
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A SZERENCSEJÁTÉK ZRT. ÁLTAL A SZERENCSEJÁTÉKOK ÉS SPORTFOGADÁSOK 

INTERNETEN TÖRTÉN İ SZERVEZÉSÉRE ALKALMAS INFORMATIKAI RENDSZER 

SZÁLLÍTÁSÁRA KIÍRT  
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MÓDOSÍTÁSA  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Szerencsejáték Zrt. a 2011. április 8. napján közzétett, a szerencsejátékok és sportfogadások 
interneten történı szervezésére alkalmas informatikai rendszer szállítására kiírt pályázati 
felhívását a jelen módosítás aláírásának napjával a Pályázati felhívás 6.2. pontjában rögzített 
jogánál fogva módosítja. 

 
 
A Pályázati felhívás 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

2. Az eljárás típusa: 
Nyílt, pályázati eljárás. 
 

A pályázás menete:  
• a felhívás közzététele: 2011. április 8.  
• pályázók kérdéseinek benyújtása: 2011. május 6. 
• kérdések megválaszolása e-mailen: 2011. május 13. 
• pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 23., 14 óra (CET) 
• pályázatok bontása: 2011. május 23., 15 óra (CET) 
• pályázatok értékelése, hiánypótlási szakasz lezárása: 2011. május 30. 
• eredményhirdetés (az elsı három helyezett megnevezése): 2011. június 3. 
• pályázók értesítése egyedileg: 2011. június 6. 

 
SzZrt. az eredményhirdetés alapján elıálló rangsor legfeljebb elsı három helyezettjével 
szerzıdéses tárgyalásokat folytat oly módon, hogy a tárgyalásokat az elsı helyen rangsorolttal 
kezdi meg. Amennyiben ezen tárgyalások során nem sikerül közösen elfogadható szerzıdést 
parafálni, akkor az SzZrt. a sorrendben utána következı pályázóval kezdi meg a szerzıdéses 
tárgyalást. 

 
• szerzıdéses tárgyalások lezárulása, a szerzıdés parafálása: legkorábban 2011. június 27. 
• a rendszer éles üzemő indulása: 2011. december 1. 

 
SzZrt. elızetes, a regisztrált pályázóknak küldött külön írásbeli értesítés mellett a felsorolt 
dátumoktól, különösen a pályázatok értékelését, az eredményhirdetést és az értesítést illetıen, 
eltérhet. 
 

 
A Pályázati felhívás 7.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
 

7.1. Határidı: 
2011. május 23. hétfı 14.00 óra (CET) 

Az ajánlat megtételét megelızıen 2011. május 6-ig a pályázóknak lehetıségük van 
kérdéseiket írásban (e-mailen) megtenni az 5. pont alatti címen. Az összegyőlt kérdésekre 
az SzZrt. összesítve, minden addig regisztrált, vagy kérdést feltevı pályázónak ugyanazt a 
választ küldve reagál e-mailben 2011. május 13-ig. 
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A Pályázati felhívás 9. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

9. Ajánlattételre jogosultak 
9.1. 
Ajánlattevıként egy konkrét, a származási országában szabályszerően bejegyzett cég 
megjelölésére van lehetıség, ennek a cégnek referenciákat kell felmutatnia. A 
Szerencsejáték Zrt. az ajánlattevıvel együttmőködést vállaló, konzorciumot alkotó, stb. 
partnerek referenciáit is figyelembe veszi. 
 

9.2. 
A referencia adására nem jogosított együttmőködı partnereket a Szerencsejáték Zrt. 
alvállalkozóként ismeri el.  

 

Egyebekben a Pályázati felhívás változatlan. 
 
A Szerencsejáték Zrt. a módosításról a pályázókat a Pályázati felhívás közzétételével azonos 
módon tájékoztatja. 
 
A Pályázati felhívás 6.2. pont második fordulata értelmében az elızetesen regisztrált pályázók 
a pályázatot érintı változásról elektronikus levélben külön értesítést kapnak. 
 
Budapest, 2011. május 2. 
 
 
  Dr. Szentpétery Kálmán 
  Elnök-vezérigazgató 
 Szerencsejáték Zrt. 
 
