
 

Ajánlat összeállítási segédlet 

Kbt. harmadik rész 122/A §szerint eljáráshoz 

 

Debreceni Egyetem  

DEGF-101. számú eljárása 

SAP ERP 6.0 rendszer terv- és egyéb dokumentációjának elkészítése, fejlesztői és 

minőségbiztosítói mandant beállítása, tesztelése  

Általános információk 

 

1. Az igazolásokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eredeti vagy egyszerű 

másolatban kérjük benyújtani. 

2. A meghatározott gyártmányra, technikai megoldásra való hivatkozás csak a közbeszerzés 

tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termékek is 

megajánlhatók a 310/2011(XII.23) Kormányrendelet 26§(6)bekezdése alapján.  

 

Fontos fogalmak a Kbt. alkalmazásában: 

 

ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be; 

alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 

megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy 

alapanyag szállítót, 

c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; 

elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást és -továbbítást végző vezetékes, 

rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása; 

Európai Unió, illetve az Európai Unió tagállama kifejezésen az Európai Gazdasági Térséget, 

valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásokban részes államokat is érteni kell, 

kivéve a 9. § (1) bekezdés d) pontja esetében; 

gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli 

gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a 

piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy 

szolgáltatások nyújtását kínálja; 

hamis adat: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat; 

hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz; 

közbeszerzési eljárás megkezdése: A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást 

megindító ajánlattételi felhívás megküldésének időpontját kell érteni; 

meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az alábbi feltételek közül 

legalább eggyel rendelkezik egy másik szervezet tekintetében: 

a) a tagok (részvényesek) szavazatának többségével társasági vagy tagsági részesedése alapján 

egyedül rendelkezik, 

b) más tagokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján vagy más módon a szavazatok 

többségével egyedül rendelkezik, 

c) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők (döntéshozók, ügyvezetők) vagy a 

felügyelőbizottság (felügyeleti, ellenőrző szerv, testület) tagjainak többségét megválassza 

(kijelölje) vagy visszahívja; 

támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb anyagi 

előny juttatása az ajánlatkérő részére, ide nem értve az adókedvezményt és a kezességvállalást; 



tényleges tulajdonos: 

2007. évi CXXXVI. Törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról alkalmazásában: 

3.§ r)  

ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 685/B. § (3) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok 

vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a 

közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő 

közzétételi követelmények vonatkoznak, 

rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetben - a Ptk. 685/B. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással 

rendelkezik, 

rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a 

leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket 

még nem határozták meg, vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az 

alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány 

képviseletében eljár, továbbá 

re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 

 



Részletes ajánlati feltételek 

 

Az ajánlat elkészítése 

 

1. A Dokumentáció kiegészítése, tájékoztatás 

Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 5. munkanapig kérjen írásban 

további tájékoztatást az ajánlat elkészítéséhez szükséges bármely információ tekintetében az 

ajánlati felhívásban megadott elérhetőségeken: 

Debreceni Egyetem Gazdasági jogi és Közbeszerzési Főosztály 

E-mail: jakodane.nyerges.eniko@fin.unideb.hu 

Fax:+ 36 52 512730 

Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben írásban adja meg a kért 

tájékoztatást 

2. Az ajánlati felhívás és/vagy Dokumentáció módosítása 

 Amennyiben az ajánlati felhívás vagy a dokumentáció módosul, vagy az ajánlattételi 

határidő meghosszabbításra kerül, elegendő a módosított ajánlattételi határidőről vagy a 

dokumentáció módosításról a módosított dokumentáció közvetlen megküldésével értesíteni 

az ajánlattevőket. 

3. Az ajánlat visszavonása 

 

 Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli 

nyilatkozattal visszavonhatja az ajánlatát.  

4. Az ajánlat módosítása 

 Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlatát. (Kbt. 60. § (7) 

bekezdés) 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően (ami egybeesik az ajánlatok nyilvános bontásának 

kezdési időpontjával) a benyújtott ajánlatok még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem 

módosíthatók! 

 

5. Az ajánlatba csatolandó iratok 

 Az ajánlatnak az alábbi nyilatkozatokat, illetve dokumentumokat kell tartalmaznia: 

 a) A szolgáltatás részletes ismertetését, különös tekintettel a műszaki leírásban meghatározott 

követelményekre 

b) Az ajánlatnak tartalmaznia kell annak igazolására alkalmas nyilatkozatot, mely szerint az 

Ajánlattevő által teljesítendő szolgáltatások, illetve azok bármely részének Ajánlatkérő általi 

igénybe vétele nem sérti bármely harmadik személy szerzői jogát, szabadalomhoz, 

védjegyhez, ipari minta oltalomhoz fűződő, vagy bármilyen más iparjogvédelmi oltalmat 

élvező jogát. Továbbá az Ajánlattevő kifejezett és visszavonhatatlan nyilatkozatát arra 

vonatkozóan, hogy ha bármely harmadik személy az Ajánlatkérővel szemben ilyen alapon 

bármilyen, így különösen kártérítési igényt támaszt, akkor ezért teljes mértékben az 

Ajánlatkérő helyett helyt áll. 

 

c) A szerződés teljesítésére való alkalmasságot igazoló, az ajánlati felhívásban és a jelen 

Dokumentáció 7. pontjában meghatározott dokumentumok eredetiben vagy egyszerű 

másolatban. 

 

d) Alvállalkozó(k) igénybevétele: Az Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 40.§(1) alapján 

nyilatkoznia kell, hogy 40. § (1) bekezdés alapján meg kell jelölni  



a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 

alvállalkozót kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a 

százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak 

működni. 

A Kbt,55.§ (5) bek alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők 

bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a 

közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az 

ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása 

érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.  A kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni 

az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a 

szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt.  

 

6. Az ajánlattétel költségei 

 Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az Ajánlattevő viseli, 

ezekkel kapcsolatban az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé. 

7.  A szerződés teljesítésére való alkalmasság igazolása 

Az ajánlat érvényességéhez szükséges, hogy az Ajánlattevő igazolja a szerződés teljesítésére 

való alkalmasságát. 

 

a) Az Ajánlattevőnek és a Kbt. 55.§(5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezetnek a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása céljából ajánlatához mellékelnie 

kell az ajánlati felhívás III.2.2 pontban előírt iratokat 

 

b) Műszaki alkalmassága igazolása céljából az Ajánlattevőnek mellékelnie kell az ajánlati 

felhívás III.2.3 pontban előírt iratokat 

 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 

köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 

nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt.  

 

A Kbt.55.§(6) alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés szerint 

más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:  

 

8. Kizáró okok 

  

Kizáró okok vonatkozásában a 310/2011(XII.23) Kormányrendelet alapján : 

Az ajánlattevőnek ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Harmadik 

Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a 12. § szerint nyilatkoznia kell, hogy nem 

tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének és a Kbt. 57. § (1) a)-d) pontjában foglalt kizáró 

okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 2. § i) pont ib) 

alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.  

A közbeszerzés teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozók és az alkalmasság 

igazolásában résztvevő gazdasági szereplők tekintetében az ajánlattevő a Kbt. 58.§(3) bek. 



alapján köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 

56.§ (1) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában 

résztvevő gazdasági szereplőt. A Kbt. 57. § (1) a)-d) pontjában foglalt kizáró okok 

tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő 

vonatkozásában, az ajánlattevő választása szerint az ajánlatban a 310/2011(XII.23) Kormány 

rendelet 10.§ szerint járhat el. 

 

 

9. Az ajánlat pénzneme 

 Az árakat HUF-ban kell megadni.  

10. Az ajánlat nyelve 

 Az ajánlat nyelve magyar. Az esetlegesen idegen nyelven kiállított iratokat egyszerű (felelős) 

magyar fordításban elegendő csatolni. A fordítások helyességért ajánlattevő felel. Ajánlatkérő 

az esetleges téves információt hamis adatközlésnek minősíti. 

 

11. Teljes körűség, több változatú ajánlat, több alanyú ajánlat 

Az Ajánlattevő részajánlat tételre nem jogosult. 

Az Ajánlattevő többváltozatú ajánlatot nem jogosult tenni. 

 

Több Ajánlattevő közösen is nyújthat be ajánlatot. Ebben az esetben az ajánlathoz csatolni kell 

a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatot, valamint a 

feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztást %-os arányait. 

A képviseletre feljogosító cég megnevezését is tartalmazó, egymás közötti megállapodásnak 

egy eredeti vagy egyszerű másolatát az ajánlatnak tartalmaznia kell. 

 

12. Ajánlati kötöttség  

Az Ajánlattevő a Kbt. 83.§ (7) bekezdése alapján a nyílt eljárásban ajánlatához (ajánlati 

kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama 30 

(harminc) nap. 

 Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően 

felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további 

fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati 

kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. 

13. Az ajánlat érvényességének alaki kellékei 

Az ajánlatot 1 eredeti példányban papíralapon + elektronikusan 2db CD-n vagy DVD-n kell 

benyújtani. Az elektronikus adathordozón benyújtott másolatra vonatkozóan az ajánlatban 

nyilatkozni kell, hogy az jelszó nélkül megnyitható, írásvédett, .pdf fájlban került rögzítésre és 

mindenben megegyezik az eredeti papíralapú ajánlati példánnyal. Az ajánlatot 1 lezárt 

borítékban, vagy csomagban kell elhelyezni, melyen kívülről az alábbiak szerint kell 

megjelölni a beszerzés tárgyát : 

 

DEGF-101  

Debreceni Egyetem  

Szolgáltatási szerződés keretében SAP ERP 6.0 rendszer terv- és egyéb dokumentációjának 

elkészítése, fejlesztői és minőségbiztosítói mandant beállítása, tesztelése 

Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel 

 



 továbbá fel kell tüntetni az Ajánlattevő bejegyzett cégnevét, székhelyét, illetve - ha a jelen 

közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő valamely szervezeti egysége jár el - az ilyen 

szervezeti egység telephelyét, fióktelepét. 

Az ajánlatot a Kbt. 60.§ meghatározottak szerint kell elkészíteni.  

Az ajánlat példányait gépelve, számítógépen nyomtatva vagy eltávolíthatatlan tintával írva 

kell beadni. Az ajánlat és az összes melléklet minden, információt hordozó oldalát 

folyamatos számozással kell ellátni.  

A nyilatkozatokat, árajánlatokat, ártáblázatot, felolvasólapot az ajánlatot aláíró 

személynek, vagy személyeknek cégszerű aláírással kell ellátniuk.  

Az ajánlaton csak abban az esetben lehetnek betoldások, kiegészítések, törlések, átírások, 

illetőleg az eredeti szöveget bármilyen módon és mértékben érintő egyéb változtatások (a 

továbbiakban együtt: Javítás), ha az eredeti példányon a Javítás mellett szerepel az ajánlatot 

aláíró személy vagy személyek eredeti kézjegye. 

 

Az ajánlatokat le kell fűzni, minden információt tartalmazó oldalt oldalszámmal kell 

ellátni, az ajánlatba oldalszámozott tartalomjegyzéket kell csatolni. 

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati 

vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 

ellenszolgáltatásra vonatkozóan (lsd. Iratminta). 

 

Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett 

nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. (lsd. Iratminta) 

 

Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében az 

ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető 

adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. 

(Lsd. Iratminta) 

 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy, illetve a nevesített alvállalkozók, 

kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdálkodó szervezetek részéről aláíró személyek eredeti, 

vagy egyszerű másolatú aláírási címpéldányt, v. aláírásmintát, ill. maghatalmazást. 

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kötelezően benyújtandó iratjegyzékben feltüntetett 

iratokat, még abban az esetben is, ha azok „nemleges” tartalmúak. 

 

14. Az ajánlat benyújtása, ajánlattételi (benyújtási) határidő 

Az ajánlatnak legkésőbb 2014. március 10-én 10.00 óráig meg kell érkezniük az alábbi 

címre:  

 

Debreceni Egyetem Gazdasági Főigazgatóság, Gazdasági jogi és Közbeszerzési Főosztály  

4028 Debrecen, Kassai út 26. fszt.4 szoba   

 

15. Az ajánlat felbontása 

Az ajánlatokat a Kbt.62.§ alapján az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártának 

időpontjában bontja fel. 

