SZERENCSEJÁTÉK ZRT.

PÁLYÁZAT

a Szerencsejáték Zrt.
Mentési rendszere eszközeinek
beszerzésére

2015.

1. A Pályázat kiírója
Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: SZZRT, vagy Pályázat kiíró)
1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
Tel.:+36 1 201-6777
Fax: +36 1 212-2315
http ://www. szerencsejatek. hu
A Pályázat kiíró képviselői:

Knuth Ábel informatikai igazgató és
Csillag Dávid informatikai igazgatóhelyettes

2. A Pályázat kiíró bemutatása
A Szerencsejáték Zrt. kizárólagosan állami tulajdonú gazdasági társaság. A Magyar Államot megillető
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét - az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény alapján
-, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter (a továbbiakban: nemzeti fejlesztési miniszter)
gyakorolja, aki e feladatát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MNV
Zrt.) tulajdonosi joggyakorló szervezet útján látja el.

3. A Pályázat (és az az alapján létrejövő későbbi szerződés) tárgya
„Mentési rendszer eszközök beszerzése”

4. Az eljárás típusa
Nyílt Pályázat.

5. Ütemezés


a Pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 13. 09 óra 30 perc



a Pályázatok bontása: 2015. augusztus 13. 10 óra 00 perc



Pályázók Pályázati eredményről való értesítése: 2015. augusztus 17.

A Pályázatok benyújtása
6.1. A Pályázatok benyújtásának határideje
A Pályázati felhívás 5. pontjában meghatározott határidő.

6.2. A Pályázatok benyújtásának helye
Szerencsejáték Zrt.
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1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
Informatikai Igazgatóság Titkársága

6.3. A Pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot 2 példányban (1 papír alapú, 1 elektronikus), borítékban (csomagban) lezárva kell
benyújtani. A borítékon (csomagon) fel kell tüntetni:
1. a pályázatot kiíró megnevezését, címét;
2. a Pályázó cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét;
3. a pályázat címét az alábbiak szerint: „Mentési rendszer eszközök beszerzése”
4. „A pályázat beadási határideje előtt nem bontható fel!”.

Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, a Pályázat kiírója nem
vállal felelősséget a Pályázat elirányításáért, vagy idő előtti felbontásáért.
A Pályázat benyújtása személyesen vagy postai úton történhet.

A pályázatok elektronikus verzióját úgy kell benyújtani, hogy a szakmai ajánlat az adminisztratív
ajánlattól külön legyen kezelhető a szakmai értékelés során.

A pályázatok elektronikus példányában szerepelnie kell a kiírás 5. számú mellékletének az ajánlati
árakkal

kitöltött

XLS

fájlnak,

(mely

tartalmazza

a

pályázó

által

ajánlott

termékeket/szolgáltatásokat).
A pályázó által a pályázatában szereplő árakat kizárólag HUF-ban lehet
megadni, az esetleges devizaárfolyamot feltüntetve a megfelelő adatmezőben.

Személyesen történő átadás esetén a Pályázatot a Pályázat kiíró képviselője, vagy annak megbízottja
személyesen veszi át, aki átvételkor a Pályázatot tartalmazó zárt borítékra rávezeti a Pályázat
beérkezési sorszámát, és az átvétel pontos idejét. A Pályázat átvételét az átvevő személy által
kiállított átvételi elismervény igazolja.
Postai úton történő kézbesítés esetén a Pályázat kiíró a Pályázatot csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a Pályázat beadási határidőig sor került. A Pályázat, illetve
az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből/sérüléséből/késedelmes kézbesítéséből eredő
felelősség és károk a Pályázót terhelik.
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7. Pályázatok bontása
7.1. Pályázatok bontásának időpontja
A Pályázati felhívás 5. pontjában meghatározott határidő.

7.2. Pályázatok bontásának helye
Szerencsejáték Zrt. 1015 Budapest Csalogány u. 30-32. 215. szoba

7.3. Pályázatok felbontása
A Pályázatok felbontása nem nyilvános, a bontásra a Bontási bizottság jelenlétében, a beadási
határidő lejártát követően kerül sor. A Pályázatok bontásáról jegyzőkönyv készül.