Melléklet: 

• a módosított pályázati felhívás 
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1. A felhívás közzétevıje: 
Szerencsejáték Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (a továbbiakban: SzZrt.) 
1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 
Tel.: +36 1 224-2804 
Fax: +36 1 224-2820 
A Pályázat kiírójának képviselıje: Dr. Szentpétery Kálmán elnök-vezérigazgató 

2. Az eljárás típusa: 
Nyílt, pályázati eljárás. 
 

A pályázás menete:  
• a felhívás közzététele: 2011. április 8.  
• pályázók kérdéseinek benyújtása: 2011. május 6. 
• kérdések megválaszolása e-mailen: 2011. május 13. 
• pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 23., 14 óra (CET) 
• pályázatok bontása: 2011. május 23., 15 óra (CET) 
• pályázatok értékelése, hiánypótlási szakasz lezárása: 2011. május 30. 
• eredményhirdetés (az elsı három helyezett megnevezése): 2011. június 3. 
• pályázók értesítése egyedileg: 2011. június 6. 

 
SzZrt. az eredményhirdetés alapján elıálló rangsor legfeljebb elsı három helyezettjével 
szerzıdéses tárgyalásokat folytat oly módon, hogy a tárgyalásokat az elsı helyen rangsorolttal 
kezdi meg. Amennyiben ezen tárgyalások során nem sikerül közösen elfogadható szerzıdést 
parafálni, akkor az SzZrt. a sorrendben utána következı pályázóval kezdi meg a szerzıdéses 
tárgyalást. 

 
• szerzıdéses tárgyalások lezárulása, a szerzıdés parafálása: legkorábban 2011. június 27. 
• a rendszer éles üzemő indulása: 2011. december 1. 

 
SzZrt. elızetes, a regisztrált pályázóknak küldött külön írásbeli értesítés mellett a felsorolt 
dátumoktól, különösen a pályázatok értékelését, az eredményhirdetést és az értesítést illetıen, 
eltérhet. 

3. A pályázati kiírás (és a késıbbi szerzıdés) tárgya: 
Kizárólag infokommunikációs csatornán keresztül értékesítendı új sportfogadás és 
szerencsejátékok szervezésére alkalmas informatikai rendszer (a továbbiakban: internetes 
fogadási rendszer vagy IJSR) szállítása. 
 

3.1. Az ajánlat összetevıi: 
3.1.1. Az IJSR összetevıi:  

• központi rendszer  
• az SzZrt. által megjelölt játékmodulok  
• a pályázó által ajánlott játékmodulok  
• az SzZrt. meglévı informatikai rendszereihez való kapcsolódás az elvárt 

szinten  
• a megjelölt kapcsolódó szolgáltatások. 
Az itt felsorolt valamennyi összetevıhöz szükséges hardver- és 
szoftverelemek biztosításával, a kapcsolódó dokumentációk elkészítésével és 
rendelkezésre bocsátásával. 
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3.1.2. A részleteket a jelen pályázati felhíváshoz mellékletként csatolt 

Követelményspecifikáció tartalmazza.  
 

3.1.3. A dokumentációhoz tartozik még egy összefoglaló táblázat (ld. 3. melléklet), 
amelynek kitöltésével a pályázó az egyes pályázatok áttekinthetı 
összehasonlítását segíti.  

 
3.1.4. A beadott ajánlat foglalja magába az IJSR hardver és szoftver elemeinek teljes 

körő szállítását, üzembe helyezését, a kapcsolódó garancia vállalását és a 
karbantartást. SzZrt. jogosult azonban a szükséges hardverelemek beszerzésérıl a 
pályázótól függetlenül intézkedni. 

 
3.2. A teljesítés helye: 
Magyarország, Budapest, az SzZrt. székháza, vagy a késıbbiekben megjelölt más 
magyarországi helyszín. 
 
3.3. Részajánlat tételének lehetısége: 
Kizárólag az IJSR egészére tehetı ajánlat.  

 
Az SzZrt. fenntartja magának a jogot, hogy a beadott pályázatban szereplı szükséges 
hardverelemek beszerzésérıl a 3.1.4. pontban foglaltak szerint intézkedjen.  

4. A teljesítés határideje: 
Ajánlattevı a teljesítést a szerzıdésben foglalt idıpontban köteles megkezdeni. 

5. Az SzZrt. kapcsolattartói: 
Knuth Ábel, Katona Károly és Mráz Máté 
tel.: +36-1-201-6777/9501-es, 9750-es és 9766-as mellék 
e-mail: knuth.abel@szrt.hu, katona.karoly@szrt.hu, mraz.mate@szrt.hu 
A jelen felhívással kapcsolatban csak tıle/ük kérhetı felvilágosítás. Hivatalosnak tekinthetı 
felvilágosítást csak az írásban (e-mailen) feltett kérdésekre ad az SzZrt. 