A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem 

kerül.  



Az ajánlatok felbontásánál a Kbt.62.§ (2) bek. alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, 

valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő 

ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint 

személyek lehetnek jelen.  

Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 

lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési 

szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.  

Az ajánlatkérő a Kbt.62.§ (4) bek. alapján az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az 

ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a beszerzés becsült értékét és a szerződés 

teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.  

Ha az ajánlatok bontásán egy ott jelen lévő személy kéri, az ajánlat ismertetését követően 

azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapba.  

 

A beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő 

jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes 

ajánlattevőnek. 

 

A Kbt. 61§ (3) alapján a határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő 

személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

16. Ajánlatok vizsgálata 

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan 

ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.  

Az érvényes ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont 

[71. §] alapján, valamint a 71-73. §-okban foglaltakra tekintettel kell értékelni.  

 

Érvénytelen az ajánlat a Kbt.74.§( alapján, ha: 

(1) Az ajánlat érvénytelen, ha  

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;  

b) az ajánlattevő vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi 

követelményeknek [24. §];  

c) az ajánlattevőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 

szervezetet az eljárásból kizárták;  

d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 

követelményeknek;  

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi és a dokumentációban, valamint a 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatok ajánlatkérő által 

előírt formai követelményeit;  

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha:  

a) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [69. §];  

b) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan 

kötelezettségvállalást tartalmaz [70. §];  

c) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az 

előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre(jelen eljárásban nem 

követelmény).  

(4) Ha az ajánlat érvénytelen, az ajánlatkérőnek nem kell az értékelési szempontok 

szerint az ajánlatot értékelnie.  

 



17. Az Ajánlattevő kizárása 

1) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki  

a) a kizáró okok [56-57. §] hatálya alá tartozik;  

b) részéről a kizáró ok [56-57. §] az eljárás során következett be.  

 

(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból  

a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése],  

 

18. Hiánypótlás 

Az ajánlatokban felmerülő hiányok pótlására Ajánlatkérő a Kbt. 67.§-ban foglaltak alapján 

biztosít lehetőséget. Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő írásban a többi Ajánlattevő 

egyidejű írásbeli értesítése mellett szólítja fel hiánypótlásra az érintett Ajánlattevő(ke)t. 

 

19. Az elbírálás szempontjai 

Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az ajánlati felhívás IV.2. szerint értékeli. 

Az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére pénzügyi, gazdasági és műszaki szempontból 

alkalmas Ajánlattevőnek a jelen közbeszerzési dokumentációban meghatározott 

követelményeket kielégítő ajánlatait a Kbt. 71.§ (2) szerint a legalacsonyabb összegű 

ellenszolgáltatás / megajánlása alapján értékeli, az ajánlati felhívás IV.2.1) pontban 

meghatározottak szerint. 

 

20. A közbeszerzési eljárás eredménytelensége 

76. §  

(1) Eredménytelen az eljárás, ha  

a) nem nyújtottak be ajánlatot vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában 

részvételi jelentkezést;  

b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket nyújtottak be;  

c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az 

ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot;  

d) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása miatt 

eredménytelenné nyilvánítja [66. § (1) bekezdése, 44. § (3) bekezdése];  

e) valamelyik ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi 

ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az 

ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt;  

f) a 65. § (2) bekezdése szerinti esetben az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében 

lejár az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát;  

g) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az 

ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás 

lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az 

eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű 

döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható.  

(2) Amennyiben ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé tette a részekre történő 

ajánlattételt, az eredménytelenség az eljárásnak csak az eredménytelenségi okkal érintett 

részére állapítható meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban 

rögzítette és megindokolta azt, hogy bármely rész eredménytelensége esetén már nem áll 

érdekében a szerződések megkötése, az eljárást valamennyi rész tekintetében eredménytelenné 

nyilváníthatja.  

 



 

21. Az eljárás eredményének ismertetése 

A Kbt.77.§ (2) alapján az ajánlatkérő az elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban 

meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni. 

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást 

az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus 

úton történő megküldésével teljesíti.  

A Kbt. 78. § szerint az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezést az 

ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult 

módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a 

már megkötött szerződéstől elállni, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti 

állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény 

megküldését követően észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a 

módosítás a törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles 

faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek 

megküldeni.  

Az ajánlatokról készült írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás 

névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő kérelemre vagy 

kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az 

eljárás eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az 

összes ajánlattevőnek.  

 

22. A szerződés létrejötte:  

A szerződés kétoldalú aláírása az Ajánlati Felhívásban, a jelen dokumentációban, illetve az 

elfogadott ajánlatban foglaltak alapján kerül sor. 

 

Szerződéskötés időpontja: összegezés kiküldését követő tizenegyedik nap, amennyiben az 

munkaszüneti napra esik, úgy az azt követő első munkanap 

 

23. Az eljárás nyertesének visszalépése 

Ha az eljárás nyertese visszalép a szerződéskötéstől, az Ajánlatkérő – amennyiben hirdetett 

ilyet - az eljárás eredményének kihirdetésekor második legelőnyösebb ajánlatot benyújtónak 

minősített Ajánlattevővel köti meg a szerződést, vagy új eljárást ír ki. 

 

24. Alkalmazandó jogszabályok 

 

A jelen ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar 

jogszabályok rendelkezései az irányadók. 



A benyújtandó ajánlat részét képező igazolások, nyilatkozatok 

 

Sorsz. Nyilatkozatok 

 

 Vizsgálat tárgya Igazolás módja 

1. Információs adatlap Kiadott minta szerint 

2. Tartalomjegyzék oldalszámozott 

3. Felolvasólap Kiadott minta szerint 

4. 

Kbt. 56.(1)-(2) §  és Kbt.57.§(1) a)-d) 

pontok szerinti kizáró okok hatálya alá 

tartozás 

Cégszerű 

310/2011(XII.23) Kormányrendelet 12.§.szerint 

5. 

Pénzügyi-gazdasági alkalmasság 

megítélése 

az ajánlati felhívás III.2.2. pontjában előírtak és 

a  310/2011(XII.23)  Kormányrendelet 14.§ 

szerint  

6. 

Műszaki-szakmai alkalmasság 

megítélésére kért dokumentumok 

az ajánlati felhívás III.2.3. pontjában előírtak a  

310/2011(XII.23) Kormányrendelet 15.§ 

szerint  

7. 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó 

szervezet bevonása esetén szükséges 

nyilatkozatok 

Kbt. 55.§(5)-(6) alapján 

8. 

Az ajánlati felhívás feltételeire, a 

szerződés teljesítésére, a kért 

ellenszolgáltatásra vonatkozóan, KKvt 

szerinti besorolás 

Kbt. 60. § (3) és (5) bek.szerinti nyilatkozat. 

9. Alvállalkozók tekintetében Kbt. 40. § (1) bekezdés teljesítése 

10. 

Kizáró okok hatálya alá tartozó 

alvállalkozók és kapacitást rendelkezésre 

bocsátó szervezet tekintetében 

Kbt. 58. § (3) pontjának teljesítése  

11. 
Közös ajánlattétel esetén Közös ajánlattételről szóló megállapodás a 

Kbt.25.§ szerint 

12. 
Aláírási címpéldány(ok) aláírás-minták, 

meghatalmazások 

Eredeti, v. egyszerű másolat 

13. 

Az ajánlott szolgáltatás részletes magyar 

nyelvű leírása 

 

Cégszerű aláírással 

14. Szerzői és iparjogvédelmi nyilatkozat Nyilatkozat minta alapján céges aláírással 

16 

Folyamatban lévő változásbejegyzési 

eljárás esetében a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelmet és 

az annak érkezéséről a cégbíróság által 

megküldött igazolást 

310/2011(XII.23) Kormányrendelet 7.§ szerint 

17 
Nyilatkozat az eredeti és másolati 

példányok egyezőségéről  

AF V.4.1. szerint  

Eredeti vagy egyszerű másolatban  



 

III. Az ajánlat kötelező részeinek ajánlott összeállítási sorrendje 

 

1) Információs adatlap 

2) Felolvasólap 

3) Tartalomjegyzék oldalszámozással 

4) Kizáró okok igazolása  

5) Már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén, annak másolatát az 

ajánlatban be kell nyújtani. 

6) Aláírási címpéldányok, aláírás-minták, meghatalmazások 

7) Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor ajánlattevők kötelesek becsatolni a Kbt.25.§ 

szerint egymás közötti megállapodásukat eredeti vagy egyszerű másolatban 

8) Nyilatkozat a Kbt. 40. §. (1) bekezdése szerint 

9) Nyilatkozat a Kbt. 58§ (3) bekezdés szerint  

10)  Nyilatkozat a Kbt. 60§ (3) és (5) bekezdés szerint  

11) Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet bevonása esetén szükséges nyilatkozatok a Kbt. 

55.§(5)-(6) alapján 

12) Szerzői és iparjogvédelmi nyilatkozat 

13) Egyéb nyilatkozatok, iratok 

14) Pénzügyi- gazdasági alkalmasság igazolása  

15) Műszaki –szakmai alkalmasság igazolása  

16) Kereskedelmi ajánlat 

17) Az ajánlott szolgáltatás részletes magyar nyelvű leírása 

 



MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Bevezetés 

Ajánlatkérő gazdálkodásának nyilvántartására az SAP R/3 integrált ügyviteli rendszer 4.7-es 

verzióját használja, ebből állítja elő a 2013-as éves beszámolóját is.  A rendszer leírását az 1. 

számú melléklet tartalmazza.  

Jogalkotó 2014-től új számviteli elszámolási rendet írt elő az államháztartási intézmények 

számára. Ajánlatkérő nem a jelenleg produktív használatban lévő SAP rendszerben, hanem annak 

legújabb verziójában felel meg ennek. A verzióváltást az teszi szükségessé, hogy a jelenlegi verzió 

igen elavult, annak továbbfejlesztését, karbantartását és hibajavítását a szoftvergyártó (SAP AG) 

2013 márciusában hivatalosan befejezte. Továbbá a legújabb verzió számos olyan új 

funkcionalitást kínál (pl. új főkönyv, készpénz főkönyv, bizonylatfelosztás), amelyek 

alkalmazásával a jelenlegivel azonos nagyságrendű manuális felhasználói munkavégzéssel meg 

lehet megfelelni a jelentősen megváltozó jogszabályi előírásoknak, azaz amelyek automatizált és 

átlátható adatfeldolgozást, nyilvántartás-vezetést, jó riportolást, valamint egyszerű zárást, évváltást 

és beszámoló-készítést eredményeznek. Ajánlatkérő 2013-ban elvégeztette gazdálkodása 

nyilvántartásának leképezését az SAP legújabb, ERP 6.0 verziójában létrehozva egy ennek 

megfelelően működő fejlesztői rendszert és egy minőségbiztosítói rendszert. Elvégeztette továbbá 

a két rendszer tesztelését és a feltárt hibák kijavítását, azaz a két új rendszer a 2013-mas 

jogszabályi előírásoknak megfelelő működésre képes. 

Jelen közbeszerzés annak a gazdasági szereplőnek a kiválasztására irányul, aki rendelkezésre 

bocsátja a költségvetési szervek számára 2014. január 1-től hatályos jogszabályi előírásoknak 

megfelelően működő számviteli és gazdálkodási elszámolási rendszer SAP ERP 6.0-ra épülő terv- 

és egyéb dokumentumait. Továbbá betölti az SAP ERP 6.0 alapú fejlesztői rendszerbe (DED 6.0) 

a szükséges fejlesztéseket, majd átemeli azokat az SAP ERP 6.0 alapú minőségbiztosító rendszer 

(DEQ 6.0) erre a célra nyitott új mandantjaiba. Ajánlattevőnek az SAP ERP 6.0 alapú egyetemi 

rendszerekből kell kiindulnia, azokat kell úgy átalakítania, hogy megfeleljenek az új jogszabályi 

előírásoknak. 