8. A Pályázatot kiíró kapcsolattartói
Csillag Dávid informatikai igazgatóhelyettes tel.: +36-1-201-67-77/ 9418 mellék
e-mail: csillag.david@szrt.hu
A jelen Pályázattal kapcsolatban csak a fent nevezett kapcsolattartók adhatnak felvilágosítást. Hivatalosnak
tekinthető felvilágosítást csak az írásban (e-mailen) feltett kérdésekre ad az SZZRT, hivatalos munkaidőben
(H-Cs: 7.30-16.00, P: 7.30-13.30).

9. A Pályázat elkészítése
Pályázat kiíró felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a Pályázati felhívást, a benne szereplő útmutatásokkal
együtt figyelmesen tanulmányozzák át, és Pályázatukat az abban foglalt formai és tartalmi
követelményeknek megfelelően készítsék el.

A Pályázat kiírója felhívja továbbá a pályázókat, hogy Pályázatuk benyújtása előtt ellenőrizzék az abban
szereplő adatok, nyilatkozatok pontosságát és ellentmondás mentességét. Amennyiben a Pályázó Pályázata
a Pályázat kiírója számára kitételeket, feltételeket fogalmaz meg, úgy a pályázatot az SZZRT, érvénytelennek
nyilváníthatja.

A Pályázat összeállításának megkönnyítése érdekében Pályázat kiíró jelen dokumentáció részeként
nyilatkozatmintákat bocsát a Pályázók rendelkezésére a Pályázati felhívásban előírt kötelezően csatolandó
nyilatkozatok megtétele érdekében. Pályázók a jelen dokumentációban szereplő nyilatkozatmintákat, vagy
azok tartalmával teljes körűen megegyező nyilatkozatmintákat kötelesek alkalmazni, azaz cég- és egyéb
adataikkal megfelelően kitölteni, cégszerűen aláírni és a Pályázat részeként becsatolni.
A Pályázó képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságát igazoló dokumentumokat (aláírási
címpéldány, aláírás minta, egyéb közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat) eredeti vagy közjegyző
által hitelesített másolatban kell becsatolni.
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9.1. A Pályázat nyelve
Az eljárás, ezen belül a Pályázat nyelve a magyar nyelv. A Pályázathoz és az eljáráshoz kapcsolódó
összes dokumentumot, levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni és benyújtani.
Amennyiben bármely, a Pályázathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven
kerül kiállításra, úgy azt a Pályázó egyszerű magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. Pályázat
kiíró felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során tartalmilag kizárólag a magyar nyelvű
dokumentumokat vizsgálja. A Pályázó felelősséggel tartozik azért, hogy az általa
becsatolt idegen nyelvű okirat, és annak magyar nyelvű fordítása tartalmilag megegyezzen.

9.2. A Pályázat elvárt szerkezete
A beadott Pályázatoknak legalább az alábbi részletezettséggel kell rendelkeznie:
1. Vezetői összefoglaló (amely tartalmazza az összesített ajánlati árat is)
2. 10-es pontnak megfelelő műszaki és szakmai tartalmú pályázat bemutatása
3. A kitöltött és cégszerűen aláírt mellékletek
4. Hiteles (30 napnál nem régebbi) cégkivonat;
5. Aláírási címpéldányok) (Aláírás-minták);
6. Pályázó valamennyi számlavezető bankjának nyilatkozatát, a Pályázó fizetőképességéről.

9.3. Hiánypótlás

A hiánypótlás célja, hogy növelje az eljárás eredményességének esélyét, mindazonáltal a Pályázóknak
Pályázatukat a megadott határidőre oly módon kell elkészíteniük, hogy az megfeleljen a Pályázat kiírója
előírásainak.

Minimum követelmény:


a 10. pontban meghatározott kötelező szakmai tartalomnak megfelelő Pályázat



a Pályázat mellékletében felsorolt kitöltött és cégszerűen aláírt nyilatkozatok

Az értékelésre kerülő szakmai, valamint gazdasági ajánlat elemei a hiánypótlási eljárás keretein
belül nem pótolhatók, nem módosíthatók. A Pályázat kiírója bármilyen egyéb esetben hiánypótlási
felhívást bocsáthat ki.

