
A gazdasági alkalmasság feltétele, hogy a pályázó 2002 és 2003 évi üzleti tevékenységének
eredménye ne legyen negatív. Ennek bizonyítására be kell csatolni az adott évek beszámolóit.

a.) Jól értjük-e, hogy a mérleg és eredménykimutatás táblázatain kívül nincs szükség a terjedelmes
kiegészítő melléklet benyújtására?

 IGEN, a Pályázati felhívás alapján elegendő mérleg és eredménykimutatás becsatolása a
pályázatba.

b.) Jól értjük-e, hogy e feltételnek olyan cég is eleget tud tenni, amelyiknek pl. azért nincs 2002-es
beszámolója, mert a céget 2003-ban alapították?

 NEM.

c.) Pályázhat-e egy 2004-ben alakult cég?

 IGEN, de nem tud megfelelni a gazdasági alkalmasságra vonatkozó követelménynek.

d.) Jól értjük-e, hogy elegendő a megadott két év egyikében pozitív eredményt bizonyítani?

 IGEN.

A gazdasági alkalmasság körében a pályázati felhívás (15. old.) szerint a pénzintézeti nyilatkozatot
pénzforgalmi számlánként külön-külön nyilatkozat becsatolásával kell teljesíteni. Gyakori, hogy a cégek
egy banknál több számlát (alszámlákat) vezetnek (pl. valuták szerint, bérszámfejtés vagy lakáshitelek
stb. céljára. Megengedhető-e, hogy az egy banknál levő valamennyi számlára vonatkozóan a bank (a
közbeszerzésekben egyébként szokásos módon) egy igazolást adjon ki?

 IGEN, elegendő; Ugyanakkor felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az igazolásnak valamennyi
érintett számlaszám (alszám) tekintetében tartalmaznia kell a Pályázati felhívásban megkövetelt
adatokat, nyilatkozatokat.

Az APEH és a VPOP igazolás vonatkozásában megfelelnek-e a közbeszerzési eljárásokhoz is használt
olyan igazolások, amelyek a tartozás hiányát a kiállítás napjáig igazolják, a kiállítás napja 2005. május
31.-ét megelőző 90 napon belüli és az igazolás tartalmazza, hogy közbeszerzési eljárás céljából adták
ki? (Az APEH és a VPOP ugyanis ilyen igazolások kiadására van felkészülve.)

 IGEN

Rangsorolási szempont egy adott értékesítési hely által a projekt keretében megvalósított teljes bruttó
forgalom. Jól értjük-e, hogy ezt az adatot nem a pályázónak kell megadni?

 IGEN. Azonban felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a Pályázati Felhívás IV/B. számú melléklet
(megnevezése: „Értékesítési pontok felsorolása”) 8. függőleges oszlopának (megnevezése:
„Értékesítési pont azonosítószáma az SE I. ill. II. pályázatban **”) cellái értelemszerűen
kitöltendőek, „ennek elmulasztása esetén a közreműködő korábbi tevékenységét a rangsorolási
szempont szerinti (Pályázati Felhívás 5 – C) vizsgálata során nem veszi Bíráló figyelembe”.



Jól értjük-e, hogy a formai követelmények 2. pontjában szereplő TEÁOR 30.02 (számítógépek
gyártása) megadása csak példálózó felsorolás? (Hiszen disztribútorok és más számítástechnikai
eszközöket gyártó cégek is pályázhatnak.)

 IGEN.

Meg lehet-e ajánlani olyan (általában kis értékű) kiegészítő eszközt, amelyet egy számítógép vagy
nyomtató disztribútor nem közvetlenül a gyártótól, hanem pl. egy hazai másik disztribútortól szerez be?

 IGEN.

Az Szja. törvény szerint: „A magánszemély az összevont adóalap adóját csökkentheti az adóévben
általa számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzésére (ide nem értve a lízing, a részletvétel, a
bérleti vagy más hasonló szerződés keretében történő szerzést) fordított kiadás 50 %-ával, de
legfeljebb évi 60 ezer forinttal.” Ezek alapján mely finanszírozási konstrukció megengedett? Kérem,
adjanak konkrét példát!

