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Pályázati kiírás asztali számítógépekre 

 
A Magyar Bowling és Teke Szövetség Teke Szakági Szövetség pályázatot hirdet 

tagegyesületei számára asztali számítógépekre vonatkozóan. 

 

I. A pályázat célja: Lehetőséget teremteni a MATESZ Szuperliga, NB I, NB II bajnokságaiban 

szerepelő csapatok számára számítógép beszerzésre, régi számítógép cserére. A pályázat 

további célja a bajnoki mérkőzések, további versenyek eredményeinek és jegyzőkönyveinek 

gördülékenyebb feltöltésének, valamint az egyesület operatív ügyei intézésének támogatása. 

 

II. Pályázati keret, számítógépek főbb jellemzői: 8 db márkás, használt, felújított számítógép 

SSD meghajtóval. A pályázati eszközök monitort nem tartalmaznak. 

A megpályázható számítógép főbb paraméterei: 

- Inter Core i5 processzor 

- 8 GB memória 

- 480 GB-os SSD meghajtó 

A számítógépek 64 bites operációs rendszert és F-Secure antivírus szoftvert tartalmaznak. A 

számítógépek jogtiszta Microsoft Windows operációs rendszerrel kerülnek átadásra. 

Minden számítógép 1 éves garanciával és extra 2 éves assistance szolgáltatással rendelkezik. 

 

III. A számítógépek felhasználása, kötelezettségvállalás: A nyertes egyesület kötelezettséget 

vállal arra, hogy a számítógépet kizárólag az egyesült érdekeiben és munkáihoz használja 

(Magáncélra nem!). Az egyesület felelősséget vállal továbbá az eszköz tárolásáért és 

karbantartásáért. Az egyesület vállalja a garanciaidőszakot követően keletkezett, valamint a 

garanciális javítás kategóriába nem tartozó javítási költségeket. Nyertes pályázó vállalja, hogy 

az egyesület munkájához szükséges szoftvereket és kizárólag azokat telepíti a számítógépre 

jogtisztán. Vállalja továbbá, hogy a számítógépet tovább nem értékesíti. 
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IV. A pályázatban szereplő számítógépekért fizetendő bruttó összeg (önrész): 

65.000 Ft, azaz hatvanötezer forint/számítógép. Az önrész tartalmazza a számítógépet 480 GB-

os SSD meghajtóval, valamint a II. pontban felsorolt paraméterekkel, rendszerrel. Az önrész 

megfizetésével az eszköz az egyesület tulajdonába kerül. 

 

V. A pályázat benyújtásának formája: A pályázatra jelentkezni elektronikusan (e-mail) 

lehetséges, a MATESZ központi e-mail címére (teke@tekesport.hu) egy egyoldalas, az 

egyesület képviselője által aláírt levéllel, melyben leírásra kerül a számítógép kihasználtsági 

terve, valamint indoklásra kerül a számítógép beszerzésének szükségessége. 

 

VI. Benyújtási határidő: 2022. december 9. (péntek) 15:00 

 

VII. A nyertesek értesítése: A pályázók az elbírálást követő 5 munkanapon belül elektronikus 

értesítést kapnak, melyben egyeztetésre kerül a számítógép átadásának időpontja. 

 

VIII. A számítógép átvétele: Személyesen, a MATESZ Irodájában (1146 Budapest, 

Istvánmezei út 1-3.) előre egyeztetett időpontban. 

 

 

Budapest, 2022.11.23. 
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