A hiánypótlási felhívásban megjelölt hiányosságokat a Pályázó az abban megjelölt határidőn belül kell
teljesítenie, a későbbiekben ennek pótlására a Pályázat kiíró már nem biztosít lehetőséget. A Pályázat
kiíró a hiánypótlási határidő lejártát követően teljesített hiánypótlást nem köteles elfogadni.
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Pályázóknak lehetőségük van a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolni (önálló
hiánypótlás), azonban a Pályázók által észlelt hiányok pótlására is csak a Pályázat kiírója által
meghatározott hiánypótlási határidőben, legkésőbb a benyújtási határidőt követő 3 napig van lehetőség.
A Pályázat kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a hiánypótlásnak nem az a célja, hogy
Pályázók c lehetőségre alapozva a hiánypótlás keretében állítsák össze Pályázatukat.
Pályázóknak ugyanis elsősorban a Pályázat benyújtása során kell a megfelelő gondossággal
úgy eljárniuk, hogy a Pályázati felhívásnak, a jelen dokumentációnak mindenben megfelelő
Pályázatot nyújtsanak be.

9.4. Kiegészítő tájékoztatás
Pályázók a Pályázat megtételével összefüggésben kizárólag írásban, Pályázat kiíró
kapcsolattartójának e-mail címére küldött e-mailben, a Pályázat megtételére nyitva álló
határidő lejárta előtti 3. munkanapig, kiegészítő tájékoztatást kérhetnek a Pályázat kiírótól a
Pályázati felhívásban, illetőleg dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban. A Pályázat kiíró
hangsúlyozni kívánja, hogy a kiegészítő tájékoztatás kizárólag írásban kérhető, így nem áll
módjában telefonon, szóban felvilágosítást adni az eljárással kapcsolatban.

Pályázat kiíró a kiegészítő tájékoztatást a Pályázat megtételére nyitva álló határidő lejárta
előtt legkésőbb 1 munkanappal adja meg, és minden Pályázónak egységesen, minden kérdés
és válasz feltüntetésével rendelkezésére bocsátja. Pályázat kiíró felhívja a Pályázók
figyelmét, hogy a kiegészítő tájékoztatás - szükséges esetben - a Pályázati felhívásban,
illetőleg dokumentációban foglaltakat értelmezi, kiegészíti. Pályázóknak a kiegészítő
tájékoztatásban megküldötteket is a Pályázati felhívás részeként kell kezelniük, Pályázatuk
összeállításánál az abban foglaltakra is figyelemmel kell lenniük.

9.5. Ajánlati kötöttség
Az ajánlati kötöttség a Pályázat megtételére nyitva álló határidő lejártától számított 30 napig
áll fenn.

9.6. A Pályázatok érvénytelensége, hiánypótlás keretében nem pótolható hiányosságok
Érvénytelen a Pályázat, ha a Pályázat megtételére nyitva álló határidő után érkezett be.

10. Pályázat szakmai része

6/19

A leszállítandó eszközök és kapcsolódó szolgáltatások:

Quantity
0
2
2
2
2
2
16
16
4
4
32
32
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4

HP DL380G9 16x1,8TB SAS 10K diszk, 64G RAM
Model #
Description
HP DL380 Gen9 24SFF CTO Server [#1]
767032-B21
HP DL380 Gen9 24SFF CTO Server
767032-B21
B19
Europe - Multilingual Localization
779556-L21
HP DL380 Gen9 E5-2623v3 FIO Kit
779556-B21
HP DL380 Gen9 E5-2623v3 Kit
779556-B21
0D1
Factory integrated
726718-B21
HP 8GB 1Rx4 PC4-2133P-R Kit
726718-B21
0D1
Factory integrated
652605-B21
HP 146GB 6G SAS 15K 2.5in SC ENT HDD
652605-B21
0D1
Factory integrated
791034-B21
HP 1.8TB 12G SAS 10K 2.5in SC 512e HDD
791034-B21
0D1
Factory integrated
665243-B21
HP Ethernet 10Gb 2P 560FLR-SFP+ Adptr
665243-B21
0D1
Factory integrated
749974-B21
HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller
727250-B21
HP 12Gb DL380 Gen9 SAS Expander Card
727250-B21
0D1
Factory integrated
QW972A
HP SN1000Q 16Gb 2P FC HBA
QW972A 0D1 Factory integrated
733660-B21
HP 2U SFF Easy Install Rail Kit
733660-B21
0D1
Factory integrated
720479-B21
HP 800W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit
720479-B21
0D1
Factory integrated
768900-B21
HP DL380 Gen9 Sys Insght Dsply Kit
768900-B21
0D1
Factory integrated
768884-B21
HP DL380 Gen9 Loc Disc Svc Ear Kit
768884-B21
0D1
Factory integrated
733664-B21
HP 2U CMA for Easy Install Rail Kit
733664-B21
0D1
Factory integrated
E5Y43AAE
HP OV for DL 3yr 24x7 FIO 1 Svr E-LTU
U4554E
HP Install DL38x(p) Service
U7AE8E
HP 3y 24x7 DL380 Gen9 ProCare Service
455883-B21
HP BLc 10G SFP+ SR Transceiver
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Quantity
1
1
2
1
1
1
2
1
4