 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 36/A. § (3)-(5) bekezdése a pályázat
keretében történő megszerzést lehetővé tevő szerződés körében alkalmaz kivételt. Ennek
alapján valamennyi jogszerű – a megszerzéstől független – konstrukció ideértendő. Konkrét
példaként az áruhitelt említjük. (az áruhitel alapját képező jogügylet független a Sulinet Expressz
Program keretében az igényjogosult és az értékesítési közreműködő között létrejövő
szerződéstől.)

Kell-e majd havi díjat fizetni a 100 értékesítési hely után? Lesz-e mód az értékesítési helyek
változtatására?

 Mindkét kérdésre igenlő választ adunk. A feltett kérdéseket egyértelműen rendezi a
Keretszerződés 1. számú melléklete. Felhívjuk a figyelmüket ugyanakkor, hogy a pályázat és a
teljesítés létszaka összhangja érdekében Szállítónak legalább a pályázatban megajánlott számú
(illetve új  értékesítési pont bevonása esetén ezen pontok számával növelt létszámú) értékesítési
pont után kell regisztrációs díjat fizetnie.

A III. számú melléklet 1. pontja (Termékdokumentáció) utolsó bekezdése alapján jól értjük-e, hogy
ingyen kell összeszerelni azt a számítógépet, amelyet a vevő részegységenként vásárol meg?

 IGEN.

Elegendő-e, ha a pályázó a 100 értékesítési helyről kiállított és aláírt IV/A nyomtatványt csak faxon
kapja meg és a pályázatba e faxot helyezi el?

 Nem elegendő – tekintettel (általánosan) a benyújtandó pályázatokkal szemben támasztott formai
követelményekre, illetve (egyedileg) a közös cégszerű aláírás követelményére).

Elfogadható-e, ha az V. számú melléklet nehezen értelmezhető címét egyszerűen „Szervizre vonatkozó
gyártói nyilatkozat”-ra változtatjuk?

 NEM.



Jól értjük-e, hogy az V. számú melléklet két ellentmondásos bekezdése közül a pályázónak kell
kiválasztani a számára megfelelőt és elegendő, ha a dokumentum ezt a kiválasztott egyik bekezdést
tartalmazza?

 Kérjük, ne változtassák meg a nyilatkozat szövegét. A bekezdések nem mondanak ellent
egymásnak.

Benyújtható-e ez a dokumentum angol nyelven? Ha nem, akkor milyen formában nyújtható be? (hiteles
fordítás, fax stb.) Megkapható-e a nyilatkozat egységes angol fordítása?

 A nyilatkozat benyújtható angol nyelven is, ám kizárólag a
http://www.om.hu/letolt/palyazati_felhivas_v_szamu_melleklete.doc oldalon található angol
nyelvű nyilatkozati forma használatával.

E dokumentumot kiállíthatja-e a gyártó magyarországi vagy regionális képviselete?

 NEM.

A felhívás 14. oldala szerint az V. számú nyilatkozat akkor szükséges, ha a szervizszolgáltatást a
termék gyártója biztosítja. Jól értjük-e, hogy amennyiben a szervizszolgáltatást a magyarországi
disztribútor nyújtja, akkor ezen nyilatkozatra nincs szükség?

 NEM. Ebben az esetben, ezt a tényt kell – a disztribútor nevének megjelölése mellett – a
pályázatban feltüntetni.

Ez alapján igaz-e, hogy amennyiben a pályázó e nyilatkozat 2. bekezdését alkalmazná, akkor e
nyilatkozatra nincs is szükség?

 Lásd fentebb.

Jól értjük-e, hogy a felhívás 38. oldalán szereplő Annex EN1 elnevezésű táblázat az V. számú melléklet
olyan melléklete, amire az nem is hivatkozik? Jól értjük-e, hogy az Annex EN1 táblázatot csak a
pályázat második, regisztrációs szakaszában lenne lehetőség kitölteni? (Hiszen a konkrét típusokat
akkor kell megadni.) Jól értjük-e, hogy az V. számú melléklet első bekezdése egy olyan nyilatkozat,
amely egy adott márkajelzéssel forgalmazott valamennyi termék szervizszolgáltatására vonatkozik?
(Ezáltal az Annex EN1 táblázat szükségtelen)

 Nem értik jól. Az Annex EN1 melléklet szervesen kapcsolódik az V. számú melléklethez. Ebben
kell megjelölniük, hogy melyek azok a termékek, amelyekre az V. számú melléklet hatóköre
kiterjed. Ennek megjelölése már a dokumentációs szakaszban szükséges.

