Nyílt pályázati felhívás
A Vasas Akadémia Kft. nyílt pályázatot hirdet kamerarendszer beszerzésére és kiépítésére
az alábbiak szerint:
1. Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége
Vasas Akadémia Kft.
1139 Budapest, Fáy utca 58.
Telefon: +36203784880
E-mail: info@vkla.hu
2. A pályázat tárgya
Kamerarendszer beszerzése és kiépítése a Vasas Akadémia Kft. részére edzések, mérkőzések elemzése
céljából. A kiépítés helye: 1139 Budapest, Fáy u. 58., „Mészöly Kálmán” műfüves nagypálya.
3. A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat
Árajánlat
Műszaki adatok, követelmények
Garancia
4. A vásárlás tervezett ideje
2016. május 31.
5. Bírálati szempontok:
Az Ajánlatkérő az ajánlatokat az összességében legelőnyösebb ajánlat szerint értékeli az alábbiak
figyelembevételével:
a) ár/érték arány
6. Kizáró okok
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, vagy alvállalkozó aki:
a) végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás
folyamatban van, illetőleg ha az Ajánlattevő (alvállalkozó) személyes joga szerinti hasonló
eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
c) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben
megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól
nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg f)
pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az
Ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az Ajánlatkérő székhelye szerinti
ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
e) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
f) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben
meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
7. A pályázat beadási határideje, módja
2016.05.15. e-mailben, vagy személyesen magyar nyelven, az info@vkla.hu illetve 1139 Budapest Fáy
u. 58. címre.
8. Eredményhirdetés
2016.05.20.-ig.
9. A szerződéskötés tervezett időpontja
2016. május 31.
10. Egyéb információk
-

-

Ajánlattevő a végső ajánlat benyújtására vonatkozó ajánlattételi határidőtől számítva 30 napig
kötve van ajánlatához.
Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
Ajánlattevőt terheli.
Ajánlatkérő az ajánlatok összeállításának könnyítése érdekében helyszíni bejárást biztosít.
Időpontot az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken kell egyeztetni, legalább 2
munkanappal korábban.
A pályázat végén a nyertes Ajánlattevő a végső ajánlatában szereplő árakon felül semmilyen
díjazásra, egyéb költségtérítésre plusz ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül, az eljárás
bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa.

11. Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja
2016. április 05.