Ajánlatkérő nem a produktív használatban lévő rendszerben, hanem a létrehozott új SAP ERP 6.0 

rendszerben várja el a 2014-től hatályos előírásoknak megfelelően működő rendszer létrehozását, 

így a feladatok nem végeztethetők el a rendszer üzemeltetőjével jogszabálykövetés keretében. 

Ezért Ajánlatkérő jelen közbeszerzés keretében választja ki azt a gazdasági szereplőt, aki a 

legkedvezőbb áron képes az alábbi fejezetben részletezett feladatok határidőre történő elvégzésére. 

 

Műszaki követelmények részletezése 

1. Ajánlatkérő a költségvetési szervek 2014. január 1-től hatályos új gazdálkodási és számviteli 

előírásainak megfelelő SAP ERP 6.0 rendszer terv- és egyéb dokumentumainak rendelkezésre 

bocsátását és ennek megfelelően működő fejlesztői mandant és egy minőségbiztosító mandant 

beállítását várja el. A mandantoknak működésük során mindazon jogszabályi előírásoknak meg 

kell felelniük, amelyek az Európai Unió Tanácsa által 2011-ben elfogadott - a tagállamok 

költségvetési keretrendszerére vonatkozó követelményekről szóló - 2011/85/EU irányelv hazai 

jogrendbe történő átültetéséből fakadnak. Ez elsősorban, de nem kizárólagosan a következő 

jogszabályoknak, előírásoknak és tájékoztatóknak való megfelelést teszi szükségessé. 

a. 2011. évi CXCV. törvény 

b. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

c. 4/2013 (I.11.) Korm. rendelet  

d. 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet 

e. 38/2013 (IX. 19.) NGM rendelet 

f. 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 



g. A Magyar Államkincstár (MÁK) 2014-es változásokról szóló tájékoztatása, ami kitér a 

kincstári költségvetésre, az elemi költségvetésre, az évközi előirányzat-kezeléssel 

kapcsolatos változásokra, a pénzforgalmi tranzakciós kód (KTK) megszűnésére, az 

Egységes Rovatrend Azonosító (ERA) bevezetésére, az elektronikus átutalással 

kapcsolatos fájlszerkezet módosulására. Elérhető a MÁK honlapján. 

h. A végleges 2014. évi elemi költségvetési és beszámoló űrlapok, amelyek elérhetők a 

Magyar Államkincstár honlapján. 

2. A jogszabályi előírásoknak való megfelelés az SAP ERP 6.0 rendszer valamennyi modulját érinti, 

így a feladatokat az alábbi területeken kell elvégezni: 

a. Pénzügy, számvitel (FI modul) 

b. Költségkeret gazdálkodás (PSM modul) 

c. Szakfeladati könyvelés és szervezeti kontrolling (CO modul) 

d. Eszközgazdálkodás (FI-AA modul) 

e. Beszerzés és készletvezetés (MM modul) 

f. Vevői számlázás (SD modul) 

3. Ajánlattevőnek Ajánlatkérő SAP ERP 6.0 verziójú rendszerei működéséből kell kiindulnia, azt 

kell alapul vennie, azoknak csak azokat a beállításait, funkcióit módosíthatja, amelyek 

szükségesek az új jogszabályi előírásoknak történő megfeleléshez. Egyéb beállítások, funkciók 

esetén Ajánlatkérő továbbra is az eddig használt - a rendelkezésre bocsátott SAP ERP 6.0 

rendszerekben is meglévő – beállításait, funkcióit fogja használni.  

4. Ajánlatkérő az 1. 2. és 3. pontok alapján adódó feladatok elvégzését várja el, amelyek alatt 

elsősorban, de nem kizárólagosan az alábbi pontokban részletezett tevékenységeket kell érteni.  

a. Terv- és egyéb dokumentációk átadása. 

b. A költségvetési szervek 2014. január 1-től hatályos jogszabályi előírásainak megfelelő 

működéshez szükséges mandantok létrehozása az SAP ERP 6.0 alapú fejlesztői és 

minőségbiztosítói rendszerben, az SAP ERP 6.0 szoftverfrissítési, transzport útvonal 

beállítási és egyéb szükségessé váló bázistechnológiai feladatok elvégzése. A kiszolgáló 

szervereket, karbantartásukat és rendelkezésre állásukat Ajánlatkérő biztosítja. 

c. A jogszabályváltozás kapcsán használatba venni kívánt, de az SAP ERP 6.0 

rendszerekben még nem használt újabb generációs SAP komponensek, funkciók, 

objektumok bekapcsolása, többek között: 

i. A jelenleg használt Former Budgeting keretkezelési komponens helyett a Budget 

Control System keretkezelési komponens beállítása a Költségkeret gazdálkodás 

(PSM) modulban. 

ii. A többszörös kontírozás és érték alapú MMA bevezetése a Beszerzés és 

készletvezetés (MM) modulban. 

iii. New legder, cash ledger komponensek és bizonylatfelosztás funkció, szegmens 

kontírozási objektum bekapcsolása a Pénzügy, számvitel (FI) modulban a 

költségvetési számviteli könyvelések automatikus és on-line elvégezhetősége 

miatt. 

d. A jogszabályváltozás miatt szükséges új beállítások elvégzése, egyedi fejlesztések 

betöltése és transzportálása. Elsősorban, de nem kizárólagosan az alábbi feladatok 

tartoznak ide: 

i. Számlakeret átalakítása, pénzügyi könyvelésben automatikus könyvelések 

beállítása. 

ii.  Szakfeladati könyveléshez új beállítások elkészítése. 

iii. A pénzügyi és a költségvetési számvitel között automatikus, on-line könyvelések 

megvalósítása. 

iv. MÁK kapcsolatok biztosítása, MÁK utaláshoz kapcsolódó beállítások elvégzése. 



v. Meglévő – a Dolber, a Neptun és a Medsol rendszerrel való adatcserét biztosító - 

interfészek továbbfejlesztett verziójának átadása. 

vi. Zárási feladatok támogatása standard funkciókkal. 

vii. Riportok elkészítése standard riportkészítő eszközökkel. 

viii. Beszámolók elkészítése egységes felületen, excelbe letöltési, illetve KGR-be 

közvetlen betöltési lehetőséggel, amely fel van készítve a kötelező egyezőségek 

meglétének vizsgálatára is. 

e. A létrehozott fejlesztői mandantban és minőségbiztosítói mandantban is külön-külön 

funkcióteszt és integrációs teszt végzése (a változó és a nem változó funkciókra is), majd a 

feltárt hibák javítása. 

f. Az egyetemi tesztesetek összeállításához minden olyan módosítás dokumentált átadása, 

ahol kézi kiigazítás volt szükséges, akár fejlesztés, akár customizing. 

g. Ajánlatkérői tesztelés során feltárt hibák javítása. 

h. Jogosultsági rendszeren a szükséges változások átvezetése. 

i. A layoutokon valamint az egyedi képernyő beállításokon szükséges változások átvezetése. 

j. Folyamatos egyeztetés az Ajánlatkérő projektben résztvevő munkatársaival, Ajánlatkérő 

munkatársainak szakmai támogatása. 

k. Az oktatási anyagok aktualizált változatának átadása (a meglévő oktatási anyagokat 

Ajánlatkérő rendelkezésre bocsájtja).  

l. A megváltozott funkciók oktatása Ajánlatkérő kulcsfelhasználói részére (nagyságrendileg 

60 fő). 

m. Ajánlattevő oldali projektmenedzsment feladatok elvégzése, ugyanis a megvalósítás 

összehangolt projekt tevékenységet igényel. A projekt és tesztelési vezetés mellett 

szükséges Ajánlattevő oldali szakmai vezetés biztosítása is. 

5. Ajánlatkérő az alábbi pontokban részletezett terv- és egyéb dokumentumok átadását várja el 

Ajánlattevőtől:  

a. Ütemterv: amely részletesen tartalmazza a kezdést, a feladatokat, a határidőket, a 

felelősöket, a mérföldköveket és a befejezést. 

b. Koncepcióterv: amely részletesen tartalmazza a jogszabályi változásokat és az azoknak 

való megfelelés módját, a használatba vételre kerülő új komponenseket, a rendszerszintű 

változásokat, az új architektúrát, a folyamati, funkcionális és jogosultsági változásokat, az 

új fejlesztések és beállítások bemutatását, modellezési és tartalmi változásokat a 

törzsadatokban. Továbbá kitér arra is, hogy a 4/2013 (I.11.) kormányrendelet 14. számú 

mellékletében szereplő minden egyes részletező nyilvántartásból pontosan mit és hogyan 

képes az SAP rendszerben lévő analitika biztosítani.  

c. Tesztelési terv: amely részletesen tartalmazza a teszt fázisokat, a teszt környezeteteket, a 

tesztelendő objektumokat, a teszteseteket, a végzendő tesztelési típusokat (funkcióteszt és 

integrációs teszt), a tesztelés szereplőit, a hibajavítás folyamatát, a teszt elfogadás 

folyamatát és a nyers teszteseteket.  

d. Tesztelési jegyzőkönyvek: amelyek tartalmazzák az Ajánlattevő által végzett tesztelések 

eredményeit. 

e. Aktualizált oktatási dokumentáció: amelyben át vannak vezetve a rendszermódosításokból 

fakadó felhasználói munkavégzés változások. 

f. Bázistechnológiai dokumentáció: amely az elvégzett bázistechnológiai feladatokat fejti ki 

részletesen. 

g. Az átadott fejlesztéseket részletesen bemutató funkcionális és technikai specifikációk. 

 

 

 



 

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről a  

DEBRECENI EGYETEM (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. sz., képviseli: Prof. Dr. 

Szilvássy Zoltán rektor és Dr. Bács Zoltán gazdasági főigazgató) 

Intézményi azonosító: FI 17198 

Statisztikai számjel: 15329750-8542-312-09 

Adószám: 15329750-2-09 

mint Megrendelő, 

 

másrészt 

 

Vállalkozó Neve :    

Címe:  

Adószám:   

Cégjegyzékszám:  

Statisztikai számjele: 

Számlaszám:  

Számlavezető pénzintézet:  

melynek képviselője:  

ügyvezető, mint Vállalkozó között az alábbi feltételek szerint: 

 

Megrendelő a gazdálkodásának nyilvántartására szolgáló SAP rendszerének a 2014. január 01-től 

hatályos államháztartási számviteli elszámolási rendre történő felkészítése érdekében a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a 122/A.§ szerinti  közbeszerzési eljárást 

bonyolította le „SAP ERP 6.0 rendszer felkészítése a 2014. január 01-től hatályos államháztartási 

számviteli elszámolási rendre" tárgyában. Szolgáltató, aki az ajánlati dokumentációban meghatározott 

szolgáltatás ellátására jogosultsággal rendelkező gazdasági társaság, részt vett az eljárásban, és a 

benyújtott ajánlatot megvizsgáló Bíráló Bizottság javaslata alapján az Ajánlatkérő döntése szerint ezen 

közbeszerzési eljárást megnyerte. 

Fentiek alapján Megrendelő megrendeli, Szolgáltató elvállalja a jelen szerződésben meghatározott 

tevékenység elvégzését.  

 

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

 

 

1. Szolgáltató rendelkezésre bocsátja a költségvetési szervek számára 2014-január 1-től hatályos 

jogszabályi előírásoknak megfelelő működésre képes SAP ERP 6.0 rendszer terv- és egyéb 

dokumentációját, valamint beállít és kitesztel egy ennek megfelelően működő fejlesztői és egy 

minőségbiztosítói mandantot az Ajánlattételi felhívásban, az Ajánlattételi Dokumentációban és az 

Ajánlatában foglaltaknak megfelelően. 

2. A Szolgáltató által teljesítendő szolgáltatásoknak teljes körűen meg kell felelnie az Ajánlattételi 

Felhívásban és az Ajánlattételi Dokumentációban rögzített követelményeknek. 

3. Jelen szolgáltatási szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás 

Ajánlattételi Felhívása, Ajánlattételi Dokumentációja, az esetleges kiegészítő tájékoztatás 

valamint Szolgáltató Ajánlata. 