Quantity
0
1
1
1
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1

HP MSL4048 szalagegység 2xLTO6 olvasóval
Model #
Description
TC406A
HP StoreEver MSL TapeAssure Adv Lic
AK381A
HP MSL4048 0-Drive Tape Library
C0H28A
HP MSL LTO-6 Ultr 6250 FC Drive Upg Kit
AH220A
HP MSL Redundant Power Supply Kit
UA871E
HP Startup MSLTape Lib 6K5U + 2K/4K SVC
U3M93E
HP 3y 4h 24x7 MSL4048 Proact Care SVC
C7976AN
HP LTO6 MP Ultrium Non Custom Lbl 20 Pk
C7978A
HP Ultrium Universal Cleaning Cartridge
AJ716B
HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack

HP DL360G9 16G RAM
Model #
Description
HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server [#1]
755258-B21
HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server
755258-B21
B19
Europe - Multilingual Localization
755378-L21
HP DL360 Gen9 E5-2609v3 FIO Kit
726717-B21
HP 4GB 1Rx8 PC4-2133P-R Kit
726717-B21
0D1
Factory integrated
785067-B21
HP 300GB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD
785067-B21
0D1
Factory integrated
766207-B21
HP DL360 Gen9 SFF Embed SATA Cable
766207-B21
0D1
Factory integrated
665243-B21
HP Ethernet 10Gb 2P 560FLR-SFP+ Adptr
665243-B21
0D1
Factory integrated
749974-B21
HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller
QW972A
HP SN1000Q 16Gb 2P FC HBA
QW972A 0D1 Factory integrated
734807-B21
HP 1U SFF Easy Install Rail Kit
734807-B21
0D1
Factory integrated
720478-B21
HP 500W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit
720478-B21
0D1
Factory integrated
764636-B21
HP DL360 Gen9 SFF Sys Insght Dsply Kit
764636-B21
0D1
Factory integrated
764757-B21
HP DL360 Gen9 Loc Disc Svc Ear Kit
764757-B21
0D1
Factory integrated
734811-B21
HP 1U CMA for Easy Install Rail Kit
734811-B21
0D1
Factory integrated
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1
1
1
1
2

E5Y43AAE
339778-B21
U4506E
U7AL9E
455883-B21

HP OV for DL 3yr 24x7 FIO 1 Svr E-LTU
HP Raid 1 Drive 1 FIO Setting
HP Install DL36x(p) Service
HP 3y 24x7 DL360 Gen9 FC Service
HP BLc 10G SFP+ SR Transceiver

Cisco SFP Modul bővítés
6 SFP-10G-SR-S=
10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class

11. Eredményhirdetés
Az eredményhirdetés (Pályázók értesítése) időpontja

11.1.

A Pályázati felhívás 5. pontjában meghatározott időpont.

Az eredményhirdetés módja

11.2.

Kizárólag írásban (a Pályázóknak küldött email és/vagy fax üzenetben).

12.

szerződésre vonatkozó feltételek

A

A Pályázó a Pályázatának aláírásával tudomásul veszi, és elfogadja különösen az alábbi szerződési
feltételeket:
1. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek kikötése a szerződésben (kötbér, jótállás);
2. Az ellenérték kiegyenlítése forintban (HUF) történik a számla kézhezvételétől számított 30
napon belül;
3. Amennyiben Pályázó (szerződő partner) az ellenértéket valamely deviza árfolyamának
alakulásához kívánja kötni, úgy az adott deviza tekintetében a Pályázat benyújtásának napján
érvényes MNB árfolyam és a számla kiállításának napján érvényes MNB árfolyam közötti
százalékos különbséget jogosult érvényesíteni.
4. A Pályázó (szerződő partner) a számláját csak az SZZRT, arra felhatalmazott képviselőjétől
származó teljesítésigazolás birtokában és annak megfelelően nyújthatja be;
5. Az SZZRT, kiköti az elállási, valamint a rendes és rendkívüli felmondás jogát.
6. Az SZZRT, kiköti a szerzői jogi, publikálási és továbbfejlesztési lehetőségek szabályozását.

