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AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 
 

 

1. A beszerzés tárgya: Televíziós adóberendezés és antenna beszerzése és telepítése a 

Debrecen Televízió 42-es csatornájához az előírt besugárzási terület eléréséhez 

A szerződés tárgya: Ajánlatkérő részére az adóberendezés és az antenna beszerzése és 

telepítése, beüzemelése. 

2. A választott eljárás típusa: Nyílt, egyfordulós eljárás 

A kiíró vizsgálni kívánja a pályázók alkalmasságát a tárgyi szolgáltatás elvégzésére, a 

pályázati ár figyelembevételével. A legkedvezőbb összegű ajánlatot adó ajánlattevő – 

alkalmassága esetén – lesz az eljárás nyertese. 

3. Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése és címe 

Megnevezés: Médiacentrum Debrecen Kft. 

Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.  

Fax szám:  525-105 

Telefonszám:  525-100 

E-mail: szabo.jozsef@mcdb.hu  

4. A szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés 

5. A teljesítés helye: Debrecen, Bethlen u. 47-49 

6. A szállítás határideje:  

A szállítás határideje 2020. augusztus 31.  

7. Kötbér mértéke: az ajánlatkérő a nem szerződésszerű teljesítés esetén az alábbi 

mértékű kötbéreket kötik ki: 

 Késedelem esetén: a késedelmes teljesítés nettó értékének napi 1%-a. 

 Meghiúsulás esetén: a szerződés nettó értékének 25%-a 

8. A szerződés teljesítésének határideje: 2020. augusztus 01. – 2020. augusztus 31. 

9. Fő finanszírozási és fizetési feltételek 

Számlák kiegyenlítése: banki átutalással történik a benyújtástól számított 30 naptári napon 

belül. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 

10. Az ajánlatok bírálati szempontjai  

Az ajánlatkérő a szolgáltatásra adott legalacsonyabb értékű ellenszolgáltatást 

tartalmazó ajánlatot kívánja kiválasztani. 

11. Alkalmassági követelmények: 

12. Jogi helyzet – a megkövetelt igazolási mód 
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 Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy tevékenységi köre szerint jogosult a munka 

elvégzésére – ezt az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napnál nem régebbi 

cégkivonat egyszerű másolati példányával igazolhatja. 

Pénzügyi, gazdasági alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód 

 Ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy nincs adótartozása - az NAV 30 napnál nem 

régebbi igazolása, vagy a köztartozásmentes adatbázisból történő igazolás nyomtatott 

formában szükséges 

 Ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a 2019. évi árbevétele elérte a 15 mFt-ot – a 2019 

évi mérlegbeszámoló másolatának benyújtásával, kiegészítő mellékletek nélkül. 

Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, 

úgy erről szóló nyilatkozat benyújtását kérjük. A céginformációs szolgálat honlapján 

megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság – a megkövetelt igazolási mód 

Minőségirányítási rendszert vezetett be és alkalmaz, mely megfelel az ISO 9001:2015 

szabvány követelményeinek, az alábbi érvényességi területeken: 

 ipari híradástechnikai termékek, rendszerek tervezése, kivitelezése, üzembe helyezése, 
javítása és karbantartása  

 Debreceni adótelephellyel rendelkező műsorszóró rendszerek tervezése, építése, 
üzemeltetése legalább 3 referencia 

 DVB-T adástechnikai rendszerek tervezése kivitelezése, üzemeltetése legalább 3 
referencia 

Legalább 15év TV műsorszórási rendszerekben szerzett tapasztalat 

Telemetria, távfelügyeleti rendszert üzemeltet, ügyfél által elérhető WEB szerver felületetet 

biztosít, amin a telepített adóállomások aktuális és archivált paraméterei, riasztásai 

elérhetők. 

SMS üzenetekben riasztást küld az adóállomáson történő kritikus eseményekről. 

Berendezés garanciális hiba esetén 24-órán belül csereberendezést biztosít. 

13. Az ajánlattevő alkalmasságát kizáró tényezők: 

 A cégbíróságnál nincs bejegyezve a cég 

 A pályázó tevékenységi köre szerint nem jogosult a munka elvégzésére 

 A pályázó adótartozásról szóló igazolása negatív (adótartozása van)  

 A 2019. évi mérlegbeszámoló szerint a 2016. évi árbevétele nem érte el a 15 mFt-ot  

 Nem rendelkezik 2018. vagy 2019. évben legalább egy, nettó 10 millió Ft forgalmat 

bemutató referenciával 
 

Az ajánlatban benyújtandó nyilatkozatok mindegyikét eredeti formában, az 

igazolásokat egyszerű másolati formában kell benyújtani. 

14. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása 

Ajánlatkérő hiánypótlásra egy alkalommal biztosít lehetőséget. 
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15. Az ajánlattételi határidő:  

2020. július 17. 10.00 óra 

16. Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani (közvetlenül vagy postai úton):  

Médiacentrum Debrecen Kft. 

4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 

Titkárság 

17. Az a nyelv, amelyen az ajánlatok benyújthatók: magyar 

18. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:  

Médiacentrum Debrecen Kft. 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 

2020. július 17. 10.00 óra 

19. A benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő tárgyalás nélkül bírálja el.  

20. Az eredményhirdetés írásban történik, az ajánlatok elbírálását követő 30 napon 

belül.  

21. Szerződéskötés tervezett időpontja: 2020. július 29. 

22. Az ajánlatkérő részekre történő ajánlattételt és változatokat (alternatív ajánlatok) 

nem fogad el. 

23. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az 

ajánlattevőt terheli. 

