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1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefax szám, KSZF azonosítója:  

Ajánlatkérő neve: Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) 

Címzett: Közbeszerzési Igazgatóság, Általános Közbeszerzési Osztály, Szabó Szandra 

Postacím: 4028 Debrecen, Kassai út 26. 

Telefonszám: 52/512-700/74284 

Fax szám: 52/258-670 

E-mail: szabo.szandra@fin.unideb.hu  

KSZF azonosítója: 10225 

Nemzeti azonosító: HU, AK01719 

 

A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KEF rendelet), valamint a 301/2018 

(XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 2019. október 31-i és november 

1-jei módosításának következtében a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (a 

továbbiakban: DKÜ) jogutódként átvette a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a 

továbbiakban: KEF) informatikai beszerzési feladatokhoz kapcsolódó hatályos 

központosított közbeszerzési keretmegállapodásait (a továbbiakban: keretmegállapodások). 

 

Kapcsolattartás, valamint az írásbeli kommunikáció módja: Kizárólag elektronikus úton, 

a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu oldalon a DKÜ által működtetett elektronikus rendszeren 

(a továbbiakban: DKR) keresztül, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) 2017. 

szeptember 29. napján közzétett tájékoztatója szerint. 

 

2. A keretmegállapodásos eljárás első részét megindító hirdetmény száma, 

közzétételének napja és a megkötött keretmegállapodásra történő hivatkozás: 

Megindító hirdetmény: TED 2017/S 022-037059 (2017.02.01.), 1405/2017 (2017.02.06.). 

Megkötött keretmegállapodásra történő hivatkozás: A Közbeszerzési és Ellátási 

Főigazgatóság (KEF) és a 6. sz. mellékletben felsorolt nyertes ajánlattevők között 2017. 

július 10-én jött létre keretmegállapodás KM02SZGRK17 számmal. A keretmegállapodás 

hatálya: 2020. július 10. 

 

3. Az ajánlattételi felhívás rendelkezésre bocsátásának módja: 

Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívást és mellékleteit elektronikusan pdf és szerkeszthető 

formátumban is a DKR-re tölti fel (https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu). 

 

4. Kiegészítő tájékoztatás: 

Bármely érdekelt gazdasági szereplő írásban, elektronikusan, a DKR-en keresztül 

kiegészítő tájékoztatást kérhet ajánlatkérőtől. 

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben, a 

https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu oldalra történő feltöltéssel küldi meg minden érintett 

gazdasági szereplőnek. 

Ajánlatkérő „ésszerű időnek” az ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. munkanapot tekinti. 

 

5. Az ajánlat benyújtásának címe: 

mailto:szabo.szandra@fin.unideb.hu


3 

 

Az ajánlatokat a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu oldalon, a DKR-en keresztül kell 

elektronikus formában és legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva 

benyújtani (Lásd: Technikai információk). 

 

6. Az ajánlattétel és az eljárás nyelve: magyar. 

Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt irat nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy 

azt az Ajánlattevő egyszerű magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás 

helyességéért az Ajánlattevő felelős. Felelős fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, 

amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az 

mindenben megfelel az eredeti szövegnek. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 

 

7. Ajánlattételi határidő:  

2020. 07. 30. 11:00 óra 

 

8. Az ajánlatok felbontásának ideje, helye, módja: 

Idő: 2020. 07. 30. 11:00 óra 

Hely: Az ajánlatok felbontása a DKR-en (https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu) elektronikusan 

zajlik, az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában. 

Az ajánlatok bontásának időpontjában a Felolvasó lap PDF fájl tartalma minden erre az 

eljárásra ajánlatot benyújtó Ajánlattevő számára elérhetővé válik. 

Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásáról a Kbt. 68. § (6) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően jegyzőkönyvet készít, melyet a bontástól számított öt napon belül elektronikus 

úton, a KEF Portálon keresztül küld meg az összes ajánlattevőnek. 

 

9. Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos információk: 

Az ajánlatot ajánlattevők elektronikusan, a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu oldalra 

(DKRtörténő feltöltéssel nyújtják be, az alábbi módon:  

Minden ajánlatnak 2 külön fájlt kell tartalmaznia:  

- Felolvasólap feltöltése (benyújtása):  

• ajánlattevő a Felolvasólapot (2. sz. melléklet) legalább fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással köteles ellátni, és a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu oldalon 

keresztül benyújtani 

• ajánlattevő a Felolvasólapot az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, illetve 

az ajánlattételi határidő lejárta előtt visszavonhatja, a KEF Portálon keresztül 

- az ajánlat további dokumentumainak feltöltése ZIP vagy ASICE konténer fájlba 

csomagolva (benyújtása):  

• a Felolvasólap feltöltését követően ajánlattevő a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu 

oldalon keresztül nyújtja be teljes ajánlatát legalább fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással ellátva  

• ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, a DKR-en 

keresztül 

• amennyiben az ajánlatot nem a konzorciumi képviseletre jogosult ügyfélszolgálat 

nyújtja be, akkor teljes bizonyító erejű meghatalmazás szükséges az ajánlatot 

benyújtó részére az ügyfélszolgálatként megjelölt közös ajánlattevőtől – továbbá, 
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ha az ajánlatot meghatalmazott írja alá, akkor ezen személynek is rendelkeznie kell 

fokozott biztonságú elektronikus aláírással 

Figyelem! A teljes Ajánlatot a megadott ajánlattételi határidőig fel kell tölteni (nem elég a 

feltöltés megkezdése).  

 

Technikai információk: 

Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az ajánlatok benyújtásához olyan 

informatikai feltételekre van szükség, mint legalább fokozott biztonságú elektronikus 

aláírás, internetkapcsolat, ECDL szintű informatikai ismeret, személyi számítógép, 

szkenner, PDF formátumot előállító szoftver. 

A PDF dokumentumokat minimum „PAdES” vagy „CAdES” formátummal egyenértékű, 

legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni, amelyet azok SHA256 

lenyomata azonosít. 

A PDF dokumentumok és XML fájlok elektronikus aláírásának hitelességét a 

https://keaesz.gov.hu/keaesz/validate.html oldalon ellenőrzi Ajánlatkérő. 

 

A feltölthető maximális fájlméret 500 MB (PDF és ZIP). A ZIP fájlba maximum 40 MB 

méretű fájlok csomagolása megengedett. 

A feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak jelszavas vagy egyéb védelmet, mivel azokat az 

elektronikus közbeszerzési rendszer automatikusan titkosítja, továbbá elektronikus 

időbélyegzővel is ellátja. 

Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről, továbbá a beérkezett 

dokumentum nevéről, méretéről és SHA256 lenyomatáról a KKP rendszer automatikus 

elektronikus e-mail visszaigazolást küld. 

 

Ajánlatkérő a 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet szerint jár el az elektronikusan gyakorolt 

eljárási cselekmények vonatkozásában. 

 

 

Az ajánlat felépítése:  

- Információs adatlap (tartalmazza ajánlattevő nevét és székhelyét, a keretmegállapodás 

számát, az eljárás tárgyát (Informatikai eszközök beszerzése) és elnevezését (1. sz. 

melléklet) 

- Felolvasólap (2. sz. melléklet) 

- Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat (3. sz. melléklet - részenként) 

- Nyilatkozat kizáró okokról (4. sz. melléklet)  

- Aláírási címpéldány: ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot cégszerűen 

aláíró személy(ek) a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási címpéldányát 

vagy aláírás-mintáját (vagy meghatalmazott esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba 

vagy közokiratba foglalt meghatalmazást) egyszerű másoltban, amennyiben a 

keretmegállapodásos eljárás első részében aláíró személy(ek)től különböző személy(ek) 

írja/írják alá az ajánlatot 

- Részletes ártáblázat (5. sz. melléklet): Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az 

ajánlattevőknek a megajánlásukban fel kell tüntetniük a konkrét típusmegjelölést, valamint 

https://keaesz.gov.hu/keaesz/validate.html


5 

 

a termék származási helyét. Továbbá a részletes ártáblázatot szerkeszthető formában 

(Excel) is kérjük benyújtani.   

         

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a részletes ártáblázat be nem nyújtása 

nem tekinthető olyan nem jelentős egyedi részletkérdésre vonatkozó hibának, amely 

hiánypótlás keretében pótolható. A részletes ártáblázat be nem nyújtása az ajánlat 

érvénytelenségét vonja maga után! Csak a teljes részre tehető ajánlat!  

Figyelem! Ajánlattevő (Eladó) köteles a közbeszerzési díjat (2%+ÁFA) az egyedi szerződés 

teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával egy időben az Ajánlatkérő (Vevő) részére 

kiállított számlákon külön tételként szerepeltetni. 

Ha az ajánlattételre felhívott Eladó a versenyújranyitások során nem tud eleget tenni a Kbt.-

ben és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott ajánlattételi kötelességének, 

kérjük, abban az esetben erről és ennek indokáról az ajánlattételi határidő lejártáig a 

központosított közbeszerzési portálon a tárgyi versenyújranyitás adatlapján, a kiegészítő 

tájékoztatás kérések közé feltöltött nyilatkozattal legyenek szívesek tájékoztatni az 

Intézményt. Kérjük továbbá, hogy a nyilatkozatukat ne a felolvasólapok közé töltsék fel! 

 

10. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés: 

Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján valamennyi ajánlattevő számára azonos feltételekkel 

biztosítja a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás adás lehetőségét. 

Módja: Ajánlatkérő a hiánypótlási felhívást és felvilágosítás kérést elektronikusan küldi 

meg az ajánlattevők részére a DKR-en keresztül. 

 

11. Kizáró okok:  

Ajánlattevők egyszerű nyilatkozat formájában nyilatkozni kötelesek arról, hogy velük 

szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok nem állnak fenn.  

A kizáró okokról szóló nyilatkozatnak jelen felhívás DKR-en való közzétételénél 

(feltöltésénél) nem régebbi keltezésűnek kell lennie (4. sz. melléklet). 

 

12. Alternatív ajánlattétel és részajánlattétel: 

Jelen eljárásban alternatív ajánlattétel nem lehetséges. 

Részajánlattételre ajánlattevőnek lehetősége van az adott rész valamennyi tételének és teljes 

mennyiségének megajánlásával. 

 

13. Az ajánlatok értékelési szempontja:  

Valamennyi részajánlat esetében: nettó ajánlati ár összesen.  

A Kbt. 76.§. (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár. 

 

14. Ajánlati kötöttség ideje, az összegezés megküldésének időpontja: 

Az ajánlati kötöttség ideje: az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 nap (Kbt. 81. § (11)), 

amelyet az ajánlatkérő egy alkalommal a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján további 60 nappal 

meghosszabbíthat. 

Az összegezés megküldése: az ajánlati kötöttség idején belül, elektronikusan a DKR-en 

keresztül kerül megküldésre. 
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15. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 

DEK-923 Általános kliens oldali monitorok és perifériák VU c. eljárás során ajánlatkérő a 

KM02SZGRK17 keretmegállapodás alapján kíván informatikai eszközöket beszerezni.  

 

1. rész: Monitor 

Monitor_1 – 8 db 

 

2. rész: Periféria 

Bill_Egér – 20 db 

 

Az egyes eszközök műszaki leírását az 5. sz. Műszaki leírás és részletes ártáblázat melléklet 

tartalmazza.   

 

Jótállás:  

A műszaki leírásban és a keretmegállapodásban foglaltak szerint. 

 

16. Egyenértékűség: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben 

a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki 

engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy 

típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre 

hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében 

történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely 

alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban 

rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki 

tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a 

szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló 

dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség 

alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól 

származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet 

minősítése. 

 

17. Teljesítés helye, pályázati források megjelölése:  

NUTS-kód: HU321 

Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.  

Kapcsolattartó: Besenczi Renátó 

Elérhetőség: +36 52 512 900 / 75229 

 

A beszerzés az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 azonosítószámú projektből kerül 

finanszírozásra.  

A projekt támogatási intenzitása: 100%. 

A finanszírozás módja: utófinanszírozás. 

 

18. A szerződés meghatározása: 
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adásvételi szerződés (8. sz. melléklet szerint) 

 

19. A teljesítés határideje:  

Valamennyi rész esetében: a szerződés megkötésétől számított 60 naptári napon belül kell 

az eszközöket szállítani.  

 

20. Az ellenszolgáltatás teljesítése:  

Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme: HUF.  

Az ellenszolgáltatás kifizetésére – a jelen felhívásban meghatározott pályázat pénzügyi 

keretéből - magyar forintban (HUF), átutalással kerül sor. 

Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem 

megengedett, kivéve a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben szabályozott, Európai Uniós 

támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét. 

 

Számlázási feltételek: a kifizetés a szerződésszerű teljesítést követően történik, a 

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai, és a Kbt. 135. § (1) és (5) 

bekezdéseiben foglaltak szerint. 

