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A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-043483;  

székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.; a továbbiakban: „Társaság”) a  

Tpt. 55. §-ában és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletében foglaltaknak 

megfelelően ezúton értesíti a Tisztelt Befektetőket az alábbiakról. 

A Társaság 100 százalékos tulajdonú leányvállalata, a Delta Systems Kft. konzorciumvezető 

ajánlattevőként részt vett a Klebelsberg Központ (a továbbiakban: ajánlatkérő) nevében 

eljáró Digitális Kormányzati Ügynökség által lebonyolított – a DKM01SZGRK20 számú, 

„Homogén kliens oldali IT eszközök beszerzése” megnevezésű keretmegállapodás alapján 

– verseny újranyitásával indított a Kbt. 53.§ (5) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési 

eljárásban. 

A Delta Systems Kft. vezette konzorciumot - az 6. részajánlati kör, a 10. részajánlati kör 

valamint a 12. részajánlati kör vonatkozásában - nyertesként hirdették ki.  

A Tanári és tanulói notebook Pest és Zala megye közigazgatási területén működő 

köznevelési intézményekbe (6. részajánlati kör) a Delta Systems Kft. által vezetett 

konzorcium – 10.000 db tanári és tanulói notebook beszerzésére vonatkozóan tett 

ajánlatának nettó értéke: 

2.179.000.000,- Ft 

A Tanári és tanulói notebook Tolna, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye 

közigazgatási területén működő köznevelési intézményekbe (10. részajánlati kör) a Delta 

Systems Kft. által vezetett konzorcium – 10.000 db tanári és tanulói notebook beszerzésére 

vonatkozóan tett ajánlatának nettó értéke: 

2.179.000.000,- Ft 

A Tanári és tanulói notebook Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye közigazgatási 

területén működő köznevelési intézményekbe (12. részajánlati kör) a Delta Systems Kft. 

által vezetett konzorcium – 10.000 db tanári és tanulói notebook beszerzésére 

vonatkozóan tett ajánlatának nettó értéke: 

2.195.000.000,- Ft 

A fentiekben részletezett három részajánlati körben a Delta Systems Kft. által vezetett 

konzorcium összesen 30.000 db tanári és tanulói notebook szállítására vonatkozóan tett 

ajánlatának összesített nettó értéke: 

6.553.000.000,- Ft 

A DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

TÁJÉKOZTATÓJA 
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A megállapodások létrejöttét követően a megvalósulás feltétele a RRF-1.2.1-2021 

konstrukció számú, „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása 

a tanulók és pedagógusok számára” című projekt Támogatási Szerződés hatályba lépése. 

(A hivatkozott támogatási szerződés biztosítja a szerződés megvalósításához szükséges 

forrást. Amennyiben az Ajánlatkérő az összegezés megküldését követően 180 naptári 

napon belül a fent megjelölt forrásra vonatkozó feltétel teljesülése és a Támogatási 

Szerződés hatálybalépése vonatkozásában nem küld értesítést a Társaság, mint nyertes 

ajánlattevő részére, a Támogatási Szerződés nem lép hatályba.) 

 

Az aláírásokat követően a szerződés hatályba lépése esetén a szerződés teljesítését a 

konzorcium részéről 100%-ban a Delta Systems Kft. végzi, a szerződések számlázott értéke 

teljes egészében a Delta Systems Kft. bevételét képezik. 

 

Budapest, 2021. december 7. 

Delta Technologies Nyrt. 


