
 
 

 

Ajánlattételi Felhívás 

 

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont (15325189—2-43; 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.) az 

alábbi ajánlattételi felhívást teszi közzé.  

Ajánlati felhívás tárgya: Hordozható és asztali PC beszerzés. 

1. 10 db laptop, főbb műszaki specifikáció:  Gyártó: Dell, Méret: 14” – 15,6” CPU intel i5 - i7 minimum 

hatodik generációs / RAM: 8GB DDR4 / SSD: 256 GB / WINDOWS / Laptoptáska / 3 év helyszíni garancia;   

2. 10 db asztali számítógép, kért főbb műszaki jellemzők: Gyártó Dell, CPU intel i5 – i7 minimum hatodik 

generációs / RAM: 8GB DDR4 / SSD: 256 GB / WINDOWS / egérrel, billentyűzettel / 3 év helyszíni 

garancia;  

3. 10 db monitor, főbb műszaki jellemzők: Kért gyártók közül valamelyik: Dell, LG, ASUS, HP, PHILIPS, 

ACER, SAMSUNG / LED 23-24” válaszidő maximum 5ms;  

Ajánlattételi határidő: 2018. november 10. 12 óra 

Ajánlattétel módja: Az ajánlatokat cégszerűen aláírva elektronikus (PDF) formátumban várjuk az alábbi 

e-mail címekre: pappz.attila@tk.mta.hu; beszerzes@tk.mta.hu; iktatas@tk.mta.hu; Az ajánlatadás 

csak akkor érvényes, ha mindhárom e-mail címre egyidőben elküldik az ajánlattételüket! 

Mellékletek: Az ajánlatokhoz kérünk csatolni: 

 1 db referencia munka hivatkozást a tárgy szerinti tevékenységben.  

 1 db minimum 1 oldalas bemutatkozó anyagot. 

 Egyszerű saját nyilatkozatot arról, hogy Ajánlatadóra nem vonatkozik a Közbeszerzési Törvény 

62.§. és 63.§. paragrafusában foglalt kizáró okok. 

Az ajánlatok értékelése: Az ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat értékeli, az értékelés fő szempontja a 

megadott ár, ezen belül is az összességében legkedvezőbb ajánlat, avval, hogy természetesen az 

azonos műszaki tulajdonsággal megajánlott eszközök kerülnek összehasonlításra.  Kérjük az darabárak 

feltüntetését is, tekintettel arra, hogy a megrendelni kívánt mennyiségek kis mértékben változhatnak. 

Ajánlatkérő az értékelés végeredményéről valamennyi Ajánlattevőt értesíti. 

Egyéb információk: A szállítás helye a Kutatóközpont székhelye (1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.) A 

megvalósítás határideje szerződéskötés után várhatóan 2018.11.30. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. 

Szerződés szerinti teljesítés után utólag 30 napos átutalásos számla ellenében történik a kifizetés. 

 

Budapest, 2018. október 25. 

 


