Tárgy: árajánlatkérés
Kapcsolattartó: Sükösd Léda
Telefon: +36 20 540 3317
E-mail: info@lathataregyesulet.hu

AJÁNLATKÉRÉS
1) Ajánlatkérő megnevezése, címe:
Neve: Láthatár Közhasznú Egyesület
Címe: 7900 Szigetvár, Dózsa György u. 5/A.
Képviseletében: Liber Noémi elnök
2) Az ajánlatkérés tárgya:
A HUHR/1901/4.1.2/0034 számú, „Education Development for Understanding Roma”
elnevezésű projekt keretében számítástechnikai eszközök beszerzése
3.1) Szerződő felek:
Megrendelő: az ajánlatkérő a Láthatár Közhasznú Egyesület (7900 Szigetvár, Dózsa György
u. 5/A.
Szolgáltató: a jelen ajánlatkérés alapján nyertes ajánlattevő.
3.2) Ajánlatkérés tárgya részletesen: A HUHR/1901/4.1.2/0034 számú, „Education
Development for Understanding Roma” elnevezésű projekt keretében számítástechnikai
eszközök beszerzése:
Hardver
Specifikáció
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Apple
Macbook
notebook

Apple Ipad 11 tablet

Air

13”

Processzor: Apple M1, Memória: legalább
8Mb, Belső tárhely: 256 Gb, Kijelző: 13”
Apple macOS operációs rendszerrel
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Processzor: Apple M1, Memória: legalább
8Mb, Belső tárhely: 256 Gb, Kijelző: 11”
Apple macOS operációs rendszerrel
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Digitális toll

Apple Pro 11” kompatibilis

2

Laptop

Processzor: Intel i5 (10. vagy 11. gen),
Memória: legalább 8Mb, Belső tárhely:
legalább 256 Gb SSD, Videókártya: legalább
integrált HD kártyaKijelző: 15,6” FullHD,
magyar billentyűzet

1

Szoftver
Operációs rendszer laptopra
Office

Specifikáció
Windows 10 Home
Microsoft Office 2021
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1
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3.3) A szerződés teljesítésének határideje:
teljesítési véghatáridő: 2022. március 14.
3.4) A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése:


A beszerzés fedezete a Láthatár Közhasznú Egyesület HUHR/1901/4.1.2/0034
számú, „Education Development for Understanding Roma” elnevezésű
projektjének forrásából rendelkezésre áll.



Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít.



Az Ajánlatkérő csak a megrendelt eszközkészlet teljeskörű leszállítása után fogadja
be a számlát.



Ajánlatkérő a benyújtott számlát a teljesítés napját követő 30 napon belül
átutalással egyenlíti ki.



A kifizetés pénzneme: HUF

4) Az ajánlat elkészítésére előírt ajánlatkérői követelmények:
4.1) Az ajánlatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
Ajánlati ár: eszközönként a darabszám, a bruttó egységár, valamint a teljes bruttó ár.
A teljes eszközlista összesített bruttó ára.
5) Az ajánlatok benyújtása:
5.1) Módja: Az ajánlati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot
személyesen szükséges eljuttatni az Ajánlatkérőnek.
5.2) Cím: Szigetvár, Dózsa György u. 5/A
5.3) A Láthatár Közhasznú Egyesület által kijelölt kapcsolattartó: Sükösd Léda
5.5) Az árajánlat benyújtásának határideje:

2022. február 14. hétfő 16:00 óra
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6) Az Ajánlatkérő által jelen ajánlatkérés vonatkozásában előírt egyéb feltételek:
6.1) Ajánlata benyújtásával az Ajánlattevő – külön nyilatkozat megtétele nélkül – a jelen
ajánlatkérésben meghatározott követelményeket és feltételeket elfogadja.
6.2) Az Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen ajánlatkérését bármikor
módosítsa, vagy visszavonja, továbbá, hogy az ajánlatkérést eredménytelennek nyilvánítsa,
valamint, hogy a benyújtott ajánlat alapján ne kössön szerződést.
6.3) Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
Eredménytelen az eljárás, ha
 nem érkezett ajánlat
 kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett
 egyik ajánlattevő sem tett az ajánlatkérő anyagi fedezet mértékére tekintettel
megfelelő ajánlatot
 valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit
súlyosan megsérti
Érvénytelen az ajánlat, ha





a felhívásban meghatározott határidő után nyújtották be
az ajánlattevőt az eljárásból kizárták, vagy nem felelt meg a szerződés
teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek
az ajánlat nem felel meg a felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott
egyéb követelménynek
az ajánlattevővel szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn

6.4) Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról hozott döntéséről az ajánlatot benyújtó
ajánlattevőket értesíti.
6.5) Eredményes ajánlatkérés esetén az Ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati árat
megajánló ajánlattevővel köt szerződést.
7) Az eredményhirdetés
a/ Az eredményhirdetés időpontja:
Az Ajánlatkérő az ajánlattevőket a döntés meghozatala napján, de legkésőbb az
ajánlattételi határidő lejárata napjától számított 8 napon belül értesíti az eljárás
eredményéről.
b/ A megrendelés időpontja:
2022. február 22.
8) Adatkezelési tájékoztató:
A személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályok – különösen az Európai
Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (GDPR rendelet), a magyar 2011. évi CXII. törvény
(Info tv.), valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések alapján
járunk el.
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Tájékoztatjuk Önt, hogy a fenti tárgyú feladat ellátásra vonatkozóan további árajánlatokat is
bekért.
Bízunk benne, hogy sikerült felkeltenünk érdeklődését és megtisztel azzal, hogy árajánlatot
ad.

Szigetvár, 2022. február 7.
Tisztelettel:
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