Az ellenszolgáltatás kifizetése a sikeres átadás-átvételi eljárást követően kiállított számla 

kézhezvételétől számított 30 napon belül kerül sor, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése 

szerint. 

 

21. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján rendelkezik arról, hogy jelen eljárásban nem 

alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját. 

 

22. Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott időpontokra a 

közép- európai idő (CET) az irányadó. 

 

23. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy tárgyi eljárás a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 

hatálya alá tartozik. 

 

24. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Szabó Szandra, lajstromszám: O1073. 

 

25. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában az ajánlati dokumentáció, 

a Keretmegállapodás, a keretmegállapodásos eljárás 1. része megindításakor (2017.02.01.) 

hatályos Kbt. (2015. évi CXLIII. törvény), valamint a hatályos Ptk. és a kapcsolódó 

jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.  

 

26. Ajánlattevőnek a Kbt. 73. (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő az alábbiakban ad tájékoztatást 

azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől az 

Ajánlattevő a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre 

vonatkozó tájékoztatást kaphat. 
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Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal  

4024 Debrecen, Piac u. 54.   

Tel.: 06-52/504-102, fax: 06-52/504-105,  

E-mail: hivatal@hajdu.gov.hu    

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya  

Cím: 4028 Debrecen, Rózsahegy út 4.  

Postafiók: 4001 Debrecen, Pf.: 115.  

Telefon: 06-52 / 505-700  Fax: 06-52 / 420-022 

E-mail: titkarsag@ear.antsz.hu  

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya 

4024 Debrecen, Piac u. 42-48., Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 73. 

Tel: 06-52-513-000, Fax: 06-52-513-002 

E-mail: foglalkoztatas@hajdu.gov.hu 

 

Pénzügyminisztérium 

Munkafelügyeleti Főosztály 

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 

Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002 

Fax: (06 1) 795-0884 

Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@pm.gov.hu  

 

Egyéb elérhetőségek: 

Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat: 

munkafelugy-info@ngm.gov.hu  

Ingyenes (zöld) telefonszáma: (06 80) 204-292 

 

Munkavédelmi Bizottság: 

mvbizottsag@ngm.gov.hu   

 

Pénzügyminisztérium 

Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 

Telefon: (06 1) 896-2902 

Fax: (06 1) 795-0880 

Email: foglalkoztatas.felugyeleti-foo@pm.gov.hu  

 

Adózás tekintetében:  

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 

A NAV Általános Tájékoztató Contact Centere hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig, 

pénteken 8.30-13.30 óráig tart nyitva  

kék szám (mobilhálózatból is hívható): 40/42-42-42 

mobilhálózatokból a kék szám: 20/33-95-888; 30/33-95-888; 70/33-95-888; 06-1-250-

9500; külföldről: +36-1-250-9500 

 

mailto:hivatal@hajdu.gov.hu
mailto:titkarsag@ear.antsz.hu
mailto:foglalkoztatas@hajdu.gov.hu
mailto:foglalkoztatas.felugyeleti-foo@pm.gov.hu
mailto:munkafelugy-info@ngm.gov.hu
mailto:mvbizottsag@ngm.gov.hu
mailto:foglalkoztatas.felugyeleti-foo@pm.gov.hu
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NAV Hajdú-Bihar Megyei Adóigazgatósága: Debreceni központi ügyfélszolgálat 

4029 Debrecen, Faraktár u. 29/C., Tel.: +3652-517-200 

www.nav.gov.hu  

 

Környezetvédelem tekintetében: 

Agrárminisztérium 

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.; Postacím: 1860 Budapest 

Telefon: 06-1-301-4000 Fax: 06-1-302-0408 

info@fm.gov.hu 

 

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 

1016 Budapest, Mészáros u. 58/A-B 

Tel/Fax: 06/1/224-9100, 06/1/224-9163 

www.orszagoszoldhatosag.gov.hu  

 

Akadálymentesítés tekintetében: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma  

1055 Budapest, Szalay u.10-14.; 1884 Budapest, Pf. 1. 

Központi telefonszám: 06-1- 795-1200 

info@emmi.gov.hu  

ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu  

 

27. Az ajánlattételi felhívás DKR-en történő feltöltésének (közzétételének) napja: 2020. 

július 17. 

 

Mellékletek:  

1. sz. Információs adatlap 

2. sz. Felolvasólap 

3. sz. Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint 

4. sz. Nyilatkozat a kizáró okokra vonatkozóan 

5. sz. Műszaki leírás és részletes ártáblázat 

6. sz. A keretmegállapodás száma, nyertes ajánlattevők neve, KEF azonosítója 

7. sz. Az ajánlattételre felhívott ajánlattevők elérhetőségei 

8. sz. Adásvételi szerződés tervezet 

  

http://www.nav.gov.hu/
mailto:info@vm.gov.hu
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
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Iratjegyzék 

 

Minden ajánlatnak két külön dokumentumot kell tartalmaznia: felolvasó lap és az ajánlat 

további dokumentumainak feltöltése.  

 

Felolvasó lap: 

- Felolvasólap (2. sz. melléklet)  

 

Ajánlat további dokumentumai: 

-  Információs adatlap (1. sz. melléklet) 

- Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint (3. sz. melléklet) -

részenként kérjük benyújtani 

- Nyilatkozat a kizáró okokra vonatkozóan (4. sz. melléklet) 

- Részletes ártáblázat - excelben is kérjük benyújtani (5. sz. melléklet)  

- Aláírási címpéldány: ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot 

cégszerűen aláíró személy(ek) a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási 

címpéldányát vagy aláírás-mintáját – amennyiben szükséges 

- Meghatalmazás az ajánlat benyújtására – amennyiben szükséges  

- Meghatalmazás az ajánlat aláírására – amennyiben szükséges  

- Az ajánlati felhívás, a dokumentáció és a Kbt. valamint a vonatkozó rendeletek 

szerinti kötelező egyéb nyilatkozatok  
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1. sz. melléklet 

 

I N F O R M Á C I Ó S  A D A T L A P  

 

 

A keretmegállapodás neve és száma:  

 

SZGR - kliens oldali informatikai eszközök 

beszerzése 

KM02SZGRK17  

 

Az eljárás neve:  „DEK-923 Általános kliens oldali monitorok és 

perifériák VU” 

Az ajánlatot adó cég pontos neve:  

Székhelye:  

Cégjegyzésre jogosult képviselő neve:  

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Bankszámlaszám:  

Telefonszáma:  

Telefax száma:  

E-mail címe:  

A tárgyban érintett kapcsolattartó 

személy neve:  

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 

mobil száma: 

 

 

 

Kelt: ………………………. 