6. A hirdetményhez való hozzáférés: 
6.1.  
A hirdetmény (Pályázati felhívás és Követelményspecifikáció) a közzétételének napjától 
ingyenesen letölthetı magyar és angol nyelven a www.szerencsejatek.hu oldalról. A 
hozzáférés ingyenes, azonban a pályázat elkészítésének, beadásának összes költségét a 
pályázó maga viseli, ilyen jogcímen követelést nem érvényesíthet az SzZrt-vel szemben. 
 

6.2.  
SzZrt. a pályázati kiírást az ajánlattételi határidı elıtt bármikor módosíthatja, 
kiegészítheti vagy visszavonhatja, amennyiben a pályázókat az ajánlati felhívás 
közzétételével azonos módon tájékoztatja, illetve megfelelı határidıt biztosít nekik a 
változtatásokra való reagálásra. A potenciális résztvevık elızetesen regisztrálhatnak az 5. 
pontban szereplı kapcsolattartók e-mail címén, és így a pályázatot érintı változásokról 
külön értesítést kapnak. 
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7. Az ajánlat megtételének menete: 
 

7.1. Határid ı: 
2011. május 23. hétfı 14.00 óra (CET) 

Az ajánlat megtételét megelızıen 2011. május 6-ig a pályázóknak lehetıségük van 
kérdéseiket írásban (e-mailen) megtenni az 5. pont alatti címen. Az összegyőlt kérdésekre 
az SzZrt. összesítve, minden addig regisztrált, vagy kérdést feltevı pályázónak ugyanazt a 
választ küldve reagál e-mailben 2011. május 13-ig. 
 
7.2. Az ajánlat benyújtásának címe: 
Magyarország, 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32., a Szerencsejáték Zrt. Informatikai 
Igazgatóságának igazgatója részére. 
 
7.3. Az ajánlattétel és az eljárás nyelve: 
A pályázat nyelve magyar. Amennyiben Pályázó angol nyelven nyújtja be pályázatát, 
akkor minden esetben csatolnia kell annak magyar nyelvő fordítását is. A pályázat 
elbírálásakor minden esetben a magyar nyelvő pályázat az irányadó. Az anyaghoz minden 
esetben vezetıi összefoglalót kell csatolni, mely az árakat is részletesen felsorolja, 
világosan kifejtve az egyes árakért nyújtott szolgáltatások tartalmát, valamint az árak nettó 
vagy bruttó jellegét (a bennük foglalt adó-, vám-, illeték, vagy más fizetendı közteher 
mértékét). 
 
A nyertes pályázóval kötendı szerzıdés nyelve magyar, és a hatályos magyar jog alapján 
történik. 
 
7.4. Az ajánlatok felbontása: 
Az ajánlatok felbontása nem nyilvános, közjegyzı és 3 tagú bizottság jelenlétében, a 
beadási határidı lejártát követı két órán belül történik. Az ajánlatok bontásánál készült 
jegyzıkönyv másolatát az ajánlattevık postai kiküldéssel megkapják. A benyújtott 
pályázatok nem tekinthetık hivatalosan elfogadottnak vagy el nem fogadottnak, amíg ezt 
a pályázóknak címzett külön postai (és e-mail) értesítéssel SzZrt. nem közli. 
 
7.5. Az ajánlati kötöttség lejártának idıpontja: 
Az ajánlattételi határidı lejártától számított 180 nap. 
 

8. Az ajánlati biztosíték  
 
Pályázó köteles ajánlati biztosítékot adni bármely, széles körben ismert külföldi vagy magyar 
bank által kibocsátott bankgarancia formájában, melynek összege 200.000,- €, azaz 
kétszázezer euró, az ajánlattételi határidı lejártától számított 180 napig érvényes, és címzettje 
az SzZrt. Az ajánlattal együtt benyújtott bankgarancia (tender garancia) a nyertessel kötött 
szerzıdés szerinti formában és mértékben alakul át teljesítési garanciává az SzZrt. feloldó 
nyilatkozatáig (jóteljesítési garancia). 
 