13.

Egyéb, a Pályázattal kapcsolatos információk
1. A Pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség a Pályázót
terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül a Pályázati felhívás kiírója nem tehető felelőssé a

9/19

Pályázat költségeivel kapcsolatosan.
2. A Pályázati felhívásban kért információk benyújtásáért a Pályázó felel. Nem kielégítő
információk következménye a Pályázat érvénytelenné nyilvánítása lehet. Pályázó felelőssége,
hogy a Pályázat benyújtásához szükséges valamennyi információt a rendelkezésre álló idő alatt
beszerezze, és hogy ajánlatát ezek ismeretében tegye meg.
3. A Pályázat kiíró fenntartja a jogot, hogy a Pályázati felhívás és a benyújtott Pályázatok keretei
között megítélése szerint számára összességében a legkedvezőbb érvényes Pályázatot benyújtó
Pályázóval kössön szerződést, illetve, hogy - haladéktalanul írásbeli értesítés mellett - a
Pályázati felhívást indokolás nélkül visszavonja vagy eredménytelennek nyilvánítsa. A Pályázat
kiíró fenntartja a jogot, hogy bármelyik, vagy az összes Pályázatot indokolás nélkül elutasítsa.
4. A jelen Pályázati felhívás, illetve az eredmény kihirdetése nem jelenti a Pályázat kiírójának
szerződéskötési kötelezettségét, illetőleg a Pályázat megküldésével, az eredmény kihirdetésével
a Pályázónak nem keletkezik joga a szerződéskötésre. Ezen Pályázati felhívás semmilyen
formában nem kötelezi az SZZRT-t nyertes Pályázó kihirdetésére. Az SZZRT, jogosult arra,
hogy a Pályázati felhívást módosítsa, és az abban foglaltaktól eltérjen.
5. Az SZZRT, saját belátása szerint dönthet bármely vagy az összes Pályázat, illetve az egyes
Pályázatok bármely részének eredménytelenségéről, amennyiben úgy ítéli meg, a Pályázat nem
teljes, számára nem megfelelő feltételeket és korlátozásokat tartalmaz, illetve jelentősen eltér a
Pályázati felhívás által rögzített követelményektől.
6. Az SZZRT, érvénytelennek tekinti a Pályázatot, amennyiben a Pályázati felhívásban
meghatározott határidő lejárta után nyújtották be, illetve nem felel meg a Pályázati felhívás
feltételeinek.
7. A Pályázók vállalják, hogy a Pályáztatási eljárás során az SZZRT-ről birtokukba került
információt bizalmasan kezelik, és nem osztják meg harmadik féllel.
8. Az SZZRT, kötelezettséget vállal arra, hogy a Pályázóktól beérkezett anyagokat bizalmasan
kezeli, arra jogosulatlan személy részére nem teszi hozzáférhetővé. A Pályázók vállalják, hogy
a Pályázatkérés alapján indult eljárás során az SZZRT- ről birtokukba került információt
bizalmasan kezelik, és nem osztják meg harmadik féllel.
9. A benyújtott Pályázatok egyes részeit vagy annak egészét a Pályázó kifejezett nyilatkozatával
bizalmasnak minősítheti. Ebben az esetben az SZZRT. - ha csak jogszabály ettől eltérően nem
rendelkezik - vállalja, hogy a bizalmas jellegű információt nem hozza nyilvánosságra, vagy
harmadik fél (kivéve a Pályázatok kiértékeléséhez felkért tanácsadót) tudomására.
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A Pályázatkérés mellékletei:
1. sz. melléklet: Nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról
2. sz. melléklet: Nyilatkozat a Pályázati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan
3. sz. melléklet: Információs lap
4. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat

Budapest, 2015. július 28.

Knuth Ábel

Csillag Dávid

informatikai igazgató

informatikai igazgatóhelyettes

Szerencsejáték Zrt.