 

         …………………………. 

       cégszerű aláírás 
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2. sz. melléklet 

 

F E L O L V A S Ó L A P  

 

„DEK-923 Általános kliens oldali monitorok és perifériák VU” 

 

a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, keretmegállapodásos eljárás 2. részeként 

meghirdetett, verseny újranyitásával induló eljáráshoz 

 

Ajánlattevő neve:  ______________________________________________  

Ajánlattevő címe:  ______________________________________________  

 

 

 

 

1. rész:  

Nettó ajánlati ár összesen:      

………………………………..……………… Ft + 2 % közbeszerzési díj + 27 % ÁFA 

 

 

2. rész:  

Nettó ajánlati ár összesen:      

………………………………..……………… Ft + 2 % közbeszerzési díj + 27 % ÁFA 

 

 

 

Kelt:  

 

 

P.H. 

 …………………………. 

 cégszerű aláírás 
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3. sz. melléklet 

 

A J Á N L A T T E V Ő I  N Y I L A T K O Z A T   

A  K B T .  6 6 .  §  ( 2 )  B E K E Z D É S  S Z E R I N T  

 

„DEK-923 Általános kliens oldali monitorok és perifériák VU”  

tárgyú közbeszerzési eljárás 

 

1. rész / 2. rész1 

 

 

Alulírott ……………………………………., mint a ………………………………………… 

(cég neve, székhely: …………………………………….…………) cégjegyzésre jogosult 

képviselője, ezúton  

nyilatkozom, 

 

hogy a Debreceni Egyetem, mint Ajánlatkérő által a fenti tárgyú, a keretmegállapodásos eljárás 

2. részeként a Kbt 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján megindított eljárás ajánlattételi 

felhívásában és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeket megismertem és azokat 

kötelezőként, feltételek nélkül elfogadom. 

Ennek megfelelően ajánlatot kívánunk tenni az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő eszközök 

szállítására. Ajánlatunk a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal kötött KM02SZGRK17 

sz. keretmegállapodás rendelkezéseinek megfelel. 

Nyertességünk esetén az ajánlati kötöttségünk fennállásának időtartama alatt szerződést 

kívánunk kötni. 

Az ajánlat elfogadása esetén vállalom, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeket az 

ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, a Keretmegállapodásban és a 

Kbt. előírásainak és az egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelően – az ajánlatban szereplő 

ajánlati ár ellenében – maradéktalanul teljesítem.  

 

Kelt:  

P.H. 

 ……………………………. 

 cégszerű aláírás 

   

                                                           
1 A nyilatkozat részenként csatolandó! 
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4. sz. melléklet 

N Y I L A T K O Z A T  

K I Z Á R Ó  O K O K R A  V O N A T K O Z Ó A N  
 

 

Alulírott ……………………………………., mint a ………………………………………… 

(cég neve) (székhely: …………………………………….…………) cégjegyzésre jogosult 

képviselője a Debreceni Egyetem „DEK-923 Általános kliens oldali monitorok és 

perifériák” tárgyú, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásával induló 

eljárásában  

nyilatkozom, 

 

hogy a TED 2017/S 022-037059 (2017.02.01.) sz. ajánlati felhívással induló KM02SZGRK17 

sz. keretmegállapodásos eljárás első részében szereplő, a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti 

kizáró okok az ajánlattevővel, alvállalkozóival és az alkalmasság igazolásában résztvevő 

szervezetekkel szemben továbbra sem állnak fenn.  

 

 

 

Kelt: 
 

 

…………………………… 

cégszerű aláírás(ok) 
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6. sz. melléklet 

A keretmegállapodás száma, nyertes ajánlattevők neve, KEF azonosítója 

 

KM száma Eladó Levelezési postacím KEF azonosító 

KM0201SZGRK 
Írisz Holding Kft. 1044 Budapest, Óradna u. 5. 200804 

Euro-Profil Rendszerház Kft.  1173 Budapest, Határhalom u. 4. 200410 

KM0202SZGRK 

Szintézis Zrt. 9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2. 100101 

EuroOne Számítástechnikai Zrt. 1145 Budapest, Újvilág utca 50-52. 100061 

Flaxcom Holding Zrt. 1149 Budapest, Mogyoródi út 53. 200267 

NETvisor Zrt. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 56. 200161 

Rufusz Computer Informatika 

Zrt. 1111 Budapest, Budafoki út 59. 200190 

SYSInfo Kft.  1139 Budapest, Szegedi út 1. 200450 

KM0203SZGRK 

NÁDOR Rendszerház Kft. 1152 Budapest, Telek u. 7-9. 100064 

ASH Szoftverház Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 97. 200568 

Exicom Informatika Kft. 6729 Szeged, Szabadkai út 9/a. 200848 

Etiam Kft. 6723 Szeged, Szakolcai utca 7. 201258 

KM0204SZGRK Delta Services Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53. 200225 

KM0205SZGRK 
Delta Systems Kft. 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53. 200224 

Invitech ICT Services Kft. 2040 Budaörs, Edison u. 4. 200747 

KM0206SZGRK 

PC Trade Systems Kft. 6728 Szeged, Back Bernát u. 2. 200517 

Delta Informatika Zrt. 1033 Budapest, Szentendrei út 39-53. 100015 

IMG Solution Kft. 1146 Budapest, Hermina út 17. 200584 

Serco-Solutions Kft. 1037 Budapest Bécsi út 314. 201252 

simpleSoft Kft.  3525 Miskolc, Szentpáli utca 1. 201240 

KM0207SZGRK 
TIGRA Kft. 

1115 Budapest, Bartók Béla út 105-

113. 100150 

LicensePort Zrt.  

1119 Budapest, Fehérvári út 88. A-D. 

ép. D. lház.  200518 

KM0208SZGRK T-Systems Magyarország Zrt. 

Magyar Telekom Nyrt. Számviteli és 

Adózási Igazgatóság Szállítói és 

Vevői Elszámolások Központ 1438 

Budapest, Pf. 380 

100141 

KM0209SZGRK SERCO Kft. 1037 Budapest Bécsi út 314. 100088 

KM0210SZGRK 
R+R Periféria Kft. 1106 Budapest, Fehér út 10. 12. épület 100209 

Atlantis Rendszerház Kft.  