A nem nyertes pályázóknak az eredményhirdetést követı 3 napon belül az SzZrt. a feloldó 
nyilatkozatot megküldi. 
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9. Ajánlattételre jogosultak 
 

9.1.  
Ajánlattevıként egy konkrét, a származási országában szabályszerően bejegyzett cég 
megjelölésére van lehetıség, ennek a cégnek referenciákat kell felmutatnia. A 
Szerencsejáték Zrt. az ajánlattevıvel együttmőködést vállaló, konzorciumot alkotó, stb. 
partnerek referenciáit is figyelembe veszi. 
 

9.2.  
A referencia adására nem jogosított együttmőködı partnereket SzZrt. alvállalkozóként 
ismeri el.  

10. Az ajánlattevı jogi alkalmassága 
Az ajánlattevı köteles az alábbi iratokat becsatolni: 

• Az ajánlat beadásának napjától számított 30 napnál nem régebbi cégkivonat, és közjegyzı 
által hitelesített aláírási címpéldány; 

• 2009. gazdasági évre vonatkozó mérleg és eredménykimutatás; 
• A bankszámlát vezetı pénzintézet nyilatkozata az alábbi tartalommal: 

o mióta vezeti a gazdálkodó szervezet bankszámláját; 
o a gazdálkodó szervezet fizetési kötelezettségeinek pontosan eleget tesz-e; 
o a számláján volt-e 30 napnál hosszabb "sorban állás" az elmúlt három évben. 

11. Az ajánlattevı mőszaki alkalmasságának igazolására kért adatok  
 

11.1. Személyi feltételek, a teljesítésben résztvevı szakemberek 
 

Azoknak a szakembereknek (szervezeti egységeknek), illetve vezetıknek a megnevezése 
képzettségük, eddigi munkáik ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. 
Ajánlattevınek vállalnia kell, hogy a felsorolt szakemberek közül a kulcsemberként 
megjelölt legalább 5 személy a projektet lezáró tesztelésig folyamatosan rendelkezésre 
áll.  
 

Az SzZrt. az ajánlattevık és az általuk az ajánlat értékének 10%-át meghaladó mértékben 
igénybe venni kívánt alvállalkozók mőszaki alkalmasságát együtt vizsgálja. 
 

11.2. Referenciákkal kapcsolatos követelmények 
 

Ajánlattevınek referenciát kell megadnia legalább egy mőködı, internetes 
szerencsejáték és sportfogadás céljára használt rendszer megvalósításáról és éles üzemő 
mőködtetésérıl/támogatásáról (legalább 1 éves idıtartamban, több mint 10000 
regisztrált ügyféllel). 
 
További internetes kereskedelmi referencia, illetve bármilyen nyereményes játék 
informatikai megvalósításában való részvétel az értékelés során elınyt jelenthet. 

 
A referenciá(k)nak tartalmaznia kell: 

1. a rendszerre szerzıdést kötı másik fél nevét, címét, a szerzıdés összegét és a 
referenciát adó személy nevét, elérhetıségét (cím, email, telefon- és faxszám), 

2. a rendszer mőszaki leírását, beleértve a referenciában megvalósult alrendszerek 
darabszámát, 
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3. a referencia megvalósítására megkötött szerzıdés kivitelezési határidejét, és a 
mőködı rendszer tényleges átvételének idejét és azt, hogy az esetleges határidı-
módosításnak mi volt az oka, 

4. az adott feladatban résztvevı, jelen projektben foglalkoztatott munkatárs nevét, 
szakterületét, feladatának leírását; 

5. a referenciarendszer internetes elérhetıségét, a kipróbáláshoz szükséges 
információkat. 

12.  A pályázat érvénytelensége, hiánypótlás keretében nem pótolható 
hiányosságok 
 
Érvénytelen az ajánlat: 

• Ha határidı után érkezett be; 
• Nem tartalmazza a 18.4 pontban foglalt adatlapot, vagy annak adatai nem egyeznek 
meg az ajánlattal; 
• Nem tartalmazza a 18.5 pontban foglalt dokumentumokat; 
• Az ajánlatról hiányzik az eredeti cégszerő aláírás; 
• Az ajánlattevı nem rendelkezik a 11. 2. pontban meghatározott mőködı referenciával; 
• Ajánlati biztosíték nincs, vagy mértéke nem éri el a 8. pontban foglaltakat. 

13. Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: 
13.1.  
SzZrt. az összességében legelınyösebb ajánlatot nyilvánítja nyertesnek vagy a 
legelınyösebb ajánlattevıket hívja fel ajánlatuk további kiegészítésére illetve 
eredménytelennek nyilvánítja az eljárást. Az értékeléshez SzZrt. külsıs auditáló cég 
közremőködését is igénybe veheti. Az értékelési szempontrendszert az SzZrt-nek nem 
szükséges nyilvánosságra hoznia, illetve a döntését megindokolnia. Az értékelés az alábbi 
szempontok figyelembevételével fog történni (fontossági sorrendben): 

1. Alapvetı IJSR funkciók megvalósítása 
2. Egyösszegő beruházási és üzemeltetési költségek 
3. Árbevétel-arányos részletfizetési konstrukció 
4. Integráció a meglévı rendszerekhez 
5. Sportfogadási funkciók 
6. További játékok megvalósíthatósága 
7. Projektmenedzsment 
8. Referenciarendszerek értékelése 
9. Hardver értékelése 
10. Általános értékelés 

 
13.2.  
Az ajánlati felhívásban külön nem említett opcióként tett ajánlatokat SzZrt. nem csak az 
egyenértékő pályázatok esetén vizsgálja, de azokat az értékelésnél akár teljes mértékben 
figyelmen kívül hagyhatja. 

14. Az ár megadásának módja 
14.1.  
Az ajánlati árat (fejlesztési, üzembe helyezési és támogatási költségek) a 3. mellékletben 
részletezett módon 
• egy összegő megvásárlásos konstrukcióra;  
• és/vagy árbevétel arányos részletfizetési konstrukcióra 

kell megadni. 
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15. Az eredményhirdetés idıpontja 
15.1.  
Legkorábban 2011. június 3-án. SzZrt. indoklás nélkül jogosult az eredményhirdetést 30 
nappal elhalasztani. A nem nyertes (vagy a további eljárásban résztvevınek nem jelölt) 
pályázatokról küldött postai (és e-mail) értesítésben SzZrt. nem köteles a nemleges 
döntését indokolni. 
 

15.2.  
SzZrt. fenntartja azon jogát, hogy a pályázati kiírást az ajánlattételi határidıt követıen, 
indoklás nélkül, bármikor eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati felhívás kibocsátása 
nem kötelezi a Szerencsejáték Zrt-t nyertes pályázó kihirdetésére, illetve 
szerzıdéskötésre. 

16. A szerzıdéskötés idıpontja, és a szerzıdés tartalma 
16.1.  
A szerzıdéskötés, amennyiben a pályázat eredményesnek bizonyul és a felek a szerzıdés 
feltételeiben megállapodnak, az eredményhirdetést követı 45 napon belül megtörténik. 
Ha ezen határidın belül nem történik meg a szerzıdéskötés, akkor SzZrt. jogosult a 
pályázatot eredménytelennek nyilvánítani. 
 

16.2.  
A szerzıdés tartalma a nyertessel folytatott tárgyalás során kerül véglegesítésre, de 
néhány követelményt SzZrt. elızetesen rögzít:  

 
• A szerzıdés idıtartama legalább 6 év. 
• A szerencsejáték-szervezést fokozott anyagi kockázattal járó tevékenységként ismeri 

el a pályázó, ezért vállalja, hogy a mőködésébıl származó károkra (ideértve a 
megszőnését is) felelısségbiztosítást köt az SzZrt. javára, és azt a szerzıdés teljes 
idıtartama alatt fenn is tartja. 

• Az alkalmazott játékszoftverek forráskódját pályázónak letétbe kell helyeznie. 
• Pályázó vállalja, hogy a központi rendszerben tárolt játékadatok, és a játékosoknak 

visszaigazolt játékadatok között eltérés nem lesz. Amennyiben ennek a vállalásnak 
nem tesz eleget, teljes kártérítési felelısséggel (anyagi kár, nem vagyoni kár, költség, 
elmaradt haszon) tartozik. 

• A késedelmes teljesítésért pályázó kötbérrel tartozik. 
• Az SzZrt. fizetési kötelezettségeit minden esetben csak a számla kézhezvételét követı 

15 napon belül, átutalással teljesíti, elılegfizetést nem vállal. 
• A benyújtott nyertes pályázat a szerzıdés mellékleteként csatolásra kerül. 
• Pályázó tudomásul veszi, hogy az IJSR-rel kapcsolatban nem kap kizárólagos jogot, 

így annak egyes elemeinek szállítására, a hozzá kapcsolódó szolgáltatások 
biztosítására más partnerrel is szerzıdés köthetı.  

