

hogy az e-mail tárgyaként a „kiegészítő tájékoztatás kérése” elnevezést szíveskedjen megadni, 

illetve az e-mailben az árajánlatkérés azonosítójára és az iktatószámára szíveskedjen 

hivatkozni. 

 

Felhívom szíves figyelmét arra a körülményre, hogy a megadott ajánlattételi határidőn túl 

továbbá nem az árajánlatkérésben meghatározott elektronikus levelezési címre 

(beszerzes@mke.hu) beérkező árajánlatokat nem áll módomban elfogadni és értékelni. 

 

4. Beszerzés tárgya: 

Széles formátumú tintasugaras plotter beszerzése és teljeskörű üzemeltetési szolgáltatás ellátása 
 

5. Ajánlati ár: 

Kérem, árajánlatát legalább 30 napos érvényességi határidővel az ajánlati kötöttség ideje alatt 

az ajánlati árat megváltoztató feltétel nélkül, magyar forintban szíveskedjen megadni, úgy hogy 

az tartalmazza a beszerzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, illetve díjat. 

 

6. Az ajánlatok bontásának ideje, értékelés időpontja:  

A beérkezett árajánlatok az ajánlattételi határidő lejártát követően azonnal bontásra és 

értékelésre kerülnek. 

 

7. Bírálati szempont: 

A beérkező árajánlatok közül – megfelelő minőségű termék és szolgáltatás ajánlata esetén – a 

legalacsonyabb összegű árat tartalmazó ajánlatot benyújtó Szolgáltató kerül kiválasztásra, az 

alábbi feltétel figyelembevételével. 

 

A jelen versenyeztetési eljárásban való részvétel feltétele, hogy az eljárás teljes időtartama alatt 

– az árajánlat benyújtásától a szerződés megkötéséig – a Szolgáltatóval szemben nem 

rendelhetnek el adó-, vámfizetési, vagy járulékfizetési kötelezettség teljesítésével összefüggő 

végrehajtási eljárást. Amennyiben a fenti időszak alatt a Szolgáltatóval szemben adó-, 

vámfizetési, vagy járulékfizetési kötelezettség teljesítésével összefüggő végrehajtási eljárás 

indul, abban az esetben a jelen eljárásban való további részvétele nem lehetséges, az árajánlat 

érvénytelennek minősül, azt az Ajánlatkérő nem fogadja el és egyéb szempontból a 

továbbiakban nem értékeli. 

 

  

http://www.mke.hu/aktualis/palyazat
mailto:beszerzes@mke.hu
mailto:beszerzes@mke.hu
mailto:beszerzes@mke.hu


2 

8. Műszaki specifikáció: 
A 2. számú mellékletként csatolt Műszaki leírásban foglaltak szerint. 

 

9. Szerződés meghatározása: 
A Szolgáltatási szerződés tervezetét jelen ajánlatkérés 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

10. Szerződés hatálya és teljesítési határidő:  

A 3. számú mellékletként csatolt szerződéstervezet 3., illetve 4. fejezetében foglaltak szerint. 

 

11. Jótállás:  

A 3. számú mellékletként csatolt szerződéstervezet 4.6. pontjában foglaltak szerint. 

 

12. Fizetési feltételek:  

A 3. számú mellékletként csatolt szerződéstervezet 6. fejezetében foglaltak szerint. 

 

Késedelmes teljesítés esetén a kamat mértékére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvényben foglalt szabályok az irányadók. 
 

Kérem, szíveskedjen árajánlatának benyújtásával egyidejűleg – az árajánlatkérésben 

meghatározott elektronikus levelezési címre történő megküldéssel – tájékoztatni, hogy 

nyertessége esetén mely – hatályos cégkivonatban szereplő – fizetési számlájára teljesítse a 

Megrendelő a Szerződés ellenértékét. Kérem, hogy a tájékoztatásban a számlavezető 

pénzintézet elnevezését is szíveskedjen megadni. 

 

Tájékoztatom, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetem költségvetése terhére csak átlátható 

szervezetnek minősülő gazdálkodó szervezet részére teljesíthető kifizetés, továbbá, hogy a 

valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján megkötött szerződés semmis. 

 

Kérem, hogy szíveskedjen kitölteni és árajánlatához csatolni a jelen árajánlatkérés mellékletét 

képező átláthatósági nyilatkozatot.  

 

A fenti tájékoztatás, illetve az átláthatósági nyilatkozat csatolásának elmaradása, illetve nem 

megfelelő kitöltése nem érinti az árajánlat érvényességét, ugyanakkor Ajánlattevő nyertessége 

esetén a szerződés megkötéséhez szükségesek.  

 

13. Árajánlatkérés kapcsolattartója:  

Harmat Zita 

ügyvivő szakértő 

Telefon: +36 (30) 158-6332 

 

14. A szerződés megerősítése:  

A 3. számú mellékletként csatolt szerződéstervezet 7. fejezetében foglaltak szerint. 

 

15. Elállási jog: 

Ajánlatkérő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)  

6:74 § (2) bekezdése alapján kiköti magának a jogot arra, hogy a bírálati szempont alapján a 

legkedvezőbb árajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését 

megtagadhatja.  

 

A Ptk. 6:74 (3) bekezdése alapján Ajánlatkérő a felhívását az ajánlattételi határidőig 

módosíthatja/visszavonhatja. 
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16. Egyéb: 

A bekért árajánlatok értékelését követő szerződés dokumentációjának előkészítéséhez az 

ajánlatban kérem megadni az Ajánlattevő szakmai kapcsolattartójának a nevét, beosztását és 

elérhetőségi adatait, valamint a szerződésben meghatározott bejelentés esetén használatos  

e-mail címét, telefonszámát és weboldalának elérhetőségét. 
 

17. Az árajánlat benyújtásával kapcsolatosan a következő szempontokat szükséges 

figyelembe venni: 

- Az ajánlatkéréssel kapcsolatos részletes szerződéses feltételek jelen ajánlatkérés 

mellékleteként csatolt szerződéstervezetben (3. számú melléklet) kerültek 

meghatározásra. 

- Kérem a szerződéstervezetben foglalt feltételeket áttanulmányozni és arra 

vonatkozóan nyilatkozni (4. számú melléklet), hogy azt teljes körűen megismerte és 

az abban foglalt feltételeket elfogadta.  

- Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a jelen ajánlatkérés 3. számú mellékletét képező 

Szolgáltatási szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. 

- Kérem, hogy a jelen ajánlatkérés 3. számú mellékletét képező Szolgáltatási szerződés 

teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állásról (6. számú 

melléklet) nyilatkozni szíveskedjen. 
 

18. Árajánlat adása esetén benyújtandó cégszerűen aláírt dokumentumok: 

- Ajánlati adatlap (1. számú melléklet) 

- Részletes átláthatósági nyilatkozat (5. számú melléklet) 

- A képviseleti jogosultság ellenőrzése céljából aláírás-minta, vagy aláírási címpéldány 

másolata 

- Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról (4. számú melléklet) 

- Ajánlattételi nyilatkozat (6. sz. melléklet). 
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MELLÉKLETEK 

 

1. számú melléklet:  Ajánlati adatlap  

2. számú melléklet:  Műszaki leírás 

3. számú melléklet:  Szerződéstervezet 

4. számú melléklet:  Nyilatkozat a szerződéstervezet elfogadásáról 

5. számú melléklet: Részletes átláthatósági nyilatkozat  

6. számú melléklet:  Ajánlattételi nyilatkozat 
 