1133 Budapest, Capital Square 

Irodaház, Váci út 76. 200800 

KM0211SZGRK 

M&S Informatikai Zrt. 

1136 Budapest, Pannónia u. 17/A. 

fszt. 4. 100051 

Digital Számítástechnikai 

Kereskedelmi-és Szolgáltató 

Kft. 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83 100017 

KM0212SZGRK 

CTS-Informatika Kft. 4029 Debrecen, Maróthy Gy. u. 5. 200535 

Infornax Számítástechnikai 

Szövetkezet. 8200 Veszprém, József A. út 9. 200815 

Professional Computer Kft. 1117 Budapest, Sopron út 19. 200140 

Quality Intelligence Kft. 

1034 Budapest, Pacsirtamező u. 24-

26. 3. em. 43 200925 

KM0213SZGRK Professzionál Informatikai Zrt. 1117 Budapest, Sopron út 19. 100077 
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USER Rendszerház Informatikai 

Kft. 1025 Budapest, Szépvölgyi út 86/B 200275 

SzámHEAD Számítástechnikai 

és Szolgáltató Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 95. D. ép. 100194 

KM0214SZGRK 

Kventa Kft. 2040 Budaörs Vasút utca 15 100047 

Invigor Informatika Kft. 

1114 Budapest, Bartók Béla út 15. d. 

ép. 200463 

ATOS Magyarország Kft. 1037 Budapest, Szépvölgyi út 43. 100008 

KM0215SZGRK 
4iG Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság 1037 Budapest, Montevideo utca 8. 100032 

KM0217SZGRK Woss Kereskedelmi Kft.  1445 Budapest, Pf.: 291 100124 

KM0218SZGRK 
WSH Számítástechnikai, Oktató 

és Szolgáltató Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 97. 100115 

NADCOM Informatikai Kft.  1152 Budapest, Telek u. 7-9. 200637 

KM0219SZGRK Sysman Informatikai Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 10. 200365 

KM0220SZGRK RacioNet Zrt. 

1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 

3/A. 100082 

 

 

  



17 

 

7. sz. melléklet 

Az ajánlattételre felhívott ajánlattevők elérhetőségei 

 

 

KM száma Elérhetőség 

KM0201SZGRK kefbudapest@iriszholding.hu 

KM0202SZGRK kozbeszerzes@szintezis.hu 

KM0203SZGRK palyazat@nador.hu 

KM0204SZGRK kefservices@delta.hu 

KM0205SZGRK tenderiroda@delta.hu 

KM0206SZGRK kozbesz@pctrade.hu 

KM0207SZGRK kozbeszerzes@tigra.hu 

KM0208SZGRK pusztai.zoltan@t-systems.hu 

KM0209SZGRK kozbeszerzes@serco.hu 

KM0210SZGRK kozbeszerzes@periferia.hu 

KM0211SZGRK kozbeszerzes@mands.hu 

KM0212SZGRK cts@cts.hu 

KM0213SZGRK sales@professzional.hu 

KM0214SZGRK kozbeszerzes@kventa.hu 

KM0215SZGRK kozbeszerzes@humansoft.hu 

KM0216SZGRK tenderiroda@99999.hu 

KM0217SZGRK kozbeszerzes@woss.hu 

KM0218SZGRK kozbeszerzes@wsh.hu 

KM0219SZGRK project@sysman.hu 

KM0220SZGRK tender@racionet.hu 
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8. sz. melléklet 

Iktatószám: *szerződéskötéskor kitöltendő 

                                                                                             Nyilvántartási szám: *szerződéskötéskor kitöltendő 

 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS  

I-II. részhez 

amely létrejött egyrészről a 
 
DEBRECENI EGYETEM  

székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér l. 

képviseli: Prof. Dr. Bács Zoltán kancellár,  

Intézményi azonosító: FI 17198 

Statisztikai számjele: 15329750-8542-312-09 

Adószám: 15329750-4-09 

Csoport adóazonosító szám: 17782218-5-09 

Közösségi adószám: HU17782218 

Bankszámlaszám: *szerződéskötéskor kitöltendő, 

mint Vevő között (a továbbiakban: Vevő)  

 

másrészről  

*szerződéskötéskor kitöltendő  

Székhely: *szerződéskötéskor kitöltendő 

Képviseli: *szerződéskötéskor kitöltendő 

Cégjegyzékszám: *szerződéskötéskor kitöltendő 

Adószám: *szerződéskötéskor kitöltendő 

KSZF azonosító: *szerződéskötéskor kitöltendő 

Számlavezető pénzintézet: *szerződéskötéskor kitöltendő 

Bankszámlaszám: *szerződéskötéskor kitöltendő 

mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az 
alábbi feltételekkel.  

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉNEK ELŐZMÉNYEI: 

A Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) (továbbiakban: Beszerző) 
által TED 2017/S 022-037059 (2017.02.01.), KÉ-1405/2017 (2017.02.06.) szám alatt a 
központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények 
részére „SZGR-klines oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyban lefolytatott központosított 
közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része (Általános kliens oldali informatikai eszközök) 
eredményeképpen a Beszerző és az Eladó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM) 

KM azonosítószáma: KM02SZGRK17 

KM aláírásának dátuma: 2017. július 10. 

KM időbeli hatálya: a keretmegállapodás aláírásától számított 36 hónap, azaz 2020. július 10-ig 
terjedő határozott időtartam 
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KM keretösszege: nettó 40.000.000.000 Ft, azaz nettó negyvenmilliárd forint 

A Debreceni Egyetem 2020. ……….-án DEK-923 számon ajánlattételi felhívást küldött a 

szerződés tárgyát képező informatikai eszközök beszerzésére a „SZGR-klines oldali informatikai 

eszközök beszerzése - Általános kliens oldali informatikai eszközök” elnevezésű közbeszerzési eljárásban 

nyertes 20 magyarországi cégnek. Az ajánlatok értékelését követően a *szerződéskötéskor kitöltendő rész 

tekintetében a Debreceni Egyetem a *szerződéskötéskor kitöltendő ajánlatát hirdette ki nyertesnek a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján, ezért vele köti meg jelen szerződést. 

Jelen szerződés az „SZGR-klines oldali informatikai eszközök beszerzése – Általános kliens oldali 
informatikai eszközök” tárgyában lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos 
eljárás 2. része verseny újraindításával történő kiválasztás alapján jött létre.  

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:  

A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Vevő - a hivatkozott 
KM tárgyát képező termékekre vonatkozó - beszerzési igényének megvalósítására jött létre. A jelen 
szerződés alapján Eladó eladja, Vevő megveszi az 1. sz. mellékletben nevesített eszközöket. 