Jól értjük-e, hogy a XI. számú mellékletnek (Gyártói nyilatkozatnak) szintén egy EN1 táblázat a
melléklete, amely az V. számú melléklet mellékletétől a második oszlop tartalmában tér el? (Gyártó
helyett a termékeket /products/ tartalmazza). Jól értjük-e, hogy ezt a táblázatot is csak a pályázat
második, regisztrációs szakaszában lesz lehetőség kitölteni? (Hiszen a konkrét típusokat akkor kell
megadni.) Lehetséges-e a XI. melléklet (Gyártói nyilatkozat) 2. bekezdéséből az EN1 mellékletre
történő idő előtti hivatkozást törölni?



 Nem értik jól. Az V. számú melléklet gyártói terméktámogatásra utal, míg A XI. számú melléklet a
gyártó/disztribútori státusz meglétének igazolására szolgál.

Benyújtható-e a XI. számú gyártói nyilatkozat angol nyelven? Megkapható-e a nyilatkozat egységes
angol fordítása? E dokumentumot kiállíthatja-e a gyártó magyarországi vagy regionális képviselete?

 A nyilatkozatot angol nyelven a http://www.om.hu/letolt/palyazati_felhivas_xi_melleklete.doc
címen találhatja meg. Kérem, utolsó részkérdése esetén irányadónak, a Pályázati felhívás „1.
Definíciók” disztribútor fogalmát tekintse.

Konzorcium alapításához alapvető fontosságú ismerni az ajánlható termékek körét és számát. A
felhívás 13. oldala lábjegyzete alapján jól értjük-e, hogy a regisztrációs szakaszban a 2005. május 10.-i
állapot szerint lehet majd termékeket megadni?

 NEM. A Sulinet Expressz III. Pályázat keretében értékesíthető „termékek körét és számát” a
műszaki leírás elnevezésű dokumentum tartalmazza, melyet a Regisztrációs felület tartalmaz, és
időről – időre megújulhat. Ugyanakkor tekintettel arra, hogy egy gazdálkodó szervezet egy
pályázatban vehet részt, a szükséges módosítási lehetőségeket a Projekt Tanács megvizsgálja.

Pályázati Felhívás 4. oldal, 3. pont, valamint az I.sz. mellékletéhez:

A jogszabály kizárja a megszerzést lízing, részletvétel, bérlet, vagy más hasonló szerződés keretében
egyaránt. Ennek alapján a lehetséges megajánlható pénzügyi konstrukciók közül az áruhitel is kizárásra
kerül? Ha igen, az egyetlen lehetséges ajánlható konstrukció a személyi hitel vagy hitelkártyás vásárlás
lehetősége?

 Lásd fentebb

A Kiíró a rangsorolást követően dönthet-e úgy, hogy szabályszerű pályázatot benyújtó, minden egyéb
előírásnak megfelelő pályázóval (mondjuk a rangsoroláson elért "helyezése" miatt végül mégsem köt
szerződést?

 IGEN, szerződéskötésre azon pályázókkal kerül sor, amelyek „/…/ a benyújtott Pályázatuk
értékelése és rangsorolása alapján („Rangsorolási szempontrendszer”; lásd 5 - C) a Program
megvalósítását megfelelően magas színvonalon, a Program céljaival összhangban képesek
ellátni.” (Pályázati felhívás 7. pont)

Pályázati Felhívás 7. oldal, 5/A pont

"A pályázó írásbeli képviseletére jogosult személynek alá kell írnia a Pályázat valamennyi lapját." Ez
alatt mit kell érteni: szignót, teljes névvel történő aláírást, vagy cégszerű aláírást?

 Teljes névvel történő aláírást értünk alatta.

Pályázati Felhívás 7. oldal, 5/A pont

A folyamatos lapszámozás kapcsán hogyan kell eljárni abban az esetben, ha adott dokumentumok
hátoldalán is van tartalom (pl. közjegyzői hitelesítés a hátoldalon)? Ilyen esetben a lapszámozással
csak a tartalommal bíró oldalakat kell ellátni (azaz csak egy-két lap hátoldalán lesz számozás), vagy



egyáltalán nem kell a kérdéses hátoldalt számozni, vagy esetleg - a fentiek miatt - minden lap esetében
oldalszámozást kell alkalmazni?