 

 



II. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK HELYE, HATÁRIDEJE 

 

1. Szolgáltató jelen szerződés I.1. pontjában foglalt szolgáltatások nyújtását a szerződés 

aláírását követően haladéktalanul megkezdi és a szerződéskötéstől számított 30 napon belül 

befejezi. Az ezzel kapcsolatos feladatok, részhatáridők és felelősök részletes ütemezése az 

Ütemterv dokumentum szerint történik. 

2. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jelen szerződésben és/vagy annak 

kapcsolódó dokumentumaiban meghatározott kötelezettségeinek késedelmes teljesítése vagy 

a szükséges feltételek rendelkezésre bocsátásának késedelme, illetve hiánya - amennyiben 

Szolgáltató szerződésszerűen biztosította a rá vonatkozó részfeladatokat - Szolgáltató 

teljesítését, valamint a kapcsolódó határidők késedelemmel azonos szakmailag indokolt 

mértékű módosulását eredményezi vagy, ha ez szakmailag indokolt, a Felek új ütemezésről 

állapodnak meg. Felek rögzítik, hogy amennyiben az Ütemtervben meghatározott feladatok 

– mely feladatok nem jelentenek többletfeladatot –, vagy részhatáridők módosulnak, az nem 

jelenti jelen szolgáltatási szerződés módosítását.  

3. A teljesítés helyszínei: 

a. Megrendelő telephelyének helyiségei (4028 Debrecen, Kassai út 26.), 

b. távoli eléréssel, ha a szolgáltatás jellege ezt megengedi. 

4. Az átadás-átvételi eljárás eredményét minden esetben átadás/átvételkor dokumentálni kell. 

Szolgáltató az átadás-átvételi eljárás során teljesítési jegyzőkönyvet készít. Sikeres átadás 

esetén a jegyzőkönyv Megrendelő általi aláírása igazolja Szolgáltató szerződésszerű 

teljesítését.  

5. Szolgáltató a teljesítések Megrendelő általi elfogadásától (átadás -átvételi jegyzőkönyv 

aláírásától) számított 12 hónapra jótállást vállal. A javítások elvégzésének határideje a 

bejelentéstől számított 15 nap. A jótállási időszak alatt keletkező hibák kapcsán felmerülő viták 

esetén Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba kijavításáért a kötelezettség nem őt terheli. 

Jótállás ideje alatt Szolgáltató a jótállás keretébe tartozó hibaelhárítások, hibajavítások 

tekintetében díj- és/vagy költségigényt (például kiszállási díj, munkadíj, licencdíj stb.) 

Megrendelővel szemben nem támaszthat. 

 

 

III. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK MÓDJA 

 

1. Szolgáltató általános kötelezettségei: 

 1.1. Szolgáltató köteles a jelen szerződés I. pontjában rögzített tevékenységek elvégzésére a II. pontban és 

az Ütemterv dokumentumban rögzített határidőkig a jelen szerződésben meghatározott 

mennyiségben, minőségben és időpontban. 

1.2. Szolgáltató a jelen szerződés I. pontjában meghatározott feladatok elvégzéséhez köteles a saját 

szakembereit rendelkezésre bocsátani. 

1.3. Szolgáltató felelőssége a munkavégzés olyan megszervezése, amely biztosítja a munka gazdaságos és 

gyors befejezését. 

1.4. Szolgáltató a Megrendelővel köteles egyeztetni és iránymutatásai szerint eljárni. Az utasítás 

kiterjedhet a munka megszervezésére is. 

1.5. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre Szolgáltató köteles őt 

figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Szolgáltató felel. Ha azonban 

Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Szolgáltató jelen szerződéstől ezért nem 

állhat el, hanem az adott feladatot Megrendelő kockázatára az utasítás szerint köteles elvégezni, 

amennyiben Megrendelő az utasítást írásban is megerősítette. Megrendelő nem adhat, Szolgáltató 

pedig nem teljesíthet olyan utasítást, amely jogszabályba ütközik, illetve más életét, testi épségét, 



egészségét veszélyezteti. 

1.6. Szolgáltató köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 

szolgáltatás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés 

elmulasztásából eredő kárért Szolgáltató felel. Az értesítési kötelezettség határideje a felmerült 

problémától függ, de nem haladhatja meg a 24 órát. Az értesítés írásban történik Felek által kijelölt 

kapcsolattartók között. 

1.7. Megrendelő a munkát – Szolgáltató indokolatlan zavarása nélkül – a teljesítés során bármikor 

ellenőrizheti. Szolgáltató nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta, 

vagy nem megfelelően végezte el.  

1.8. Szolgáltató által igénybe vett közreműködők, illetve alvállalkozók tekintetében Felek a 

következőkben állapodnak meg: 

a. Amennyiben Megrendelő az elvégzendő feladat késedelme, vagy nem megfelelő minősége 

miatt kifogással él, és a késedelem, illetve a minőségi kifogás oka arra vezethető vissza, 

hogy a Szolgáltató által a konkrét feladat elvégzésére igénybe vett közreműködő nem felel 

meg a Megrendelő által elvárt szakmai követelményeknek, Szolgáltató köteles az adott 

közreműködő helyett haladéktalanul a Megrendelő által elvárt követelményeknek 

megfelelő közreműködőről gondoskodni. 

b. Szolgáltató alvállalkozó igénybevételére a mindenkori Közbeszerzési törvény, illetve jelen 

szerződés előzményét képező közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint jogosult. 

Szolgáltató a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga 

végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan 

kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 

2. Megrendelő általános kötelezettségei: 

 2.1. Megrendelő köteles a jelen szerződés I. pontjában meghatározott feladatok elvégzéséhez saját 

részéről a tőle elvárható támogatást megadni, mely jelenti egyrészt a Szolgáltató által a jelen 

szerződés teljesítéséhez igényelt információk megadását, saját szakembereinek, valamint a szükséges 

infrastruktúrának és elérhetőségének biztosítását. 

2.2. Megrendelő köteles Szolgáltató számára a telepített SAP ERP 6.0 fejlesztői rendszerhez és 

minőségbiztosítói rendszerhez hozzáférést biztosítani a szolgáltatások elvégzéséhez szükséges 

mértékig. Köteles továbbá a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges mértékben a távoli hozzáférés 

lehetőségét Szolgáltató (beleértve annak előzetesen rögzített alvállalkozóját) részére - 

térítésmentesen - biztosítani. 

2.3. Megrendelő köteles a jelen szerződésben és annak mellékleteiben nevesített és nem nevesített minden 

olyan egyéb feltételt (pl. közüzemi szolgáltatást) biztosítani, amely a Szolgáltató tevékenységének, 

szolgáltatásinak elvégzéséhez szükségesek. A nem szokványos igényeket Szolgáltató legalább 5 

munkanappal az igénybevételt megelőzően közli Megrendelővel, amit ezután Megrendelő 

lehetőségei függvényében biztosít. 

2.4. Megrendelő a Szolgáltató által írásban feltett kérdéseket a Szolgáltató által kért határidőben 

megválaszolja, illetve az átadott írásos dokumentumokat véleményezi a Szolgáltató által kért 

határidőben. 

3. Felek különös kötelezettségei 

3.1. Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül 

elkészítik, egyeztetik és aláírásukkal hitelesítik az Ütemterv dokumentumot, amely tartalmazza a 

projekt szakmai megvalósításának ütemezését és részletes leírását. 

3.2. A szerződés teljesítése során mindkét Fél biztosítja a jelen szerződésben vagy mellékleteiben külön 

nem nevesített, de saját érdekkörébe tartozó és a teljesítéshez szükséges eszközöket, feladatokat. 

Amennyiben kérdésessé válik, hogy az adott feladat elvégzése, illetve eszköz biztosítása melyik Fél 

kötelessége, Felek kötelesek erről egyeztetni. 



3.3. Szolgáltató felelős alkalmazottainak, alvállalkozóinak magatartásáért a munkahelyszínen. Vállalja, 

hogy betartja a Megrendelő által vele közölt különleges biztonsági szabályokat és korlátozásokat, 

valamint tevékenysége során nem sértheti meg Megrendelő mindenkor érvényes szabályzatait és 

minőségbiztosítási előírásait. 

IV. SZOLGÁLTATÁSI DÍJ 

 

1. Szolgáltatót a feladatok maradéktalan elvégzése után összesen bruttó ..................................... 

Ft, azaz nettó…………… Ft +………….. Ft ÁFA  szolgáltatási díj illeti meg. 

2. Megrendelő a teljesítésről a Szolgáltató által előkészített teljesítésigazolási okirat 

kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles írásban nyilatkozni (a feladatok teljesítésének 

elismerése vagy az elismerés megtagadása). Amennyiben a fenti határidőben Megrendelő nem emel 

írásban érdemi kifogást a teljesítéssel szemben, a Szolgáltató teljesítése elfogadottnak tekintendő és 

Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díj kiszámlázására. 

3. A teljesítés igazolására a Megrendelő kapcsolattartója jogosult.  

4. Szolgáltató számla kiállítására az elfogadott, aláírt teljesítésigazolás alapján jogosult. 

Szolgáltatónak a benyújtott számlához csatolnia kell a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás egy 

példányát, ennek hiányában a számlát Megrendelő nem fogadja be, az a Szolgáltató részére 

visszaküldésre kerül. 

5. Amennyiben Megrendelő a beérkezéstől számított 10 munkanapon belül nem emel írásban 

kifogást a számla ellen, úgy a számla befogadottnak minősül. 

6. Megrendelő jelen szerződés IV.1. pontjában meghatározott díjat a teljesítés-igazolást követően 

kiállított számla ellenében fizeti meg - főszabály szerint - a számla befogadásától számított 30 napon 

belül a Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással a Kbt. 130.§-ában foglaltak figyelembevételével. 

7. Szolgáltató bankjának megnevezése / bankszámlaszám: 

………………....................................................................................................................................... 

Szolgáltató jogosult megváltozatni a pénzügyi teljesítésre megadott bankszámlaszámot a számla 

kibocsátását megelőzően egyoldalú, írásbeli, Megrendelőhöz címzett és érkeztetett közleményében. 

8. Jelen szerződésben meghatározott díj tartalmazza Szolgáltató jelen szerződés teljesítésével 

kapcsolatos minden költségét, ezen felül Szolgáltató jelen Szerződés teljesítése kapcsán egyéb fizetési, 

vagy megtérítési igénnyel nem élhet. 

9. A teljesítés során Megrendelő a teljesítéskor hatályos adójogszabály szerint fizeti az ellenérték 

ÁFA tartalmát. 

10. Felek a szerződés IV.1. pontjában rögzített bruttó árat fix árnak tekintik, amelynek összegét a 

szerződés tartama alatt Szolgáltató nem módosíthatja. Az árat nem érinti a magyarországi, vagy a 

világpiaci árak alakulása, az inflációs ráta, adójogszabályok és az árfolyamok változása. 

11. A szolgáltatás ellenértékének Megrendelő által történő késedelmes megfizetése esetén 

Szolgáltató jogosult a Ptk. 301/B. § szerinti késedelmi kamat felszámítására. 

12. Megrendelő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A §. 2) bekezdése alapján 

tájékoztatja Szolgáltatót arról, hogy a szerződés, illetőleg annak teljesítése az Art. 36/A és 36/B §-ának 

hatálya alá esik. Megrendelő felhívja Szolgáltató figyelmét ezen rendelkezések maradéktalan 

betartására. Szolgáltató írásban köteles tájékoztatni a Megrendelőt, amennyiben a köztartozásmentes 

adózók nyilvántartásában nem szerepel, onnan kikerül. 

13. Megrendelő nem esik fizetési késedelembe, ha Szolgáltató nem teljesíti a díjazása iránt igénye 

érvényesítéséhez jelen szerződésben és az irányadó jogszabályban előírt feltételeket. 

14. Szolgáltató köteles a Kbt. 125. § (4) bekezdésében foglaltakat megtartani, azaz 

a. Szolgáltató nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel, és melyek Szolgáltató adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 



b. Szolgáltató a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről 

Megrendelőt haladéktalanul értesíti.  

15. Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani amennyiben Szolgáltató a 

Kbt. 125. § (5) bekezdésében foglalt magatartásokat megvalósítja. A szerződés e pont szerinti 

felmondása esetén Szolgáltató a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás pénzbeli 

ellenértékére jogosult. 