A szerződés pontos tárgyait a szerződés 1. sz. melléklete szerinti táblázat tartalmazza, mely egyben 
az átadás-átvétel fő dokumentuma is. Az árak a közbeszerzési díj és ÁFA nélküli nettó árak. 

Vevő részéről a teljesítés igazolására jogosult személy: *szerződéskötéskor kitöltendő. 

2. A SZERZŐDÉSRE IRÁNYADÓ FELTÉTELEK: 

2.1. A szerződés tárgyának részletezését Eladó ajánlata részletesen tartalmazza. A közbeszerzési 
eljárás Ajánlatkérési Dokumentációja, valamint Eladó ajánlata jelen szerződés elválaszthatatlan 
részét képezik. 

2.2. Teljesítési határidő: a szerződés hatályba lépését követő 60 nap. 

Eladó a teljesítést jelen szerződés szerint, míg az előteljesítést Vevővel történt előzetes egyeztetés 
alapján végzi. Eladó köteles Vevőt az átadás idejéről legalább 5 munkanappal előbb értesíteni.  

2.3. Teljesítési helye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

 
3. VEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI: 

Vevő köteles az Eladótól az árut átvenni és a vételárat megfizetni. 

4. ELADÓ KÖTELEZETTSÉGEI: 

Eladó köteles: 

-  jelen szerződés tárgyát képező árut hiány- és hibamentesen, illetve rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotban átadni Vevő részére; 

-  a szerződés teljesítésével kapcsolatos akadályokról Vevőt haladéktalanul, de legkésőbb 1 
munkanapon belül értesíteni;  



20 

 

-  a feladatkörébe tartozó minden intézkedést megtenni Vevőt fenyegető károk elhárítása, illetve 
csökkentése érdekében. 

5. A TELJESÍTÉS ELLENÉRTÉKE: 

Eladó jelen szerződés tárgyát képező termékeket az ajánlatban meghatározott áron eladja. Az ár 
tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költségeket, 
továbbá a termékek szállításának, üzembe helyezésének és a csomagoló anyag elszállításának 
költségét, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A 
közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított 
értéke, mértéke 2% + Áfa.  

 

Eladó jelen szerződés alapján a termékeket az 1. számú mellékletben meghatározott árakon, azaz  

Nettó összesen:  *szerződéskötéskor kitöltendő ,- Ft 
27 % ÁFA:             *szerződéskötéskor kitöltendő ,- Ft 
Bruttó összesen:  *szerződéskötéskor kitöltendő ,- Ft  összegért eladja. 
 
A fedezet a *szerződéskötéskor kitöltendő  kereteken rendelkezésre áll. 
 

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK:  

 
A vételárat Vevő a teljesítéstől számított legkésőbb 30 napos átutalással a Kbt. 135. § (1) és (4) 
bekezdései és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. (1)-(2) bekezdése szerint köteles megfizetni 
Eladónak az általa kibocsátott és átadott számla alapján. Vevő előleget nem fizet. Vevő késedelmes 
fizetése esetén Eladónak jogában áll a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamatot felszámítani. Vevő 
köteles a projektek azonosítószámát tartalmazó önálló részszámlákat kibocsátani. A részszámlák 
kibocsátása a lent rögzített pályázati azonosító számonként történik. 

Az Eladó az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem 
megengedett. Jelen szerződés finanszírozása a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § 65. pontja 
szerinti utófinanszírozás keretében valósul meg. 

A számlán csak jelen szerződés alapján eladott termékek szerepelhetnek. Eladó a közbeszerzési 
díjat köteles a megrendelés illetve egyedi szerződés teljesítése alapján járó ellenérték kiszámlázásával 
egy időben az Intézmény részére kiállított számlán külön tételként szerepeltetni. Teljesítést igazoló 
okmányként Vevő feljogosított képviselője által aláírt teljesítésigazolás jegyzőkönyv fogadható el. 

Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd Vevő 
részére eljuttatni. 

Eladó a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani: 
a) Eladó a számlát Vevő nevére és címére (Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen Egyetem tér 

1.) állítja ki; 
b) a számlát a következő címre szükséges benyújtani: Debreceni Egyetem Pénzügyi és 

Adóügyi Főosztály, 4028 Debrecen, Kassai út 26. A borítékon fel kell tüntetni: SZÁMLA; 
c) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma 

mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot (DEK-923), a 
pályázat számát valamint fizetési határidőként 30 napot, 
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d) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot, 
e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést 
f) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 

(Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak. 

Eladó számláját benyújthatja postai úton (a borítékon fel kell tüntetni: SZÁMLA), vagy benyújthat 
elektronikus számlát, amely megfelel az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az 
Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett 
szintaxislistának. 

A számlának meg kell felelnie a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) és a további vonatkozó jogszabályok 
előírásainak.  

Vevő felhívja a figyelmet arra, hogy az Áfa Tv. 169. § szerinti előírásoknak való megfelelés 
érdekében a Debreceni Egyetem 17782218-5-09 csoportos adóazonosító számát (min. első 8 
számjegyét) kell feltüntetni a számlán. 

A jelen pontban részletezett feltételekről eltérően kiállított számlát Vevő jogosult visszaküldeni, 
amely miatt Vevőt a késedelembe esés jogkövetkezményei nem terhelik. 

Eladó a KM 3. sz. melléklete alapján a jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti 
harmadik személyre. 

Jelen közbeszerzés finanszírozása az EFOP-3.6.1-16-2016-00022  azonosítószámú pályázatból 
valósul meg.  

A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján a külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra 
vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 
nélkül. 

7. EGYÉB VÁLLALÁSOK, ÜZEMBE HELYEZÉS, JÓTÁLLÁS, SZERVÍZ: 

- Eladó a szállítást, átadást, beüzemelést Vevővel történt egyeztetés szerint köteles elvégezni. 

- Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés keretében eladott és leszállított 
eszközök a szabványoknak és a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelő, I. osztályú 
minőségűek, gyári újak, rendelkeznek magyarországi forgalomba hozatali engedéllyel. 

- Eladó jótállási kötelezettségeinek a KM-ben foglaltak szerint tesz eleget. Vállalja, hogy a 
jótállás időtartama alatt a kiszállások alkalmával – kivéve a jótállási kötelezettség alá nem 
tartozó hibák esetét – semmilyen költséget, díjat nem számít fel. 