• Pályázó vállalja, hogy egyértelmő definíciót tesz közzé a kapcsolódó interface-ekhez, 
továbbá ezt a kérdést mindig nyilvánosan kezeli, az SzZrt-vel ismerteti és elfogadtatja 
(bármilyen módosítás, fejlesztés esetén). 

• Pályázó vállalja a Funkcionális Specifikáció és a dokumentumhierarchia elkészítését. 
• A Pályázó nevében fejlesztést végzınek elızetesen be kell mutatnia a fejlesztıi és 

projektvezetıi módszertanát, és legalább a Funkcionális Specifikáció 
dokumentumhierarchiájában megjelölt dokumentumok elkészítését vállalnia kell. 
Meg kell határoznia a változáskezelés módját is. 

• A Pályázó képviselıt jelöl ki, aki a képviseletét ellátja az SzZrt. projektmenedzsment 
eljárása során. 
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• A Pályázó elızetesen kijelenti, hogy az általa szállított rendszer megítélésekor az 
SzZrt. által felkért auditor véleményét elfogadja, a kritikus és súlyos biztonsági vagy 
funkcionális problémák kijavítását elvégzi. 

• Pályázó vállalja, hogy a szerzıdésben meghatározott vállalkozási díj 
összegszerőségének változatlansága mellett lehetıséget ad SzZrt. számára, hogy a 
Követelményspecifikációban foglaltaktól 5%-ot meg nem haladó mértékben eltérjen. 

• A szerzıdés a magyar jog alapján jön létre, jogvita esetére a helyi bíróság hatáskörébe 
tartozó ügyekben felek a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki, 
egyébként a Polgári Perrendtartás általános szabályai irányadóak. 

17. A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és a jövıbeni 
együttmőködés során az árképzés módja 

 
17.1.  
A pénzügyi ellenszolgáltatás egyhónapos közös tesztelési idıszakot követı Elfogadó 
Nyilatkozat aláírása után teljesíthetı, a szerencsejátékok távközlési úton való 
szervezésére vonatkozó elıírások (1991. évi XXXIV. törvény) szerinti megfelelést, az 
SzZrt. által felkért külsı szakértı által végzett auditálás megfelelı eredményének, a 
biztonságos üzemeltetést alátámasztó szakvéleménynek a birtokában. A tesztelési idıszak 
mindkét fél írásos beleegyezése esetén meghosszabbítható. A tesztelési idıszak 
elfogadottnak tekintendı, ha az Elfogadó Nyilatkozatot az SzZrt. aláírja, vagy ha SzZrt. a 
rendszert éles üzemben elindítja. 
 

17.2.  
Az árajánlat térjen ki arra, hogy a jövıbeni szerzıdéses kapcsolat során ajánlattevı 
milyen árképzési módot alkalmaz a tıle újonnan megrendelt hardverek és szoftverek 
vonatkozásában. 

18. Egyéb információk 
 

18.1.  
Az ajánlatokat 3 példányban (1 papíralapú nyomtatott eredeti, és 2, az eredetivel 
tartalmában megegyezı elektronikusan rögzített példány) zárt, sértetlen csomagolásban 
(borítékban) személyesen vagy postai úton kell eljuttatni a 8.2. pontban megjelölt helyre. 
Postai feladás esetén a késedelmes kézbesítés, illetve a küldemény elvesztésének vagy 
sérülésének kockázata az ajánlat benyújtóját terheli. Az eredeti példányban minden 
lapnak eredetinek vagy közjegyzı által hitelesítettnek kell lennie. A közjegyzı által 
hitelesítve csak azok az iratok adhatók be, amelyeket a pályázati kiírás kifejezetten így 
jelöl meg, pl. aláírási címpéldány. 
 

18.2.  
A csomagolásra (borítékra) rá kell írni ”Ajánlat internetes sportfogadási és játék 
rendszerre - az Informatikai Igazgatóság igazgatója sk. felbontására”. Az ajánlatot 
folyamatos lapszámozással kell ellátni, és kötésben (pl. spirálozva, átfőzve) a 
cégjegyzésre jogosultak által cégszerően aláírva kell benyújtani. Olyan 
tartalomjegyzékkel kell ellátni, amely az oldalszámokat is feltünteti. Az oldalszámot nem 
tartalmazó oldalakat SzZrt. figyelmen kívül hagyhatja. 
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18.3.  
Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevı 
által tett hibák kiigazítását. Ez esetben a kiigazítást az ajánlatot aláíróknak kézjegyükkel 
kell ellátni. 