 A Pályázat valamennyi lapját kell folyamatos sorszámozással kell ellátnia a Pályázónak -
függetlenül attól, hogy mi szerepel az adott lapon, de nem szükséges oldalszámozást alkalmazni.

Pályázati Felhívás 7. oldal, 5/A pont

"A pályázatot 1 pld-ban, roncsolásmentesen nem bontható kötésben" kell beadni. Ugyanakkor a
beadandó pályázat részét képezi a 3pld-ban aláírt keretszerződés, melyet pályázó "köteles becsatolni".
Ezen csatolás módja magától a pályázat nem bontható kötésén kívül, 3pld-ban csatolt anyagként kell
történjen?

 A keretszerződést három (3) példányát a pályázatot tartalmazó kötésen belül köteles elhelyezni,
ám lehetőleg úgy, hogy két példány (Pályázó majdani példánya, és az Educatio Kht. példánya)
önállóan eltávolítható legyen. Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a keretszerződés egyes
példányait szintén a Pályázati felhívásban megadottak szerint kell aláírnia Pályázónak.

Pályázati Felhívás 13. oldal, utolsó bekezdés

A kérés a 2005. május 10. napjáig elfogadott terméklistára vonatkozik. Ez esetben miért nem
elégségesek a kérdéses terméklistára az adott pályázó által a termékek "belistázása", aktiválása során
a Monitor felületre feltöltött gyártói nyilatkozatok? Javasoljuk ezek elfogadását, szemben a kiírásban írt
XI. sz. melléklet kötelező formai előírásával. Az ezen ponthoz tartozó megjegyzés úgy fogalmaz:
"kizárólag a 2005. május 10. napjáig elfogadott és közzétett terméklista". Jelenti ez azt, hogy más
tartalmú (annál kevesebb, vagy annál több terméket tartalmazó) terméklista esetében a pályázat
elutasításra kerül?

 Tekintettel arra, hogy a felhívott bekezdés az alkalmasság igazolása körében helyezkedik el, így
értelmét az alkalmassági kritériumokból nyeri. Kérjük, hogy a Pályázati felhívásban foglaltak
szerint járjanak el.

Pályázati Felhívás 16. oldal, második bekezdés

A kérdéses pont a pályázat beadásakor előírja, hogy a beadásra került értékesítési pontok min. 50%-
ában legalább egy finanszírozási konstrukció elérhető kell legyen. Hogyan lehet ezt előírni azt
megelőző időre (gyakorlatilag a szerződéskötés egyik feltételeként), hogy a szerződéskötésre még nem
került sor. Javaslatunk: az előírás kerüljön módosításra a szerződéskötéstől számított 30-napos
határidő végéig.

 Elérhető kell legyen, azaz a Pályázati felhívás szövegének értelme: Pályázó kötelezettségét képezi az,
hogy Pályázatában bemutassa azon konstrukciókat, amelyek keretében a Program indulásakor
elérhetőek lesznek az általa beajánlott termékek, és ezeket köteles Pályázó a IV/B. számú
mellékletben értékesítési pontjaihoz rendelni. Ezen értelmezést támasztja alá ugyanezen melléklet
„***”-al jelölt bekezdésének utolsó fordulata is, mely szerint: „Kérjük, ne feledjék, hogy az értékesítési
pontok legalább 50%-ánál már a Program indulásakor kell ajánlani valamilyen pénzügyi konstrukciót.”



Pályázati Felhívás 19. oldal, Formai Követelmények

Ezen pont megszabja, hogy a felsorolt dokumentumokat "az alábbi sorrendben köteles Pályázó csatolni
(közvetlenül a tartalomjegyzéket követően)" . Ugyanakkor a pályázati kiírás megszab olyan
dokumentumok csatolását is, melyek a felsorolásban sem direkt módon, sem hivatkozással nem
szerepelnek (pl. kiírás 7. oldal utolsó bekezdés - utolsó oldalon külön csatolandó nyilatkozat).

 Az Ön által említett dokumentum az egyetlen, amely nem kerül felsorolásra, tekintettel arra, hogy
a megnevezés egyértelmű: utolsó oldalként csatolandó.

