
 Ártábla melléklet

Beszerzendő eszköz megnevezése Megajánlott eszköz megnevezése
Egyenértékűség 

igazolása
Mennyiség Mennyiség egység

Nettó ajánlati 

egységár (Ft)

Ajánlati egységár 

Áfa tartalma (Ft)

Bruttó ajánlati 

egységár (Ft)

Nettó ajánlati ár (Ft) (nettó 

egységár x mennyiség)

Ajánlati ár - ÁFA 

(Ft) (Bruttó ár - 

nettó ár)

Bruttó ajánlati ár (Ft) 

(bruttó egységár x 

mennyiség)

LOGITECH BRIO 4K ULTRA HD 

WEBKAMERA (960-001106)
1 db                        -   Ft                             -   Ft                                                      -   Ft                             -   Ft                                        -   Ft 

ASUS VZ239HE 23" IPS LED MONITOR 3 db                        -   Ft                             -   Ft                                                      -   Ft                             -   Ft                                        -   Ft 

ASUS ZENBOOK 13 UX325 (UX325EA-

EG117T) FENYŐSZÜRKE
1 db                        -   Ft                             -   Ft                                                      -   Ft                             -   Ft                                        -   Ft 

ASUS ZENBOOK 14 UX425 (UX425EA-

KC281T) FENYŐSZÜRKE
1 db                        -   Ft                             -   Ft                                                      -   Ft                             -   Ft                                        -   Ft 

ASUS ZENBOOK 14 UM425 (UM425IA-

AM035T) FENYŐSZÜRKE
3 db                        -   Ft                             -   Ft                                                      -   Ft                             -   Ft                                        -   Ft 

Ügyfélszolgálati Munkaállomás: ASUS 

VZ239HE 23" IPS LED MONITOR, HP 240 

G8 (203B6EA) SÖTÉT HAMVAS EZÜST 

laptop, Logitech MK235 vezeték nélküli bill. 

+ egér, JBL Quantum 100 fejhallgató

1 db                        -   Ft                             -   Ft                                                      -   Ft                             -   Ft                                        -   Ft 

MICROSOFT OFFICE OTTHONI ÉS 

VÁLLALATI VERZIÓ 2019 HUNGARIAN 

EUROZONE MEDIALESS P6

6 db                        -   Ft                             -   Ft                                                      -   Ft                             -   Ft                                        -   Ft 

-  Ft                                                  -  Ft                         -  Ft                                    

…………………………………

cégszerű aláírás

p.h.

Egyenértékűség igazolása 

keretében kérjük a T. 

Ajánlattevőket, hogy az alábbiak 

szerint járjanak el:

"C" oszlop kitöltése "D" oszlop kitöltése

Amennyiben ajánlattevő a referenciatermékkel

azonos terméket ajánl meg, úgy a műszaki

egyenértékűséget igazolni nem kell, és így a 2.

sz. melléklet egyenértékűség oszlopát sem

szükséges kitölteni.

Amennyiben ajánlattevő a referenciatermékkel

nem azonos, hanem egyenértékű terméket

ajánl meg, úgy a 2. sz. melléklet

egyenértékűség oszlopát szükséges kitölteni,

igazolandó az egyenértékűséget!

Az egyenértékűség igazolása keretében 

valamennyi, az ajánlatkérő által az AF 4.2 

pontjában előírt műszaki paraméter 

vonatkozásában adatot kell szolgáltatni, 

megjelölve a megajánlott műszaki paramétert, 

amely csak azonos vagy kedvezőbb lehet az 

ajánlatkérői előírásnál. 

…………………….., (helység), 2021. október ……. (nap)

Összesen:

TÁRGY: Ajánlat melléklete - „IT eszközök beszerzése a VOSZ részére a GINOP-1.1.9-VEKOP-20-2020-00001 azonosítószámú pályázat keretében”