 
18.4.  
Az ajánlat elsı oldala az adatlap, amelyen fel kell tüntetni az ajánlattevı nevét, 
székhelyét, valamint az ajánlat értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozókat. Amennyiben az adatlap és az ajánlat adatai nem egyeznek meg, 
SzZrt. érvénytelennek tekintheti az ajánlatot. 
 

18.5.  
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kitöltött Titoktartási nyilatkozatot, a kitöltött Pályázói 
nyilatkozatot és a kitöltött Összehasonlító táblázatot, valamint a számlavezetı 
pénzintézetek nyilatkozatait. 
 

18.6.  
Az ajánlatban fel kell tüntetni az ajánlattevıt képviselı személy(ek) nevét, címét, e-mail 
címét, telefon- és faxszámát, továbbá csatolni kell a képviseleti jogosultság és a cégszerő 
aláírás igazolásául szolgáló dokumentumokat (aláírási címpéldányt), eredeti vagy 
közjegyzıvel hitelesített másolatban. 
 

18.7.  
A benyújtott pályázatok egyes részeit vagy annak egészét a pályázó kifejezett 
nyilatkozatával bizalmasnak minısítheti. Ebben az esetben SzZrt. – ha csak jogszabály 
ettıl eltérıen nem rendelkezik – a bizalmas jellegő információt nem hozza 
nyilvánosságra, vagy harmadik fél tudomására. 

 
 
A Pályázati Felhívás mellékletei: 
 
1. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat 
2. sz. melléklet: Pályázói nyilatkozat 
3. sz. melléklet: Összehasonlító táblázat 
 
 
 
 
Budapest, 2011. április 8. 
 
 
  Dr. Szentpétery Kálmán 
  Elnök-vezérigazgató 
 Szerencsejáték Zrt. 
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Pályázati felhívás: 1. sz. melléklet 
 

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 
 

 
Alulírott, …………………………(szül.: ……………………, an.: ……………………., 
lakcím: ……………………………..), mint a …………………………………………….. 
(Cg.: ………………………….., székhely: …………………………) Pályázó képviselıje 
jelen nyilatkozat aláírásával jelentkezem a Szerencsejáték Zrt., mint Pályázati kiíró által 
„Ajánlat internetes sportfogadási és játék rendszerre” tárgyában kiírt pályázatra. 
 
 
Titoktartási záradék 
 
A Pályázó tudomásul veszi, hogy a Szerencsejáték Zrt. a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. törvény, az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény, valamint a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény hatálya alá esik, és ezért közérdekbıl 
nyilvános lehet minden a hivatkozott törvények által meghatározott szerzıdéses adat. 
 
A Pályázó polgári jogi és büntetıjogi felelıssége tudatában kijelenti, hogy szigorúan titokban 
tart minden olyan információt, amelyet a Szerencsejáték Zrt. a kiírt pályázatával kapcsolatban 
tudomására hoz, átad, illetve átadat. 
 
Tudomásul veszi, hogy az információk rá, illetve az általa képviselt cég jelen pályázattal 
foglalkozó munkavállalói, megbízottai tájékoztatására szolgálnak. 
 
Kijelenti, hogy ezeket az információkat nem hozza nyilvánosságra, harmadik személynek 
nem szolgáltatja ki, nem teszi hozzáférhetıvé, azt kizárólag a pályázaton történı részvétel 
érdekében használja fel. Kártérítési és kártalanítási felelıssége, valamint a további 
jogkövetkezmények tudatában vállalja, hogy az ajánlata tartalmát a szerzıdéskötésig titokban 
tartja. 
 
Jelen titoktartási nyilatkozat tartalmáról az általa képviselt cég jelen pályázattal kapcsolatos 
információkhoz hozzáférı munkavállalóit, megbízottait (ideértve a finanszírozó bankokat, 
konzorciumi résztvevıket, meghatalmazott jogi képviselıket, illetve az ajánlat elkészítéséhez 
igénybe vett, felhatalmazással rendelkezı egyéb szakértıket) tájékoztatta, a titoktartást tılük 
is megköveteli. 
 
A nyilatkozat be nem tartása esetén a jogkövetkezményeket vállalja. 
 