 

V. EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

1. Felek megállapodnak, hogy együttműködnek jelen szerződés rendelkezéseinek végrehajtása, a 

végrehajtás módjának, eredményének, minőségének ellenőrzése céljából, és kijelölt kapcsolattartók útján 

rendszeresen egyeztetnek a Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének előmozdítására, a felmerülő 

tisztázást igénylő kérdések megvitatására. Megbeszéléseik eredményét emlékeztetőben, vagy 

jegyzőkönyvben a korábban meghatározottak szerint rögzítik, és gondoskodnak arról, hogy a Felek 

részéről közreműködők a hozott döntéseket haladéktalanul megismerjék, és illetékességi körükben a 

szükséges intézkedéseket megtegyék. 

2. Felek felhatalmazzák a kijelölt kapcsolattartókat, hogy jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos 

döntéseknél, a teljesítési és részteljesítési jegyzőkönyvek aláírásánál Feleket teljes jogkörrel képviseljék. 

A kijelölt kapcsolattartók jogosultak, illetve kötelesek továbbá megtenni mindazon műszaki 

intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a szerződés teljesítéséhez szükségessé válik, és jelen szerződésben 

valamint a szerződés mellékleteiben foglaltakkal nem ellentétes. A kapcsolattartók jelen szerződésben 

biztosított jogkörének korlátozása a másik Féllel szemben csak attól kezdve hatályos, amikor a korlátozást 

vele írásban közölték. Felek azonnal kötelesek közölni egymásnak a kapcsolattartó személyében történő 

változást. 

3. A kapcsolattartók kötelesek egymás között valamennyi közlést, intézkedést és döntést írásban 

rögzíteni, és egymáshoz haladéktalanul eljuttatni. 

4. Felek által kijelölt kapcsolattartók: 

Megrendelő részéről: 

név: Dr. Kárpáti Tibor 

cím: Debreceni Egyetem Gazdasági Főigazgatóság, 4028 Debrecen, Kassai út 26. 

fax: 52-512-730 

e-mail: karpati.tibor@fin.unideb.hu 

 

Szolgáltató részéről: 

név: ……………………. 

cím: ………………………….. 

fax: …………………………….. 

e-mail: ……………………… 

 

VI. TITOKTARTÁS 

 

1. Felek a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, különösen a Kbt. szabályaira 

tekintettel, a jelen szerződést, annak teljesítésével kapcsolatos összes részletet, illetve a szerződéssel 

kapcsolatosan vagy annak teljesítése során tudomásukra jutott összes információt üzleti titoknak 

tekintik, és gondoskodnak azok megőrzéséről, megtartásáról. Az üzleti titok megsértése büntetőjogi és 

polgári jogi felelősségre vonást von maga után.  Mindez vonatkozik az alvállalkozókra is. Ez a 

rendelkezés a jelen szerződés megszűnte esetén is hatályban marad. 



2. Amennyiben valamely állami ellenőrző szerv megkeresése miatt jogszabályban rögzített 

módon kötelező az adatszolgáltatás, a megkeresésről a másik Felet előzetesen értesíteni szükséges.  

3. Felek jogosultak a szerződés teljesítésében közreműködő alkalmazottaikkal és esetleges 

alvállalkozóikkal a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékig a szükséges információkat 

megismertetni a vonatkozó titoktartási kötelezettség betartásával. 

4. Felek egymás előzetes írásos beleegyezése nélkül nem használhatnak fel semmilyen, a 

szerződéssel összefüggésben hozzájuk került dokumentumot, vagy információt, kivéve, ha azt a 

szerződés végrehajtásának céljára kívánják használni. 

5. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő honlapján közzéteheti jelen szerződés típusát, tárgyát, 

a Felek nevét, a szerződés értékét, időtartamát, valamint ezen adatok változását.  

6. Jelen szerződés teljesítése során személyes adatok juthatnak Szolgáltató, illetve az általa 

igénybe vett közreműködők tudomására. Ezek kezelésével, védelmével kapcsolatban Felek az 

alábbiakban állapodnak meg: 

a. Szolgáltató a szerződés szerinti feladatok teljesítése során megismert személyes adatok 

kezelésére, illetve felhasználására nem jogosult.  

b. Szolgáltató köteles biztosítani azt, hogy sem alkalmazottai, sem a feladatok teljesítéséhez 

igénybevett közreműködők nem használják fel a szerződés szerinti feladatok során megismert 

személyes adatokat semmilyen jogosulatlan célra.  

c. Amennyiben akár Szolgáltató, akár alkalmazottai, akár a feladatok teljesítéséhez igénybevett 

közreműködők ezt a kötelezettségüket megszegik, és emiatt Megrendelővel szemben bárki a 

személyiségi jogainak megsértése miatt fellép, Szolgáltató kártalanításra, illetve az okozott károk 

megtérítésére köteles a jelen szerződés rendelkezései szerint, a jogsértő személy pedig maga viseli a 

jogsértés polgári jogi, illetve büntetőjogi következményeit. 

 

VII. A SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉS BIZTOSÍTÉKAI 

1. Szolgáltató szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti feladatokat megfelelő minőségben 

és határidőben elvégzi, továbbá a szerződés teljes időtartama alatt a szerződés szerinti 

feladatok elvégzése és Megrendelő támogatása céljából folyamatosan a Megrendelő 

rendelkezésére áll, s biztosítja a szerződés minőségi teljesítéséhez szükséges szakértelmet, 

szakemberforrást és technikai hátteret.  

2. A szerződésben meghatározott feladatok elvégzésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő 

személyiségi, szerzői, illetve egyéb jogi kérdéseket illetően Szolgáltató köteles a tőle elvárható 

legnagyobb gondossággal előzetesen eljárni és azokról Megrendelőt előzetesen tájékoztatni. 

3. Amennyiben Szolgáltató jelen szerződés II. pontjában és az Ütemterv dokumentumban 

szereplő kötelezettségeket, mérföldköveket az ott vállalt határidőre nem teljesíti, nem 

megfelelően teljesíti, vagy hibásan teljesíti, akkor Megrendelő kárátalányként a VII.4. pont 

szerinti kötbérösszegekre jogosult, azzal, hogy Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is 

érvényesítheti Szolgáltatóval szemben jelen szerződés rendelkezései szerint. Mindez 

vonatkozik a Szolgáltató - ezekhez kapcsolódó - jótállási kötelezettségéből fakadó 

teljesítéseire is. 

4. Szolgáltató jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, vagy hibás teljesítése 

esetén az alábbi mértékű kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik Megrendelőnek:  

a. Szolgáltató az Ütemtervben szereplő véghatáridő neki felróható késedelmes teljesítése esetén 

késedelmi kötbért köteles fizetni a késedelem 10. napjától kezdődően, a napi kötbér mértéke a 

késedelemmel érintett nettó Szolgáltatói díj 1%-a, de a késedelmi kötbér mértéke legfeljebb a 

nettó Szolgáltatói díj 20%-a.  

b. Szolgáltató a neki felróható hibás teljesítés esetén, amennyiben a hiba akadályozza a 

rendeltetésszerű működést, a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidő leteltét követően 

hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, a napi kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett nettó 



Szolgáltatói díj 1%-a, de a hibás teljesítési kötbér mértéke legfeljebb a hibás teljesítéssel 

érintett nettó Szolgáltatói díj 20%-a.  

Ugyanazon tényállás alapján a kétszeres kötbérterhelés elkerülése érdekében, a késedelmi kötbér 

érvényesítése kizárja a hibás teljesítési kötbér érvényesítését. Megrendelő és Szolgáltató hibás 

teljesítés esetén a hiba kötbérmentes kijavítására, a hiba bejelentésekor, a hiba jellegétől 

függően, közösen határidőt állapítanak meg. Ez a határidő nem lehet hosszabb, mint a hiba 

bejelentését követő 15 nap.  

c. Szolgáltató a teljesítés meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbért köteles fizetni, a kötbér 

mértéke: a szolgáltatás nettó szerződéses árának 20 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése 

kizárja a késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér érvényesítését. 

5. A késedelmi kötbér a szolgáltatás biztosításának időpontjában, a hibás teljesítési kötbér a 

hibás teljesítés elhárításáról készült jegyzőkönyv keltekor, a meghiúsulási kötbér pedig az 

érdekmúlás és felmondás megrendelői közlésekor válik esedékessé, valamint a késedelmi és 

hibás teljesítési kötbér akkor is, ha a kötbér mértéke eléri a maximumot. 

6. Késedelem és hibás teljesítés estén Szolgáltató haladéktalanul, illetve a Megrendelő által 

tűzött póthatáridőn belül továbbra is köteles a teljesítésre, a késedelem, vagy a hibás teljesítés 

esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti Szolgáltatót a teljesítés alól.  

7. Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbért a szolgáltatási díjba beszámítani, abból 

levonni. Amennyiben Megrendelőnek nem keletkezik ellenérték fizetési kötelezettsége 

Szolgáltató nem, vagy hibás, illetve késedelmes teljesítése következtében, úgy Megrendelő a 

kötbért kiterheli, és azt Szolgáltató köteles a terhelés kézhezvételétől számított 30 napon belül 

Megrendelő részére kifizetni. Ugyanígy kell eljárni, amennyiben a kötbér összege az 

ellenérték összegét meghaladja.  

8. Megrendelő a teljesítésigazolás kiadásakor köteles nyilatkozni a Ptk. 316. § szerinti 

jogfenntartásról, azaz, hogy fenntartja magának azt a jogát, hogy kötbér-, illetve a 

szerződésszegésből fakadó egyéb igényét az elévülési időn belül akkor is érvényesítheti, ha a 

szerződésszegésről - késedelmes vagy hibás teljesítésről - tudva a teljesítést elfogadja, és 

haladéktalanul nem jelenti be igényét. 

9. Amennyiben jelen szerződés keretében Megrendelőt bizonyíthatóan Szolgáltató hibájából kár 

éri, akkor Szolgáltatónak kártérítési kötelezettsége keletkezik Megrendelő irányába. 

10. Szolgáltató nem tartozik kártérítési felelősséggel, ha a káreseményt: 

a. vis major, külső, általa nem befolyásolható körülmények okozták (ide értendő nem 

kizárólagosan az időjárás, természeti jelenségek, stb. közvetlen és közvetett hatásai), 

b. Megrendelő munkatársainak hibás, gondatlan vagy jelen szerződést be nem tartó magatartása 

okozta, 

c. az okozta, hogy a káresemény felismerése után Megrendelő nem szólította fel haladéktalanul 

Szolgáltatót a hiba elhárítására, így a kár mértéke növekedett, ez csak a kárnövekményre 

vonatkozik, 

d. Megrendelő együttműködési és/vagy kárenyhítési kötelezettsége elmulasztása okozta. 

11. Felek megállapodnak, hogy a Ptk. 314.§ (2) bekezdése alapján, Szolgáltató - a neki 

felróhatóan okozott károkért - fennálló kárfelelősségének mértéke - amennyiben a feltétlenül 

érvényesülő (kogens) jogszabályok másként nem rendelkeznek - a jogalaptól és a jogcímtől 

függetlenül, mindösszesen a IV.1 pontban rögzített nettó díj 100%-ának megfelelő összegre 

korlátozódik.  

12. A fenti felelősségkorlátozás nem vonatkozik a Szolgáltató által szándékosan vagy súlyos 

gondatlansággal okozott károkra, továbbá a Szolgáltató által az életben, testi épségben, 

felróhatóan okozott károkra, valamint a Szolgáltatónak felróható meghiúsulás esetére. 

13. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy Megrendelő köteles a Ptk. 318. § (2) bekezdés alapján 

szerződésszegésből fakadó jogait érvényesíteni.  



14.Megrendelőt és Szolgáltatót a polgári jog szabályaival összhangban fokozott kárenyhítési 

kötelezettség terheli. 

 

VIII. A SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS FELMONDÁSÁNAK ESETEI 

 

1. Jelen szerződés határozott idejű, amely jelen szerződés aláírásától a jelen szerződés I. 

pontjában meghatározott feladatok elvégzését és átadását követő egy év jótállási időszak 

lejártáig és a szerződésből fakadó kötelezettségek maradéktalan teljesüléséig van hatályban. 

2. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés az I. pontban foglalt feladatok teljesítésével, vagy 

közös megegyezéssel, vagy azonnali hatályú felmondással (rendkívüli felmondással) szűnhet 

meg. 

3. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés azonnali hatályú felmondással csak a 

szerződésben rögzített kötelezettségek súlyos megszegése esetén mondható fel. Az azonnali 

hatályú felmondásra alapot ad különösen, de nem kizárólagosan, ha: 

a. Szolgáltató neki felróható okból a II. pontban vagy az Ütemterv dokumentumban 

meghatározott véghatáridőhöz kapcsolódó feladatok teljesítésével 30 napot meghaladó 

késedelembe esik, akkor Megrendelő jogosult felmondani a szerződést, 

b. Szolgáltató neki felróható okból a II. pontban vagy az Ütemterv dokumentumban 

meghatározott véghatáridőre vonatkozó teljesítése hibás, amennyiben a hiba akadályozza a 

rendeltetésszerű működést, és a hibás teljesítést az elhárításául adott határidőt követő 30 napon 

belül sem orvosolja, akkor Megrendelő jogosult felmondani a szerződést, 

c. Szolgáltató neki felróható okból a jótállási hibajavítását nem végzi el határidőre, és a 

késedelme a 30 napot túllépi, akkor Megrendelő jogosult felmondani a szerződést, 

d. Szolgáltató a II. pontban vagy az Ütemterv dokumentumban meghatározott határidőkhöz 

kapcsolódó feladatokat számottevő késedelemmel tudná elvégezni, ami az adott feladatok 

eredményének Megrendelő tevékenységi körében történő alkalmazhatóságát nagymértékben 

zavarja, vagy meghiúsítja, akkor Megrendelő jogosult felmondani a szerződést, 

e. Megrendelő 30 napot meghaladó késedelembe esik jelen szerződésben meghatározott 

kötelezettségeivel kapcsolatban, akkor Szolgáltató elállhat a szerződés teljesítésétől, 

f. Szolgáltatóval szemben csőd-, felszámolási- vagy végrehajtási eljárást rendeltek el, akkor 

Megrendelő jogosult felmondani a szerződést. 

4. A Kbt. 125 § (5) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést 

felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel 

érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha: 

a. Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 

amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, 

b. Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, 

amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

 Jelen pont szerinti felmondás esetén Szolgáltató a szerződés megszűnése előtt már teljesített 

szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.  

5. Azonnali hatályú felmondásra okot adó körülmény bekövetkezése esetén az érintett Fél 

írásbeli felszólítást küld a szerződésben rögzített kötelezettségeket súlyosan megszegő másik 

Fél részére, 30 napos határidő kitűzésével, a fennálló állapot megszüntetésére. Amennyiben a 

felszólított Fél nem tesz eleget ennek, a másik Fél azonnali hatályú felmondást eszközölhet. 

6. A szerződésszegésért felelős Fél köteles a másik Félnek az ebből eredő kárát a polgári jog 

szabályai és a jelen szerződés rendelkezései szerint megtéríteni. 

7. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés bármely okból történő felmondása a Feleknél egyidejű 



elszámolási kötelezettséget keletkeztet.  

8.  A szerződés bármilyen okból történő megszűnése napján Szolgáltatónak járó és még hátralékos 

szolgáltatási díj egy összegben esedékessé válik. 

 

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

1. Szolgáltató jelen szerződés hatálya alá tartozó minden termék hazai forgalomba hozatalához 

szükséges engedélyt, szerzői és egyéb jog meglétét szavatolja és kötelezettséget vállal arra, hogy 

amennyiben szerzői, vagy egyéb jogok megsértése miatt Megrendelővel szemben harmadik 

személyek igényt érvényesítenének, úgy ezektől - ideértve az igényérvényesítéssel összefüggően 

Megrendelőnél felmerülő ügyvédi és egyéb költségeket is - Megrendelőt a jelen szerződés 

rendelkezései szerint mentesíti. 

2. Vis major esete: amennyiben bármelyik Fél részéről a szerződés teljesítését veszélyeztető probléma 

merül fel, vagy ilyenről tudomást szerez, köteles haladéktalanul, de legkésőbb a probléma 

felmerülésétől számított 24 órán belül értesíteni a másik Felet (jelen szerződésben meghatározott 

kapcsolattartók kapcsolattartási lehetőségeinek használatával), és javaslatot tenni a felmerült 

probléma megoldására, illetve egyeztetést kezdeményezni, amennyiben szükséges. 

3. Felek jelen szerződés teljesítése során tett nyilatkozatai a másik Fél tudomásszerzésével 

hatályosulnak. Felek abban állapodnak meg, hogy tudomásul vett nyilatkozatnak tekintik az e-mail-

ben, illetve faxon elküldött nyilatkozatot is, feltéve, hogy a címzett a levél kézhezvételének tényét, és 

tartalmának megismerését (ha mellékletek vannak, azokét is) szintén e-mailben a küldő félnek 

visszaigazolta, illetve a fax-visszaigazolás a küldő fél részére visszaérkezett. Felek közötti levelezés 

nyelve a magyar. 

4. Jelen szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes. Nem minősül 

szerződésmódosításnak Felek cégadataiban, bankszámlaszámában, valamint a kapcsolattartók 

adataiban bekövetkező változás, azonban Felek erről kötelesek haladéktalanul írásban tájékoztatni 

egymást. Az értesítés a tudomásszerzéssel válik hatályossá. 

5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés keretében a Megrendelő részére a teljesítés során átadásra 

kerülő terv- és egyéb dokumentációk, így különösen, de nem kizárólagosan a „Műszaki 

követelmények részletezése”  5. pontjában felsorolt dokumentumok, továbbá adatbázisok és adatbázis 

jellegű dokumentumok, adattáblák, forráskódok, szoftverek és minden egyéb írott vagy ábrázolt 

formában létrejövő fejlesztés – függetlenül attól, hogy szerzői jogi védelem alatt áll-e vagy sem – (a 

továbbiakban: Művek) tekintetében az alábbiak szerint rendelkeznek. 

6. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződés keretében a Megrendelő részére a teljesítés során 

átadásra kerülő szellemi alkotások (a továbbiakban: Szellemi alkotás) tekintetében szintén a jelen 

fejezetben foglaltak szerint rendelkeznek. A gazdasági, szervezési, műszaki ismeretek és fejlesztések 

know-how formájában akkor is törvényes védelem alatt állnak, ha külön szerzői jogi védelemben, 

vagy egyéb iparjogvédelmi jogszabályokban meghatározott, szellemi alkotásokra vonatkozó jogi 

védelemben nem részesülnek. 

7. Szolgáltató szavatol azért, hogy az általa a feladat teljesítésébe bevont személyek (szerzők) a jogaik, 

így különösen a személyhez fűződő és a szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogaik gyakorlása során a 

jelen megállapodással összhangban járnak el, és semmilyen módon nem akadályozzák a jelen 

megállapodásban foglaltak Szolgáltató részéről történő teljesítését. 

8. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő Művekhez és Szellemi 

alkotásokhoz, ideértve a know-howt is, kapcsolódó szerzői jog illetve tulajdonjog kizárólag 

Szolgáltatót mint szerzőt illeti meg. Ugyanakkor Felek megállapodnak, hogy a szolgáltatási díj 

megfizetésével a szerződés keretében átadott Művek és Szellemi alkotások tekintetében Megrendelőt 

az alábbi felhasználási jog illeti meg, a 9.-15. pontokban foglaltak szerint. 

9. Felek megállapodnak, hogy a szerződés keretében átadott Művek és Szellemi alkotások tekintetében 



Megrendelőt nem kizárólagos, át nem ruházható, harmadik félnek a 11. pontban foglalt kivétellel át- 

vagy tovább nem adható, időbeli korlátozás nélküli felhasználási jog illeti meg. A felhasználási jog 

területi hatálya a Művek és Szellemi alkotások rendeltetése miatt a Megrendelő jelenlegi és jövőbeli 

székhelyére valamint az összes jelenlegi és jövőbeli telephelyére korlátozódik.  

10. Megrendelő felhasználási joga kizárólag saját oktatási-kutatási-gazdasági tevékenységi körére terjed 

ki, azaz Megrendelő harmadik személyek részére értékesítést vagy egyéb kereskedelmi hasznosítási 

tevékenységet nem végezhet. 

11. Megrendelő harmadik személyek részére további felhasználási engedélyt kizárólag a 12. pont szerinti 

átdolgozás és módosítás céljából adhat. 

12. A Megrendelő részére biztosított felhasználási engedély magában foglalja az átdolgozás, illetve a 

módosítás jogát. Megrendelő az átdolgozás és módosítás elvégzésével harmadik személyt is bármikor 

megbízhat korlátozás nélkül. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő ugyanakkor semmilyen 

esetben sem jogosult harmadik személynek ki- vagy átadni a Művek illetve Szellemi alkotások 

specifikációját, azt kizárólag belső használatra kapja meg Szolgáltatótól. 

13. Szolgáltató szavatol azért, hogy a Művek és Szellemi alkotások tekintetében más személy 

semminemű jogcímen igényt nem támaszthat, így a Megrendelő felhasználási jogának gyakorlását 

harmadik személy joga nem akadályozza, illetve nem korlátozza. 

14. Szolgáltató szavatol azért, hogy a létrejött szerzői jogi védelem alá eső alkotáson harmadik 

személynek nincsen olyan joga, amely Megrendelő felhasználási és módosítási jogát akadályozná, 

vagy korlátozná. 

15. Felek rögzítik, hogy a szolgáltatási díj a Szolgáltatónak a fentiekre tekintettel járó díjazását is 

magában foglalja és Szolgáltató kijelenti, hogy a díjazás a Megrendelő részére biztosított felhasználási 

jog terjedelmével arányban áll. 

16. Megrendelő hozzájárul, hogy Szolgáltató Megrendelőt nyilvános adataival együtt referenciájaként 

feltüntesse. 

17. Jelen szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége a többi rendelkezés érvényességét nem 

érinti, feltéve, hogy Felek bármelyike jelen szerződést e nélkül nem kötötte volna meg. 

18. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést, a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek betartásával, 

egybehangzó akaratnyilvánítással közösen, írásban módosíthatják. Amennyiben valamelyik Fél 

módosító javaslattal él, köteles azt írásban a másik Fél megadott címére, e-mail címére vagy fax 

számara eljuttatni, míg a másik Fél a javaslat kézhezvételét követő 10 napon belül köteles arra a fenti 

módon válaszolni. 

19. Felek jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatos 

nyilatkozataikat egymással egyeztetik, és csak kölcsönösen elfogadott nyilatkozatot hoznak 

nyilvánosságra. 

20. Szolgáltató a teljesítésében közreműködő alvállalkozó tekintetében a Kbt. 128. §-ban foglaltakat 

köteles figyelembe venni. Szolgáltató teljesítésében köteles közreműködnie az olyan alvállalkozónak 

és szakembernek, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett Szolgáltató alkalmasságának 

igazolásában. Az ajánlatban megjelölt alvállalkozó személye csak a Kbt. 128. §-ban foglaltak szerint 

módosítható.  

21. Felek ezúton rögzítik, hogy többletköltségre irányuló követelésük nincs és nem is lesz, illetve ilyet 

nem ismernek el. 

22. Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni, 

ennek eredménytelensége esetére a vitáik eldöntésére vonatkozóan kikötik – pertárgyértéktől függően 

– a Debreceni Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

23. A szerződés által nem érintett egyéb kérdésben a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések, 

különösen a Polgári Törvénykönyv és a Közbeszerzésekről szóló törvény előírásai az irányadók. 

24. Jelen szerződés mindkét Fél által történő aláírás napján, további jogcselekmény nélkül lép hatályba. 

25. Felek nyilatkoznak, hogy rendelkeznek a szerződés megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és 



anyagi feltételekkel. 