Pályázati Felhívás 22. oldal

A pályázat beadása legkésőbb 2005.05.31., a Monitoring rendszerbe való adatfeltöltés végső határideje
2005.06.25., míg a szállítói jogviszony megnyílása 2005.07.01. A köztes időkre vannak-e előre rögzített
határidők a pályázat elbírálására, a szerződés Kiírók általi aláírására és megküldésére, illetve a
Monitoring rendszer az elfogadott szállító számára történő megnyitására? (elkerülendő olyan helyzetet,
hogy adott elfogadott szállító adatfeltöltési határideje 2005.06.25., ugyanakkor az aláírt szerződés csak
1-2 nappal korábban, vagy esetleg ezen dátumot követően veheti át.

 A pályázatok elbírálása a beadási határidőt követően azonnal megkezdődik. Időtartama a
pályázatok számától függ, figyelemmel a 2005.06.25-ei határidőre is.

Pályázati Felhívás 30. oldal, (3)

A kiírás így fogalmaz: "A szoftvertermékek licencia szerződés magyar nyelvű fordítását Pályázó köteles
elkészíteni és azt honlapján elérhetővé tenni." Feltételezzük, ezen előírás nem vonatkozik a SE-III
programba hardver termékként forgalmazott termékek (pl. nyomtatók, szkennerek, stb.) mellé gyárilag
adott egyéb (pl. grafikai, fényképkezelő, stb.) szoftverek licencia szerződéseire, ha azokat a gyártó
egyébként nem magyarosította (hiszen ezek az SE-III programba nem mint önálló termékek kerültek).

 Csak az önállóan forgalmazott szoftvertermékek licencia-szerződéseit kell Pályázónak publikálnia
saját honlapján.

Pályázati Felhívás 32. oldal, 4. bekezdés

A kiírás ezen pontban előírja a vevők részére "elállás" esetén a teljes vételár visszafizetését "a termék
valamennyi tartozékának (pld. Kábel, stb. - ide nem értve a termék csomagolását, dobozát) hiánytalan
visszaszolgáltatása mellett. Mivel ez megint számos aránytalanságot vet fel, javasoljuk ezen pont
módosítását. Ide vonatkozó felvetéseink/kérdéseink:
- A kiírás nem definiálja, hogy Kiíró a vevő "elállását" milyen körülmények között tartja
elképzelhetőnek

 Az „elállás” fogalmát a Ptk. definiálja. Az „elállás körülményein” a Sulinet Expressz Programban
kötendő termékmegszerzésre irányuló jogügyletek hibás teljesítését kell érteni.

- Elállás esetén a termék teljes vételárának visszafizetése a termék eredeti, bontatlan állapotban,
valamennyi tartozékával, sérülésmentes csomagolásban elvárható. Ennek hiánya (pl. szoftverek
esetében az aktiválási kulcs sok esetben eleve a dobozon/csomagoláson szerepel, stb.) aránytalan és
nem indokolható kockázatot ír elő a szállítók számára.



 A szoftver-termékek esetében ez valóban elvárható.

Pályázati Felhívás 32. oldal, 4. bekezdés

A fenti pontban említett bekezdés még egy kitételt tartalmaz: "Amennyiben az igényjogosult nem tudja
valamennyi tartozékot visszaszolgáltatni, úgy az eredeti ellenérték visszafizetését nem lehet
megtagadni." Gondoljuk ezen pont kapcsán a Kiírók szándékában a "...jogában áll megtagadni"
kifejezés alkalmazása volt. Kérjük a fentiek szíves pontosítását.

 A Kiíró szándékának – és az igényjogosultak fogyasztói érdekeinek – megfelelő a jelenlegi
megfogalmazás.

Pályázati Felhívás 41. oldal, VIII sz. melléklet

A mellékletben megadott formátummal kapcsolatban:

a konstrukció fantázianevét hova (melyik rovatba, cellába) kéri Kiíró felvezetni?

 A Pályázati felhívásban mintaként szereplő mellékletben jelenleg a cellában az alábbi
szövegrészlet található: „Hitelkonstrukció 1.”

- több pénzügyi intézmény konstrukciójának megajánlása esetén a táblázat alsó része (hitelfelvevővel
szembeni elvárások, szükséges dokumentumok) pénzügyi intézményenként eltérhetnek, ugyanakkor
ennek megjelenítésére a megadott forma nem (még sorbeszúrással sem) alkalmas. Ilyen esetben a
Kiíró által preferált megoldás a pénzügyi intézményenként külön-külön melléklet becsatolása, vagy a
megadott formátum Pályázó általi megváltoztatása?