- Eladó a KM-ben biztosított időtartamra jótállást biztosít a szerződés alapján az eladásra és 
leszállításra kerülő eszközökre. 

- A jótállás kezdete az átadás-átvételi eljárásról készült jegyzőkönyv kiállításának időpontja. 

- Eladó kötelezi magát arra, hogy az ajánlatban, illetve a megrendelésben szereplő 
eszközöket, valamint a kapcsolódó munkákat az ajánlatában foglaltak szerint eladja, 
leszállítja, üzembe helyezi. 

- Eladó vállalja, hogy a jótállás időtartama alatt – munkanapokon – a hibabejelentéstől 
számított 2 munkanapon belüli megjelenéssel a javítást megkezdi. Az idő meghatározásánál 
az államigazgatási munkarend hivatali idejét kell számolni. A hiba bejelentés telefonszáma: 
*szerződéskötéskor kitöltendő. 
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- Eladó tudomásul veszi, hogy az üzembe helyezés során okozott károkért teljes felelősséggel 
tartozik Vevőnek. 

- Eladó jótáll azért, hogy az általa, vagy alvállalkozói által a szerződés keretén belül eladott és 
szállított termékek, eszközök újak, használatban nem voltak és tartalmazzák az 
ajánlattételkor meglévő összes kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket. 

- Eladó jótáll továbbá azért, hogy a szolgáltatások végrehajtása során az általa szállított 
termékek, eszközök alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek 
mindenfajta gyártási, tervezési, fejlesztési (konstrukciós) anyagbeli, kivitelezési, vagy olyan 
hibáktól, amelyek Eladó cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek. Felelős azért, hogy a 
jótállási idő alatt fellépő hibákat késedelem nélkül a saját költségére orvosolja, kivéve, ha 
bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, illetve az nem tervezési, 
kivitelezési hiányosságból ered. 

8. FELELŐSSÉG: 

Felek jelen szerződés hatálya alatt a Ptk. 6:142-143. §-aiban foglalt szerződésszegéssel okozott 
károkért való felelősség szabályai szerint felelősek. 

9. SZERZŐDÉSSZEGÉS: 

Eladó szerződésszegése, nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén a Vevő késedelmi vagy 
meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult, melynek alapja a késedelmes vagy a nem teljesítéssel 
érintett szerződéses mennyiség (nettó) összértéke. Mértéke késedelmes teljesítés esetén minden 
eltelt nap után a késedelembe esés napjától számítva a késedelem 1-10 napja alatt napi 0,5 %, a 
késedelem további 11. naptól napi 1 %, maximum 20 %, a teljesítés meghiúsulása esetén 25 %. 

Szerződő felek rögzítik, hogy a kötbér megfizetése nem érinti Vevőnek azt a jogát, hogy a kötbéren 
felüli kárát érvényesítse Eladóval szemben.  

Ha a Vevő kötbérigényét Eladó vitatja, úgy ezt köteles 5 napon belül írásban közölni Vevővel.  

A kötbérfizetés esedékessége a felszólítástól számított 15 nap. 

10. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK: 

10.1. Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni 
egymással; a szerződés módosítását igénylő körülményekről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni 
egymást. 
 
10.2. Eladó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítésében csak a Kbt. 138-140. §-aiban 
meghatározott személyek vehetnek részt, az ott meghatározott feltételek fennállása esetén. Eladó a 
Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján köteles Vevő részére a szerződés megkötésének időpontjában 
bejelenteni valamennyi olyan alvállalkozót, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és a 
bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem 
áll a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alatt. 
 
10.3. Felek megállapodnak, hogy nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben 
nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, 
bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró 
szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás, valamint a fizetési gyakoriság 
szerződésben rögzítetthez képesti megváltozása. A fentiek szerinti változásokról az érintett Fél a 
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másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban, a változás bekövetkezését 
(bejegyzését) követő 10 (tíz) napon belül köteles értesíteni. 
 
10.4. A Kbt. 136. § (1) bekezdése a) pontja alapján Eladó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve 
számolhat el jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62.§ (1) 
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján Eladó vállalja, hogy jelen szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3) 
bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.  
Vevő a Kbt. 143. § (1)-(3) bekezdései szerint az ott foglalt esetekben jelen szerződést jogosult és 
egyben köteles is felmondani.  
 
Eladó kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásakor a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 
szerinti átlátható szervezetnek minősül. Jelen szerződést Vevő kártalanítás nélkül és azonnali 
hatállyal felmondhatja, ha Eladó már nem minősül átlátható szervezetnek. 
 
10.5. A Vevő tájékoztatja az Eladó képviselőjét, hogy a jelen szerződésben megadott, a nem 
természetes személy Eladó természetes személy képviselőjének (továbbiakban: Érintett) személyes 
adatait a Vevő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kezeli. Az adatkezelési tájékoztató 
jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi. 
 
10.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel 
kapcsolatos ellentmondás esetén Megrendelő ajánlattételi felhívása és ajánlatkérési dokumentációja, 
Eladó ajánlata, a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a 
Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban 
meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.  
 
10.7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, a Kbt., a Ptk. illetve a kapcsolódó további 
jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak. 
 
10.8. Szerződő Felek abban állapodnak meg, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat 
elsősorban békés úton kísérelik megoldani. Ennek érdekében az alábbi peren kívüli egyeztetési 
szabályokat határozzák meg: 
 
Amennyiben a fenti egyeztetési eljárás a kezdeményezéstől számított 30 napon belül nem jár 
sikerrel, ebben az esetben a kezdeményező félnek jogában áll bírósághoz fordulni. 
 

10.9. A peren kívül nem rendezhető ügyekre vonatkozóan Szerződő Felek kikötik – perértéktől 

függően – a Debreceni Járásbíróság vagy a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 
10.10. Jelen szerződés módosítására - amennyiben a módosítást nem a szerződést aláíró személyek 
látják el aláírásaikkal – csak Szerződő Felek által erre kifejezetten felhatalmazott képviselők útján, 
írásban, Szerződő Felek egybehangzó jognyilatkozatai alapján van lehetőség, a Kbt. 141. §-ában 
meghatározott esetben. 
 
Szerződő Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben egyezőt 
írják alá. 
 