26. Szerződés elválaszthatatlan részét képezik annak mellékletei: 

1. sz. melléklet: Megrendelő által kibocsátott ajánlattételi felhívás, ajánlati dokumentáció és a 

közbeszerzési eljárás egyéb anyagai 

2. sz. melléklet: Szolgáltató által benyújtott ajánlat  

3. sz. melléklet: Projektütemezés dokumentum 

Amennyiben a fenti dokumentumok között ellentmondás áll fenn, a szerződésben foglaltak az 

irányadók. Ha egy adott kérdés tekintetében az ellentmondás a szerződés rendelkezése inek 

alkalmazásával nem küszöbölhető ki, akkor a mellékletek tartalma az irányadó akként, hogy 

a sorszámában előrébb álló melléklet tartalma elsőbbséget élvez a sorszámában hátrább álló 

melléklet tartalmához képest. 

27. Jelen szerződés összesen négy (4) példányban készült, amelyek közül három (3) példány 

Megrendelőt, további egy (1) példány Szolgáltatót illet meg.  

28. A szerződés aláírói nyilatkoznak, hogy rendelkeznek a szerződés aláírásához szükséges 

felhatalmazásokkal. 

29. A szerződést Felek áttanulmányozták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták 

alá.  

 

Debrecen, 2014. ………………. 

 

 

 

 

Szolgáltató részéről 

 

Megrendelő részéről 

Dr. Szilvássy Zoltán           Dr. Bács Zoltán 

               rektor                  gazdasági főigazgató 

 



 

1. számú melléklet - SAP R/3 4.7 Enterprise integrált ügyviteli rendszer 

 

Az Egyetem 2006 óta az SAP R/3 4.7 Enterprise integrált ügyviteli szoftvert használja pénzügyi 

számviteli informatikai rendszerként. Ez a gazdaságinformatikai rendszerének központi eleme. Az 

SAP rendszer alábbi moduljai vannak éles üzemi használatban: 

 Az anyaggazdálkodás modulban (MM) rögzítjük az Egyetem beszerzéseit és készlet 

felhasználásait. 

 Az értékesítés modulban (SD) könyveljük az Egyetem termék értékesítéseit és szolgáltatás 

nyújtásait. 

 Az eszközgazdálkodás modulban (FI-AA) tartjuk nyilván a kis és nagy értékű tárgyi 

eszközök adatait, értékeit illetve azok változásait. 

 A pénzügyi modulban (FI) képezzük le az előbbi modulokban rögzített adatok pénzügyi, 

számviteli hatásait, valamit itt rögzítjük az egyéb, számviteli következményekkel járó 

gazdasági eseményeket. 

 A kontrolling modul (CO) segítségével végezzük el a költségfelosztást annak érdekében, 

hogy az Egyetem teljes körűen eleget tudjon tenni a kötelező adatszolgáltatásának (az összes 

költség és bevétel előirányzat valamint teljesítés kimutatása szakfeladatonként is). 

 A költségvetési modul (KVM) kimondottan a költségvetési intézmények számára létrehozott 

SAP modul, ebben tartjuk nyilván az Egyetem keretgazdálkodását. 

Az SAP rendszer interfészeken keresztül rendszeresen vesz át analitikus nyilvántartásokból képzett 

feladásokat a következő rendszerekből: Neptun.Net Egységes Tanulmányi Rendszer, MedSolution 

Kórházi Informatikai Rendszer, jDolBer Humánügyviteli Rendszer, továbbá adatokat ad át egyéb 

webes rendszereknek.  

Instanciák, mandantok 

Az Egyetem SAP R/3 Enterprise 4.7 x2.00 verziójú rendszere három elkülönülő elemet tartalmaz, 

ezek az SAP R/3 Enterprise produktív (DEP) rendszer, a minőségbiztosítási és teszt-rendszer (DEQ) 

és az SAP R/3 Enterprise fejlesztői (DEV) rendszer.  

A fejlesztői rendszer mandantja: 400-as mandant, az SAP projekt fejlesztői és customizing mandantja. 

A minőségbiztosítási rendszer mandantja: 010-es mandant, a minőségbiztosítási rendszer integrációs 

és folyamat-teszt mandantja, valamint az oktatási, gyakorlási mandant.  

A produktív rendszer mandantja: 010-es mandant, a produktív rendszer alapértelmezett mandantja. Az 

SAP R/3 Enterprise "éles" üzemeltelése itt folyik. 

Architektúra 

Az Egyetem SAP R/3 4.7 Enterprise 2.00 verziójú produktív rendszere háromszintű struktúrában 

valósult meg. Az SAP R/3 Enterprise rendszert egy p520-as adatbázis-szerver Oracle 10 adatbázis-

kezelő rendszerrel és két applikációs szerver (egy p520-as és egy p510-es) szolgálja ki, mindhárom 

szerveren AIX 5.3 operációs rendszer fut.  A fejlesztői rendszer IBM p615 szerveren, a tesztrendszer 

pedig egy IBM p630-as szerveren fut. Az SAP R/3 Enterprise prezentációs szintje a 

munkaállomásokon valósul meg SAP GUI szoftver komponens használatával, a gépeken Windows 

2003, Windows Vista vagy Windows 7 operációs rendszer fut. 

Üzemeltetési információk 

Az SAP R/3 4.7 rendszer üzemeltetését külső szolgáltató végzi. A rendszer működtetésével járó 

egyetem oldali feladatokat az SAP Központ (Támogatói Főosztály) látja el, továbbá előkészíti az 

üzemeltető munkáját, valamint ellenőrzi azt.   

Helpdesk tevékenység, problémamegoldás 



- Az elsődleges helpdesk tevékenységet az SAP Központ végzi, munkájuk 6 FTE (full time 

equivalent) főnek felel meg. 

- A másodlagos helpdesk tevékenységet a külső szolgáltató Helpdesk Csoport végzi, ami 4 FTE 

főnek felel meg. 

- A harmadlagos helpdesk tevékenységet a külső szolgáltató tanácsadói és bázisüzemeltetési 

szakemberei jelentik eseti alkalmazással, munkájuk 1 FTE főnek felel meg. 

Rendszeradminisztráció, rendszergazdai feladatok 

A szerverüzemeltetést, karbantartást és SAP bázisos tevékenységet külső szolgáltató végzi, munkája 2 

FTE főnek felel meg. Tevékenysége ellenőrzését a Gazdaságinformatikai Osztály végzi, munkája 1 

FTE főnek felel meg. 

A felhasználók köre  

Az SAP hozzáféréssel rendelkezők száma: 262 fő 

 A rendszerben adatrögzítéssel és riportolási jogosultsággal is rendelkező felhasználók száma: 

162 fő, ők a Gazdasági Főigazgatóság dolgozói.  

 A rendszerben elsősorban riportolási jogosultsággal rendelkező felhasználók száma: 100 fő. 

Ők túlnyomórészt a nem gazdasági egységek gondnokai, kari ügyintézői, és csak kis részük a 

Gazdasági Főigazgatóság dolgozója. 



Anyaggazdálkodás Modul 

Adatkörök 

Az Egyetem az anyaggazdálkodás modulban tartja nyilván a megrendeléssel, árubeérkezéssel, 

árukiadással, készletezéssel és számlabeérkezéssel kapcsolatos adatokat.  

 

A felhasználók az adatokat az alábbiak érdekében használják: 

- A beszerzések hatékony lebonyolításához és monitoringjához szükséges operatív információk 

biztosítására. 

- A készletezési politikával összhangban lévő készletgazdálkodás megvalósításához és 

monitoringjához szükséges operatív információk biztosítására. 

 

A leggyakrabban használt riportok az alábbiak: 

 

Név
Tranzakció-

kód
Tartalom

Anyagjegyzék MM60 A cikktörzsben lévő anyagok jellemzőinek listázása.

BMIG lista ME5A Beszerzési megrendelési igények listázása.

Megrendelés lista

ME2L, 

ME2M, 

ZBBIZ, 

ZBBIZ2

Beszerzési bizonylatok listázása.

Anyagbizonylat lista MB51 Az anyagmozgások listázása.

MB52
A raktáron lévő készlet áttekintése mennyiségben és 

értékben.

MMBE Adott cikkszám készletei átfogóan.

MB5B Készletáttekintés könyvelési dátum szerint.

MC.1 Addot gyárban található készlet kimutatása.

Beszerzési érték MC$4 Beszerzési érték szállítónként.

Számla lista MIR6 MM-es számlabizonylatok listázása.

Készletáttekintés

 
 

Értékesítés Modul 

Adatkörök 

Az Egyetem az értékesítési modulban tartja nyilván a vevői rendeléssel, kiszállítással, a konszignációs 

készlettel, valamint a számlázással kapcsolatos adatokat. 

A felhasználók az adatokat az alábbiak érdekében használják: 

- Az értékesítések hatékony lebonyolításához és monitoringjához szükséges operatív információk 

biztosítására. 

Riportok 

Név
Tranzakció-

kód
Tartalom

Rendelések listája VA05 A vevői rendelések tételes listázása.

Szerződések 

listája
VA45 A megadott időszakban élő szerződések.

Kiszállítási monitor VL06O
Az értékesítéshez kapcsolódó kiszállítások listázása 

különböző feldolgozottsági státusz szerint.

Számlák listája VF05 Vevői számlák listája.

Egyedi tétel lista FBL5N Vevői egyedi tétel lista.

Raktárkészlet MB52 Anyagok raktárkészletének áttekintése.

Készletáttekintés MMBE Egy anyaghoz tartozó készletáttekintés.

Anyagbizonylatok MB51 Adott anyag készletállománya változásának bizonylatai.
 

 



Pénzügy-számvitel modul 

Adatkörök 

Az Egyetem a pénzügyi és számviteli modulban tartja nyilván a vonatkozó számviteli előírásoknak való 

megfeleléshez szükséges adatokat. Az üzemgazdasági főkönyvi és analitikus számlákra könyvelt 

bizonylatok egy része automatikusan keletkezik, amikor más modulban (MM, SD, AM) történt 

adatrögzítésnek számviteli hatása van. Így könyvelődnek az árubeérkezéssel, anyagkiadással, szállítói és 

vevői számlakönyveléssel, tárgyi eszközök beszerzésével, értékcsökkenésével kapcsolatos gazdasági 

események. Az FI-s bizonylatok másik része közvetlen bekönyveléssel jön létre, amikor a gazdasági 

esemény más modult nem érint. Így lesznek rögzítve a szállítói kifizetések, vevői fizetések és a 

házipénztárral kapcsolatos könyvelések. A pénzforgalmi főkönyvi számlák könyvelését fejlesztett 

átforgató programok végzik az üzemgazdasági főkönyvi számlák bizonylatai és a KVM modul adatai 

alapján.  

A felhasználók az adatokat az alábbiak érdekében használják: 

- Beszámolási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok a főkönyvi számlák, bankszámlák 

egyenlegeivel és forgalmával, a befektetett eszközök, készletek, értékpapírok állományának 

alakulásával, a követelésekkel és kötelezettségekkel kapcsolatban. 

- Jogszabályi előírások alapján teljesítendő adatszolgáltatások és bevallások készítése. 

- Vezetői információs igények kielégítése, a vevői követelések, szállítói kötelezettségek, bankszámla 

egyenlegek, tárgyi eszközök állományának monitoringja és kontrollingja. 

 

Riportok 



Név Tranzakciókód Tartalom

S_ALR_87012357
Adott hóra vonatkozó ÁFA riport üzletági 

részletezettséggel.

RFUMSVHU (programkód) Kiegészítő lista, nyitott számlák ÁFA-ja.

Mérlegjelentés ZMJ0 Mérlegjelentés.

Főkönyvi kivonat ZFOKI3 16 hasábos főkönyvi kivonat.

RFSOPO00 (programkód)

FBL3N

Főkönyvi karton RFHABU00 (programkód) Főkönyv a bizonylat állományából.

RFSSLD00 (programkód)

RFSUSA00 (programkód)

FS10N

Számlakeret RFSKPL00 (programkód) A számlakeretben lévő főkönyvi számlákat listázza.

Főkönyvi számla jegyzék RFSKVZ00 (programkód) A főkönyvi számla törzsadatait listázza.