 Kérjük, minden esetben a megadott formátumot használják (finanszírozási konstrukciónként
külön-külön dokumentumban – tehát „A” pénzügyi intézmény 1. és 2. konstrukciója kettő VIII.
számú melléklet szerinti dokumentum becsatolását  feltételezi), ugyanakkor indokolt esetben
további kapcsolódó melléklet becsatolása megengedett.

A Sulinet Expressz III. pályázat Pályázati Felhívása ill. Szerződés-tervezete alapján kérjük az OM
állásfoglalását egy, a hivatkozott dokumentumok alapján többféle módon értelmezhető kérdésre:

A pályázaton kizárólag Gyártó, vagy Disztribútor indulhat, vagy olyan konzorcium, amelynek legalább
egyik tagja Gyártó vagy Disztribútor. Ez az anyagokból világos és érthető.

Ami a többféleképpen értelmezhető kérdés:
Ha egy, a fentieknek megfelelő pályázó (azaz Gyártó, vagy Disztribútor, vagy bármelyiket tartalmazó
Konzorcium) indul a Pályázaton, azt kizárólag csak a saját maga által gyártott/disztributált termékkel
teheti meg, vagy ezen termékek mellett szerepeltethet-e a programban/pályázatban olyan termékeket
is, melyeket disztribútortól vásárol, és melyekre rendelkezik valamennyi szükséges gyártói/disztribútori
nyilatkozattal?

 IGEN, Pályázó nem csak a saját maga által gyártott/disztibutált termékek feltöltését kezdheti meg
a regisztrációs szakaszban.

Ha igen, megteheti-e ezt az esetben is, hogy ha az adott cég ugyan a piacon gyártó vagy disztribútor,
de a programba az általa gyártott/disztributált termékeket nem akarja belistázni, csak az olyan



termékeket, melyeket disztribútortól vásárol, és melyekre rendelkezik valamennyi szükséges
gyártói/disztribútori nyilatkozattal?

 IGEN

 
A Sulinet Expressz III. Pályázati Felhívása alapján Gyártónak csak azon cég számít, aki "saját emberi
erőforrás igénybevételével" állít elő számítógépet. Ezenkívül a Barebone alapú Rugalmas PC-t előállító
szállító szintén nem számít Gyártónak. Az informatikában a legtöbb gyártó (HP, IBM, Fujitsu) nem
maga szereli össze a számítógépeit, hanem erre szakosodott gyárak. A nagy gyártókhoz hasonlóan a
magyarországi szállítók számára is gazdaságosabb outsorcing forrás igénybevételével konfigurációt
összerakatni. Így a végfelhasználó olcsóbban jut a termékhez és a szállító továbbra is gyártóként felel a
végtermékért.
 
Ezért szeretnénk kérni, hogy az a Szállító is Gyártónak minősüljön, aki külső partner bevonásával
gyártja a konfigurációkat. 

 Természetesen a Pályázati felhívásban használt „saját emberi erőforrás” fogalomnak megfelel,
ha erre vonatkozó szerződéses viszony keretei között állíttatja elő ezen termékeket Pályázó,
ugyanakkor ebben az esetben nem csak mint Szállító, hanem mint Gyártó is köteles eleget tenni
Pályázó a jogszabályi, és az egyéb vállalt kötelezettségeknek.

 
A gyártó, hogyan igazolja, hogy gyártó? (Alkalmassági feltétel: Gyártói nyilatkozatot arról, hogy a
Pályázó mely termék gyártója, disztribútora...... 13.oldal) A IX. melléklet szövege disztribútori igazolásra
jó.

 A gyártó írásbeli képviseletére jogosult személy nyilatkozatával, a termék megnevezésével, és
egyszerű leírásával (műszaki tartalom ismertetése).

 
A Sulinet Expressz III. pályázat Pályázati Felhívásából kiderült, hogy jelen pályázaton gyártók illetve
disztribútorok vehetnek részt. Kérdésem, hogy a definícióban rögzítetteken kívül milyen egyéb
feltételeknek kell megfelelnie a gyártó szervezetnek ahhoz, hogy sikerrel indulhasson a szóban forgó
pályázaton, illetve hogy a hazai és külföldi gyártók azonos elbírálás alá esnek-e ezen feltételek
vizsgálatakor (vagy bizonyos esetekben a külföldi gyártóknak magasabb szintű követelményeket kell
teljesíteniük)?