Kártérítési és kártalanítási felelıssége, valamint a további jogkövetkezmények tudatában 
vállalja, hogy ajánlata tartalmát a szerzıdéskötésig, illetıleg a pályázati eljárás lezárulásáig 
titokban tartja. 
 
Budapest, 2011. _____ 
 
 
 
 …………………………………… 
 Pályázó cégszerő aláírása 
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Pályázati felhívás: 2. sz. melléklet 
 
 

 
PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT 

 
 
 
 
Pályázó önmagára vonatkozóan  
 
 
1. kinyilvánítja a jelen kiírásban ismertetett feltételek elfogadását, az elfogadott feltételek 

szerinti részvételi szándékát a pályázati eljárásban; 
 
2. kijelenti, hogy vállalja az ajánlati kötöttséget; 
 
3. kijelenti, hogy elfogadja a szerzıdéses feltételeket; 
 
4. kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatban vállat szolgáltatásokat teljes körően fogja 

nyújtani és teljesíti valamennyi vállalt kötelezettségét; 
 
5. kijelenti, hogy nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csıd- vagy felszámolási eljárás 

nincs folyamatban; 
 
6. kijelenti, hogy nincs egy évnél régebben lejárt köztartozása; 
 
7. kijelenti, hogy az ajánlatában megadott tények, adatok a valóságnak megfelelnek. 
 

 
 
 
 
 

Dátum …………………………………………….. 
 Cégszerő aláírás 
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Pályázati felhívás: 3. sz. melléklet 
 
Összehasonlító táblázatok 
 
99,99%-os, illetve 99,95%-os rendelkezésre állás esetén. 
A táblázatokban a zölddel jelölt mezıket kell kitölteni. 
 
pályázó megnevezése 
 

 

rendelkezésre állás 99,99% 
beruházásos konstrukció  
egyösszegő bruttó ajánlati ár HUF 
  ebbıl hardver ebbıl szoftver 
 HUF HUF 
éves szupport értéke az 1. évben (hardver és szoftver) HUF HUF 
éves szupport értéke a 2. évben (hardver és szoftver) HUF HUF 
éves szupport értéke a 3. évben (hardver és szoftver) HUF HUF 
éves szupport értéke a 4. évben (hardver és szoftver) HUF HUF 
éves szupport értéke az 5. évben (hardver és szoftver) HUF HUF 
éves szupport értéke a 6. évben (hardver és szoftver) HUF HUF 
az addicionális fejlesztési költségek bruttó 
óradíja az elsı 6 évben 

HUF/óra 

  
árbevétel arányos részletfizetési konstrukció  
az éves tiszta árbevétel 0-1 milliárd Ft közötti részére % 
az éves tiszta árbevétel 1-3 milliárd Ft közötti részére % 
az éves tiszta árbevétel 3 milliárd Ft feletti részére % 
vállalja-e új játékok fejlesztését a fenti konstrukció 
terhére?  

igen / nem 

a teljes rendszernek a 6 éves idıtartam lejárta utáni 
kivásárlási ára 

HUF 
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pályázó megnevezése 
 

 

rendelkezésre állás 99,95% 
beruházásos konstrukció  
egyösszegő bruttó ajánlati ár HUF 
  ebbıl hardver ebbıl szoftver 
 HUF HUF 
éves szupport értéke az 1. évben (hardver és szoftver) HUF HUF 
éves szupport értéke a 2. évben (hardver és szoftver) HUF HUF 
éves szupport értéke a 3. évben (hardver és szoftver) HUF HUF 
éves szupport értéke a 4. évben (hardver és szoftver) HUF HUF 
éves szupport értéke az 5. évben (hardver és szoftver) HUF HUF 
éves szupport értéke a 6. évben (hardver és szoftver) HUF HUF 
az addicionális fejlesztési költségek bruttó 
óradíja az elsı 6 évben 

HUF/óra 

  
árbevétel arányos részletfizetési konstrukció  
az éves tiszta árbevétel 0-1 milliárd Ft közötti részére % 
az éves tiszta árbevétel 1-3 milliárd Ft közötti részére % 
az éves tiszta árbevétel 3 milliárd Ft feletti részére % 
vállalja-e új játékok fejlesztését a fenti konstrukció 
terhére? 

igen / nem 

a teljes rendszernek a 6 éves idıtartam lejárta utáni 
kivásárlási ára 

HUF 

 
 
 
 