Szerencsejáték Zrt.
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/

1 sz. melléklet

NYILATKOZAT
Kizáró okokról

Alulírott ........................................................ mint a(z)

....................................................................................................................................... (cégnév,

székhely)

Pályázó cégjegyzésre jogosult képviselője - a Szerencsejáték Zrt. által indított „a Szerencsejáték Zrt. Mentési
rendszere eszközeinek beszerzésére 2015.” tárgyú beszerzési eljárásban a Pályázati felhívásban foglalt
valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és
elfogadása után kijelentem, hogy a(z)

................................................................................................ Pályázó

-

nem áll végelszámolás alatt, ellene jogerős csődeljárási, felszámolási eljárás nincs
folyamatban;

-

vállalja, hogy a pályázatban elvállalt szolgáltatásokat vállalása szerint fogja nyújtani és
teljesíteni;

-

nem követett el - jogerős bírósági ítélettel megállapított, gazdasági, illetőleg szakmai
tevékenységével kapcsolatos - bűncselekményt, o nincsen (és az elmúlt évben nem is volt)
köztartozása.

Kelt: ......................................... , ........... év ............................. hó ........... napján

cégszerű aláírás
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3 . sz. melléklet
NYILATKOZAT
a Pályázati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan

Alulírott ........................................................ mint a(z)

....................................................................................................................... (cégnév,

székhely)

Pályázó cégjegyzésre jogosult képviselője - a Szerencsejáték Zrt. által indított „a Szerencsejáték Zrt.
Mentési rendszere eszközeinek beszerzésére 2015.” tárgyú beszerzési eljárásban a Pályázati felhívásban
foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése és
elfogadása után kijelentem, hogy

a Pályázati felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeket megismertük, azokat
kötelezőként, feltételek nélkül elfogadjuk, pályázatunkat az előírtaknak megfelelően készítettük el, és
nyújtottuk be, kijelentjük továbbá, hogy a vállalt kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük.

Kelt: ......................................... , ........... év ............................ hó ............ napján

cégszerű aláírás
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2 . sz. melléklet
INFORMÁCIÓS LAP
Általános információk: Pályázó / közös Pályázó / részéről kell kitöltve a Pályázathoz csatolni
1. Cég neve:
2. Adószama:
3. Pénzforgalmi jelzőszáma:
4. Címe (székhelye)
- irányítószám:
- település, utca, házszám:
- telefonszám:
- telefaxszám:
- központi e-mail cím:
- internet (URL) cím:
5. Címe (levelezési címe)
- irányítószám:
- település:
- utca, házszám:
6. Cégjegyzésre (aláírásra) jogosult személy(ek)
- neve:
- beosztása:
- közvetlen telefonszáma:
7. A Pályázati eljárás során a kapcsolattartó személy(ek):
- neve:
- közvetlen telefonszáma:
- telefax száma:
- közvetlen e-mail címe:

Kelt: ......................................... , .......... év ............................. hó ............ napján

cégszerű aláírás
: a megfelelő rész aláhúzandó
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TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

4 . sz. melléklet

Alulírott ....................................... (szül.: .............................. , an.: ................................ ,
lakcím: .......................................... ), mint a .................................................................
(Cg.:
...................................... székhely; .............................................. ) Pályázó

képviselője jelen nyilatkozat aláírásával jelentkezem a Szerencsejáték Zrt., mint Pályázat kiíró által
„a Szerencsejáték Zrt. Mentési rendszere eszközeinek beszerzésére 2015.” tárgyában kiírt
eljárásra.

Titoktartási záradék
Az Pályázó tudomásul veszi, hogy a Szerencsejáték Zrt. a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, az állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatálya alá esik, és ezért közérdekből
nyilvános lehet minden a hivatkozott törvények által meghatározott szerződéses adat.
A Pályázó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi - a fentebb
írt törvényi rendelkezést meghaladó - adat, információ üzleti titkot képez, erre tekintettel köteles
a szerződés teljesítése során, illetve azzal kapcsolatban tudomására jutott, megismert adatot,
információt üzleti titokként korlátlan határidővel megőrizni. Az üzleti titok megőrzéséért polgári és
büntető jogi felelősséggel tartozik.
Budapest, 2015. _____

Pályázó cégszerű aláírása