 A kérdésre átfogó jelleggel maga a Pályázati felhívás tartalmaz feltételeket. Természetesen
azonos elbírálás alá esik valamennyi Gyártó honosságára tekintet nélkül.

 
A beadandó termékek/gyártók meghatározásánál szükségünk lenne arra az információra, hogy milyen
terméktípusok és hány db slot lesz biztosítva a regisztrációs szakaszban? Ezek elérhetők?

 A Pályázati felhívás értelmében pályázatukat a 2005. május 10-ig megismerteknek megfelelően a
2005. július 1-vel hatályos termékkörnek megfelelően kell összeállítaniuk, és benyújtaniuk. Az
ajánlható termékek minimális műszaki tartalmát a regisztrációs szakasz keretében műszaki leírás
fogja tartalmazni.



A XI. sz. mellékletben a termékek felsorolása pontos cikkszám szerint történjen vagy elég összefoglaló
névvel utalni rájuk (pl. LG monitorok)?

 Elegendő összefoglalóan megjelölni ezen termékeket.

Később lehet-e új gyártót a pályázatba betenni?

 Természetesen erre van lehetőségük, de már nem a Pályázati szakaszban, hanem a
keretszerződés létszakban, a termékváltás eljárási rendjének megfelelően.

Tudhatók a terméktípusok minimum műszaki paraméterei?

 Lásd fentebb.

A 36. oldalon (IV/B melléklet) az első és a második paragrafust ellentmondónak érezzük. Pl. ha
felsoroljuk a METRO áruházakat, mit kell írnunk az excel tábla  2. oszlopába?

Nem mond ellent egymásnak a két bekezdés. Értékesítési pontokat kell értékesítési közreműködőnként
csoportba rendezni. Önálló jogi személyek esetén a második oszlopban fel kell sorolni a lánc egyes
elemeit, míg ennek hiányában a 2. oszlopban fel kell tüntetni a gazdálkodó szervezet nevét, és a
negyedik oszlopban kell a pontok címét megjelölni.

A 2002-es és 2003-as éves beszámoló milyen részletes legyen? Elég a mérleg és az eredmény
kimutatás vagy szükséges mind a párszor 10 oldal? Cégbírósági érkeztetett példány szükséges vagy
elég egy belső példány másolata?

 Lásd fentebb. A második kérdésre a választ a Pályázati felhívás 8. oldalának utolsó mondata
tartalmazza.

Az áruhitelen kívül lehetséges-e valamilyen más pénzügyi konstrukció (ugyanis a bérlet, lízing stb. a
törvény szerint ki van zárva)?

 Lásd fentebb.

Az emelt szintű jótállás/szavatossági szolgáltatások leírásánál minden, ami a III. mellékletben nincs
említve az bekerülhet?

 Igen, ugyanakkor nem állhat semmilyen módon ellentmondásban a III. melléklettel, és a
fogyasztó számára egyébként kedvező feltételnek kell lennie.

A Keretszerződés mellékleteit is ki kell tölteni? (pl. hologramos megrendelőlap, gyártói nyilatkozat)

 A hologramos a fedőlapot, és a megrendelőlapot kérjük, töltsék ki. A Keretszerződés függelékét
képező Gyártói/Disztribútori/Szállítói nyilatkozatok arra szolgálnak, hogy a Pályázat regisztrációs
szakaszában az egyes konkrét termékeket be lehessen ajánlani. Ez a Keretszerződés
termékváltási eljárása szerint fog történni.

Sulinet Expressz – Egész életen át tartó tanulás – Tudásalapú társadalom III. Pályázattal kapcsolatban.
Cégünk 2002. és 2003. évben is könyv szerint veszteséges volt. A 2004. évi mérleg adatok már pozitív
eredményt mutatnak.



 Lásd fentebb.

A III. pályázat lehetővé teszi-e a disztribútortól történő vásárlást, amennyiben Magyarországon van az
adott gyártónak kereskedelmi képviselete, vagy csak a közvetlen gyártói szállítás az elfogadott?

 Igen