Melléklet: 
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1. sz. melléklet: Részletes ártáblázat 
2. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató 

 

Debrecen, *szerződéskötéskor kitöltendő 

 

 ….…………………………… ….…………………………… 

 Vevő Eladó 

 Debreceni Egyetem *szerződéskötéskor kitöltendő 

 Prof. Dr. Bács Zoltán  

 kancellár  

   

 Pénzügyi ellenjegyző: 

 ….…………………………… 

 Sebő László 

 szolgáltatási és műszaki 

 kancellár-helyettes 

 *szerződéskötéskor kitöltendő 

 

 Szakmai ellenjegyző: 

 ….…………………………… 

 *szerződéskötéskor kitöltendő 

 

 Jogi ellenjegyző: 

 ….…………………………… 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Debreceni Egyetem tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések, 

így különösen az általános adatvédelmi rendelet, a GDPR betartására, és ezzel egyidejűleg a biztonságos és tisztességes 

adatkezelésre. 

Az Adatkezelő adatai: 

Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1., adószám: 15329750-4-09, intézményi azonosító: FI 17198, 

bankszámlaszám: MÁK 10034002-00282871-00000000) 

1. Az adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, vagyis az, hogy a szerződés megkötése vagy más üzleti 

kapcsolat létesítése, illetve a szerződés teljesítése érdekében az Adatkezelő munkavállalója fel tudja venni a kapcsolatot a 

partnerrel vagy annak kijelölt munkavállalójával. A szerződés megfelelő teljesítése az üzleti partner érdeke is.  

2. A szerződés teljesítése azt igényli, hogy a szerződő felek jelöljenek ki olyan kapcsolattartókat és munkavállalókat 

(Érintett), akik közreműködnek a szerződés teljesítésében. Ez szükségessé teszi bizonyos személyes adatok közlését, amely 

ésszerű elvárás is az üzleti élet szerződéses kapcsolataiban, és nem gyakorol jelentős hatást a kijelölt munkavállalók, 

kapcsolattartók magánszférájára.  

3. Az adatok kezelésének célja az üzleti kapcsolat létesítése, a szerződések megfelelő teljesítése. Ebből a célból az 

Adatkezelő az üzleti partner munkavállalójának, kapcsolattartójának nevét, e-mail címét és telefonszámát kezeli.  

4. Az üzleti partner, illetve annak kapcsolattartója vagy más munkavállalója jogosult megismerni azt, hogy az Adatkezelő 

kit tart nyilván kapcsolattartóként, illetve kérheti az adatok helyesbítését, törlését. Emellett az üzleti partnernek lehetősége 

van új kapcsolattartót is megadni.  

5.  Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, 

könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az adatfeldolgozókkal az 

Adatkezelő - amennyiben szükséges - a GDPR 28. cikke szerinti adatfeldolgozási szerződést köt. 

6. Az Adatkezelő vállalja, hogy a szerződések teljesítésével kapcsolatosan kezelt személyes adatok biztonsága érdekében 

megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre, és a személyes adatok biztonságáról a GDPR 32. cikkében 

meghatározottak szerint gondoskodik. 

7. Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatkezelésekkel kapcsolatos kérdéseit az adatvedelmi.tisztviselo@unideb.hu címre 

küldheti el.  

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési 

jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.). 

További információk az adatkezelési tájékoztatóban olvashatóak, amely a Debreceni Egyetem honlapján (www.unideb.hu) 

található.  

Az érintettnek 
a) joga van ahhoz, hogy részletesen tájékozódhasson minden tényről, amely a személyes adatainak kezelésével 
kapcsolatos (így különösen a személyes adatai kezelésének céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra 
jogosult személyek köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, az 
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire vonatkozó főbb jogszabályi helyekről), 
b) kérheti a személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,   
c) joga van az adathordozhatósághoz (amennyiben a személyes adatok kezelése automatizált módon történik), 
valamint 
d) a törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen, illetve  
e) joga van továbbá a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve jogorvoslatért bírósághoz fordulni.  
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Érintett választása szerint – az Érintett 

lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben az Érintett külföldi állampolgár, 

úgy a lakhelye szerinti felügyeleti Hatósághoz is benyújthatja panaszát. 

Kérjük, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma 

minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg a Debreceni Egyetemet (postacím: 4002 Debrecen, Pf.: 400., e-mail 

cím: adatvedelmi.tisztviselo@unideb.hu). 
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Ajánlatkérői 

kategorizálás
Műszaki leírás Referencia termék KEF azonosító Referencia termék megnevezés Mennyiség Jótállás (hó)

Ajánlott 

termék 

megnevezése

Termék 

azonosító (KEF 

kód)

Egyenértékű 

terméket ajánl? 

(igen/nem)

Konkrét 

típus 

megjelölés

Származá

si hely

Mennyisé

g

KEF nettó listaár 

(Ft/db)

Ajánlati nettó 

egységár (Ft/db)

Ajánlati nettó 

összesen ár 

(Ft)

Áfa (%)

Bruttó ár 

összesen 

(Ft)

Monitor_1

Minimum 23,8”, FHD, IPS panel

Minimum 250 cd/m2 fényerő

Minimum -5 és 21° köztött dönthető, 

Válaszidő maximum 8ms (szürkéből szürkébe)

Betekintési szög 178°/178°

Pixelsűrűség minimum 92 PPI

1 Displayport, 1 VGA csatlakozó

1 db DisplayPort-kábel

Maximum 22W fogyasztás

Energy Star, EPEAT Gold, TCO minősítések

SZGRK-MONITOR3_A-200501 Dell 24 Monitor E2420H 8 12

Kelt:

cégszerű aláírás

Nettó ajánlati ár összesen:



Ajánlatkérői 

kategorizálás
Műszaki leírás Referencia termék KEF azonosító Referencia termék megnevezés Mennyiség Jótállás (hó)

Ajánlott 

termék 

megnevezése

Termék 

azonosító (KEF 

kód)

Egyenértékű 

terméket ajánl? 

(igen/nem)

Konkrét 

típus 

megjelölés

Származási 

hely

Mennyisé

g

KEF nettó listaár 

(Ft/db)

Ajánlati nettó 

egységár 

(Ft/db)

Ajánlati nettó 

összesen ár (Ft)
Áfa (%)

Bruttó ár 

összesen 

(Ft)

Bill_Egér

Vezetékes billentyűzet és egér szett:

magyar kiosztású billentyűzet szükséges, legalább 1000 dpi 

felbontású optikai egér , minimum 2 év jótállás szükséges, 

USB csatlakozás

SZGRK-VEBILLEG_A-170322
LOGITECH Vezetékes Billentyűzet + Optikai egér 

DESKTOP MK120 USB
20 12

Kelt:

cégszerű aláírás

Nettó ajánlati ár összesen:
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