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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 Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány nevében és képviseletében eljáró Dunaújvárosi 

Egyetem, illetve a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány mint Ajánlatkérő a Társaság 100 

százalékos tulajdonú leányvállalata, a Delta Systems Kft. mint konzorciumvezető által 

vezetett konzorciumokat nyertesként hirdette ki az alábbi három központosított 

közbeszerzési eljárás 2021. december 17-én megküldött összegzésében: 

- a „Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése 

(SRVT21)” (1. rész: Homogén szerverek és tárolók beszerzése – KM azonosítószám 

DKM01SRVT21) tárgyú keretmegállapodás keretében a verseny újranyitásával 

indított, „Szerver és tárolórendszer, valamint a hozzá kapcsolódó szolgáltatások 

beszerzése” tárgyú központosított közbeszerzési eljárásban, melyben az elnyert 

szerződés nettó értéke: 1.401.810.682,- forint. 

- a „Kliens oldali IT eszközök beszerzése (SZGR)” (1.rész: „Homogén” kliens oldali IT 

eszközök beszerzése - KM azonosítószáma: DKM01SZGRK20) tárgyú 

keretmegállapodás keretében a verseny újranyitásával indított, „Hordozható és 

asztali számítógépek biztosítása” tárgyú központosított közbeszerzési eljárásban, 

melyben az elnyert szerződés nettó értéke: 1.103.837.430,- forint. 

- a „Hálózati aktív és passzív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások 

teljesítése 2 részben (HNET21)” (1. rész: „Homogén” hálózati eszközök és kiegészítők 

beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” – KM azonosítószáma: 

DKM01HNET21) tárgyú keretmegállapodás keretében a verseny újranyitásával 

indított, „Optikai- és réz hálózat fejlesztése, szünetmentes tápegységek, aktív 

hálózati eszközök és szoftverek, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások 

beszerzése” tárgyú központosított közbeszerzési eljárásban, melyben az elnyert 

szerződés nettó értéke: 1.208.836.351,- forint. 

A három elnyert szerződés nettó értéke összesen:  

3.714.484.443,- forint. 
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Mindhárom közbeszerzési eljárásban a Delta Systems Kft. konzorciumvezető által képviselt 

konzorciumok más, a Delta Systems Kft.-től független ajánlattevőkkel együtt vettek részt. 

Mindhárom szerződés esetében a szerződést a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány köti 

meg a nyertes ajánlattevővel, a szerződések a szerződéskötési moratórium lejárata után, 

2021. december 27-én megköthetőek. 

Mindhárom szerződés a finanszírozási forrás, azaz az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium és a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány között 2021. szeptember 28-án 

létrejött keretmegállapodás alapján tervezetten RRF finanszírozás formában nyújtandó 

egyetemi fejlesztésre fordítandó keretösszeg rendelkezésre bocsátása napját követő 5. 

munkanapon lép hatályba. 

Az elnyert szerződéseket nyertes konzorciumok részéről 100%-ban a konzorciumvezető 

Delta Systems Kft. teljesíti, a fenti teljes szerződéses érték a Delta Systems Kft. bevételét 

képezi. 

 

Budapest, 2021. december 17. 

Delta Technologies Nyrt. 