24. Az ajánlatok benyújtásának módja  

Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen aláírva, 1 papír alapú példányban 

írásban, magyar nyelven, illetve az eredeti papír alapú példányról készült 1 db szkennelt (pdf 

vagy azzal egyenértékű formátum), elektronikus formátumban megfelelő adathordozón, 

zárt csomagolásban, a 15. pontban megadott címre kéjük beadni. Az ajánlat lapjait össze kell 

fűzni.  

 

Az ajánlatot cégjelzéssel ellátott zárt borítékban/csomagolásban kell benyújtani, melyet a 

következő felirattal kell ellátni: 

 

"Adóberendezés és antenna telepítés 2020" 
 

25. Az ajánlattevőnek az ajánlata részeként be kell nyújtania az aláírási címpéldányát 

egyszerű másolatban. 

26. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(ka)t jelölje meg. 

27. Az ajánlattevő az ajánlati felhívásban megadott ajánlattételi határidő lejártától 

számított 30 napig kötve van ajánlatához. 
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28. Amennyiben a nyertes ajánlattevő visszalép, ajánlatkérő a második helyezett 

ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben azt az eredményhirdetésen megnevezte. 

29. Az ajánlattevők kötelesek az ajánlatukhoz szerződéstervezetet is csatolni. A 

szerződéstervezet hiányában benyújtott ajánlat érvénytelennek minősül. 

30. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem érkezik számára megfelelő 

ajánlat, úgy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 
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Információk az ajánlatok elkészítéséhez 
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1. Bírálati szempontok, értékelés 

 

Az ajánlattevő a legalacsonyabb értékű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot kívánja 

kiválasztani.  

 

2. Az ajánlattevő ajánlati lapot (Felolvasólap) köteles csatolni az ajánlati dokumentációhoz, 

melynek tartalmazni kell az ajánlattevő megnevezését, címét, az ajánlati árat (1. sz. 

melléklet). Ajánlatkérő - amennyiben az ajánlati dokumentációban esetlegesen eltérő adatok 

kerülnek feltüntetésre - az ajánlati lapon megadottakat veszi figyelembe. 

 

3. Az ajánlattevő által benyújtandó dokumentumok: 

 

 Tartalomjegyzék az összes beadott dokumentumról 

 Ajánlati nyilatkozat - Felolvasólap (1. sz. melléklet) 

 A szolgáltatás értéke 

 A cég jelenlegi állapota szerinti cégbejegyzési okmányok 

 60 napnál nem régebbi cégkivonat 

 Aláírási címpéldány 

 NAV igazolás vagy a köztartozásmentes adatbázisból kinyomtatott igazolás 

 2016. évi mérlegbeszámoló (kiegészítő mellékletek nélkül) 

 Műszaki, szakmai alkalmasság igazolása - Referencia nyilatkozat 

 Teljességi nyilatkozat (2. sz. melléklet) 

 Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről (3. sz. melléklet) 

 Szerződéstervezet 

 

 

Debrecen, 2020. július 2. 

 

A dokumentáció mellékletei: 

 

 

1. sz. melléklet:  Ajánlati nyilatkozat – Felolvasólap 

2. sz. melléklet:  Teljességi nyilatkozat 

3. sz. melléklet:  Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről 
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1. sz. melléklet 

 

 

 

Ajánlati nyilatkozat 

Felolvasólap 

 

I. Ajánlat tárgya: Televíziós adóberendezés és antenna beszerzése és telepítése 

a Debrecen Televízió 42-es csatornájához az előírt besugárzási terület 

eléréséhez 

 

II. Ajánlattevő adatai:  

Megnevezés: ….…………………………………………………………….…………….…… 

Cím:. .……………………………………………………………………………………….…. 

Telefon:…..………………………………………………………………………………….…. 

 

III. Ajánlati ár: 

Adóberendezés nettó összeg: ………………..…………………..…………Ft 

Antenna nettó összeg: ………………..…………………..…………Ft 

Telepítés nettó összeg: ………………..…………………..…………Ft 

ÁFA (27%): ………………………………………………Ft 

Ajánlati ár (bruttó összesen): .………………………………..…………….Ft 

 

IV. Nyilatkozat: 

Mint az Ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője kijelentem, hogy a kiírásban 

megfogalmazott feltételeket elfogadom, a közölt adatok a valóságnak megfelelnek és az 

ajánlatunkban esetlegesen előforduló eltérések esetén az itt közölt adatok lesznek figyelembe 

véve. 

 

 

Kelt: ………………………… 

 

 

 

 ……………………………..………… 

 cégszerű aláírás 
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2. sz. melléklet 

Teljességi nyilatkozat 

 

 

 

 

 

 

Alulírott ………………………………………………………………………………mint az 

Ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a „Televíziós 

adóberendezés és antenna beszerzése és telepítése a Debrecen Televízió 42-

es csatornájához az előírt besugárzási terület eléréséhez” című ajánlatkérésre 

beadott ajánlatunkat az összes körülmény figyelembevételével készítettük el. Tudomásul 

vesszük, hogy az ajánlati ár a legjobb beszállító kiválasztását szolgálja, az ajánlatunk a teljes 

szolgáltatásra vonatkozik. 

 

 

Kelt: …………………… 

 

 

 

 

  

 ……………………..…………..

   cégszerű aláírás 
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3. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről 

 

 

 

 

Alulírott ……………………………………………………………………… mint az 

Ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy ajánlatomhoz az 

ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napi kötve maradok, azt nem vonom vissza. 

 

 

 

Kelt: …………………… 

 

 

 

  ……………………..………….. 

        cégszerű aláírás 
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Debreceni adótelephellyel rendelkező műsorszóró rendszerek tervezése, építése, 
üzemeltetése legalább 3 referencia 

 