Vevők jegyzéke RFDKVZ00 (programkód) Vevő törzsadatlista.

Vevői egyenlegek megjelenítése FD10N
A megadott vevők forgalmának és egyenlegének 

megjelenítése.

RFDEPL00 (programkód)

FBL5N

Nyitott vevői tételek RFDOPO00 (programkód)
A kiválasztott vevőkre könyvelt, még ki nem 

egyenlített bizonylattételek.

Vevő nyitott tételek esedékesség 

előrejelzés
RFDOFW00 (programkód)

Adott vevővel szembeni követelések megbontása 

esedékesség szerint.

Vevő korosítás RFDOPR00 (programkód)
Adott vevővel szembeni lejárt követelések 

megbontása a késedelem mértéke szerint.

Vevő egyenlegek RFDSLD00 (programkód)
Adott vevők tartozik és követel forgalma valamint 

egyenlege.

Vevő forgalom RFDUML00 (programkód) Adott vevők tartozik  forgalma.

Felszólítástörténet F150

A megadott vevők mely felszólítási futásokban 

voltak érintettek, és ennek hatására hogyan 

változott a felszólítási szint.

Szállítók jegyzéke RFKKVZ00 (programkód) Szállító törzsadatlista.

Szállítói egyenlegek 

megjelenítése
FK10N

A megadott szállítók forgalmának és egyenlegének 

megjelenítése.

RFKEPL00 (programkód)

FBL1N

Nyitott szállítói tételek RFKOPO00 (programkód)
A kiválasztott szállítókra könyvelt, még ki nem 

egyenlített bizonylattételek.

RFKOFW00 (programkód)

S_ALR_87012078

Szállító korosítás RFKOPR00 (programkód)
Adott szállítóval szembeni lejárt kötelezettségek 

megbontása a késedelem mértéke szerint.

Szállító egyenlegek RFKSLD00 (programkód)
Adott szállítók tartozik és követel forgalma valamint 

egyenlege.

Szállító forgalom RFKUML00 (programkód) Adott szállítók követel forgalma.

1-es űrlap Y_DEV_07000161 A költségvetési beszámoló 01-es űrlapja.

24-es űrlap Y_DEV_07000172 A költségvetési beszámoló 24-es űrlapja.

38-as űrlap Z38_UJ A költségvetési beszámoló 38-as űrlapja.

42-es űrlapok
Y_DEV_07000175

Y_DEV_07000178
A költségvetési beszámoló 42-es űrlapja.

57-es űrlap Y_DEV_07000179 A költségvetési beszámoló 57-es űrlapja.

58-as űrlap ZURL5859 A költségvetési beszámoló 58-as űrlapja.

59-es űrlap ZURL5859 A költségvetési beszámoló 59-es űrlapja.

Főkönyvi számla egyedi tételei Megadott főkönyvi számlák bizonylattételei.

Szállító egyedi tételek A kiválasztott szállítókra könyvelt bizonylattételek.

Szállító nyitott tételek 

esedékesség előrejelzés

Adott szállítóval szembeni követelezettségek 

megbontása esedékesség szerint.

Áfa bevallás

Főkönyvi számlák egyenlege Megadott főkönyvi számlák egyenlege.

Vevő egyedi tételek A kiválasztott vevőkre könyvelt bizonylattételek.



Eszközgazdálkodás modul 

Adatkörök 

Az egyetem az eszközgazdálkodás modulban tartja nyilván a tárgyi eszközök bekerülési értékével, 

értéknövekedésekkel és csökkenésekkel, átkönyvelésekkel, értékcsökkenés elszámolásával, eszközök 

leltárak illetve alleltárak közötti mozgatásával, valamint a leltározással kapcsolatos adatokat. 

A felhasználók az adatokat az alábbiak érdekében használják: 

- A tárgyi eszköz gazdálkodás hatékony lebonyolításához és monitoringjához szükséges operatív 

információk biztosítására. 

- Vezetői információs igények kielégítésére az eszközök bruttó értékének, nettó értékének, elszámolt 

és a következő évekre tervezett értékcsökkenésének monitoringja céljából. 

Fontosabb riportok 

Név Tranzakciókód Tartalom

Eszköztörzsadatok Y_DEV_07000026 Megadott eszközök törzsadatainak listázása.

Eszközkarton Y_DEV_07000036
Megadott eszközök törzs, mozgás és egyéb adatainak 

listája.

Műszaki adatok listája Y_DEV_07000027
Megadott eszközök műszaki és egyéb törzsadatait 

tartalmazza.

Eszközök 

finanszírozási forrás 

szerint

Y_DEV_07000037

Megadott eszközök beszerzése milyen forrásból valósult 

meg (pénzügyi alap), illetve adott forrásból milyen 

eszközöket szereztünk be.

Eszköz -explorer AW01N Adott eszköz összes releváns értéke.

S_ALR_87011963 Eszközszám szerinti lekérdezés.

S_ALR_87011964 Eszközosztály szerinti lekérdezés.

S_ALR_87011965 Üzletág szerinti lekérdezés.

S_ALR_87011966 Költséghely szerinti lekérdezés.

S_ALR_87011967 Gyár szerinti lekérdezés.

S_ALR_87011969 Eszköz-főszám szerinti lekérdezés.

S_ALR_87011994 Eszközosztály és üzletág szerinti lekérdezés.

Eszköztükör S_ALR_87011990
A lekért eszközök mozgásadatatait tartalmazza eszköz 

szinten összevontan.

S_ALR_87012004 Teljes értékcsökkenések.

S_ALR_87012006 Normál értékcsökkenések.

S_ALR_87012008 Terven kívüli ÉCS-leírások.

S_P99_41000192
Könyvelt értékcsökkenési leírások eszközönként és 

könyvelési periódusonként.

S_ALR_87012936 Aktív eszközök ÉCS-leírásának szimulációja több évre.

S_ALR_87012026 Aktív eszközök ÉCS-leírásának szimulációja adott évre.

S_ALR_87012048 Eszközmozgások.

S_ALR_87012050 Eszköznövekedések.

S_ALR_87012052 Eszközcsökkenések.

S_ALR_87012054 Eszközátkönyvelések.

Eszköztörténet S_ALR_87012075
Részletesen tartalmazza a törzsadatokat és 

mozgásadatokat.

Eszközállomány

Eszközmozgások

ÉCS-leírási előrejelzés

Értékcsökkenési 

leírások

 
Költségvetés-menedzsment modul 

Adatkörök 

Az Egyetem a költségvetés-menedzsment modulban tartja nyilván a költségvetési intézmények 

gazdálkodásának sajátos elszámolásával kapcsolatos adatokat. Itt érhetők el a költségvetési 

előirányzatokkal, átcsoportosításokkal, zárolásokkal, engedélyezésekkel, elkülönített alapok tervezésével, 



azok felhasználásával, kapott támogatásokkal és átvett pénzeszközökkel, kötelezettségvállalásokkal, 

keretfigyeléssel kapcsolatos részletes adatok.  

A felhasználók az adatokat az alábbiak érdekében használják: 

- Beszámolási kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges információk előállítására az előirányzatok, 

felhasználásuk, bevételek kimutatásával kapcsolatban. 

- Vezetői információs igények kielégítésére, a témaszámokra, keretekre történt könyvelések 

monitoringja és kontrollingja céljából. 

A fontosabb riportok az alábbiak 

Név Tranzakciókód Tartalom

Betűrendes lista
S_KI4_38000034, 

S_KI4_38000036
Pénzügyi tételek jegyzéke.

Hierarchia megjelenítése FM3G Pénzügyi tételek hierarchiája.

Betűrendes lista S_KI4_38000038 Pénzügyi központok jegyzéke.

Megjelenítés FM2G Pénzügyi központok hierarchiája.

Betűrendes lista S_KI4_38000039 Pénzügyi alapok jegyzéke.

KVM kontírozások költségvetési 

megjegyzésekkel.
S_KI4_38000041

A kiadási fedezeti gyűrűk és a keretnövelő bevételi szabályok 

adatai, éves költségkeretei.

Éves költségkeret: összegrekordok FMRP_RFFMTO50
Megadott pénzügyi központok keretobjektumainak adatait 

összevontan tartalmazza.

Külső diszpozíciók és igénybevételek FMRP_RFFMAV05X

Fedezeti gyűrűt alkotó KVM objektumok előirányzat 

felhasználása olyan esetekben, amikor egyik objektum 

másiknak ad át vagy másiktól kap előirányzatot.

Obligó és tény összegrekordok FMRP_RFFMTO10X

A mauálisan és automatikusan rögzített 

kötelezettségvállalásokat és azok teljes vagy részleges 

leépülését mutatja. 

Éves költségkeret: egyedi tételek 

bizonylatszám szerint

FMRP_RFFMEP1BX

FMRP_RFFMEP4BX

S_KI4_38000056

Y_DEV_07000032

Előirányzat-rögzítéssel és módosítással kapcsolatos 

bizonylatok.

Bizonylati napló
FMRP_RFFMEP1AX, 

FMRP_RFFMEP2AX

Obligó és ténykönyvelések (kötelezettségvállalás és 

felhasználás) tételes listája.

Eszközelőjegyzések S_P99_41000147
KVM modulon belül, manuálisan létrehozott obligók 

(kötelezettségvállalások) tételes listája.

Szállítói számlák KVM objektummal, 

referenciával
ZKVMSZLA Szállítói számlák adatai a hozzájuk tartozó KVM objektumokkal.

Obligó/tény rendelkezésre álló éves 

költségkerethez
Y_DEV_07000052

Adott KVM objektumra könyvelt obligók és ténykönyvelések 

tételesen.

Éves költségkeret: egyedi tételek 

lekérdezése
Y_DEV_07000031 Adott KVM objektum előirányzatkönyvelései tételesen.

Éves ktg.keret: összegrekordok Y_DEV_07000033
Előirányzat-rögzítéssel és módosítással kapcsolatos 

összegrekordok költségkeret alfajtánként.

Költséghely-pénzügyi központ 

összerendelés
Z_KVM_CO A pénzügyi központokhoz tartozó költséghelyek listázása.

Fedezeti gyűrűk kontírozásai Y_DEV_07000005
Az egyes fedezeti gyűrűk által összefogott KVM objektumok és 

egyéb törzsadatok.

Keretnövelő bevételek szabályai Y_DEV_07000041
Az egyes bevételi szabályok által érintett küldő és fogadó KVM 

objektumok, felosztási szabályok.



Kontrolling modul 

Adatkörök 

A kontrolling modulban tartjuk nyilván a felmerült kiadások, kapott támogatások, realizált bevételek 

tevékenységenkénti megbontásával kapcsolatos adatokat. Itt mutatjuk ki a szolgáltatórészlegek 

általános költségeit, valamint az alap, kiegészítő és finanszírozási tevékenységek költségeit és 

bevételeit. Ezen felül itt mutatjuk ki a szakfeladatok teljes költségét az általános költségek 

felosztásának eredményeképpen. Itt tartjuk nyilván a kiemelt feladatok, projektek költségeit 

ténylegesen vagy csak statisztikailag. 

A felhasználók az adatokat az alábbiak érdekében használják: 

- Beszámolási kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges információk előállítására a szakfeladatok 

költségeinek kimutatásával kapcsolatban. 

- Vezetői információs igények kielégítésére a költséghelyeken, költséghely-csoportokon és 

kiemelt feladatokon felmerült költségekkel illetve bevételekkel kapcsolatban. 

A fontosabb riportok az alábbiak 

Név Tranzakciókód Tartalom

Költséghelyek: törzsadatbeszámoló KS13 A vizsgált időszakban létező költséghelyek listázása.

Költségnemek: törzsadatbeszámoló  KA23 A vizsgált időszakban létező költségnemek listázása.

Statisztikai mutatószámok: 

törzsadatbeszámoló
KK04 A rendszerben lévő statisztikai mutatószámok listázása.

Belső rendelések KOK5 A rendszerben lévő belső rendelések listázása.

Költségnem csoport KAH3 Költségnem-hierarchia bemutatása.

Költséghely csoport KSH3 Költséghely-hierarchia bemutatása.

Költséghelyek: tény/terv/eltérés S_ALR_87013611
A kiválaszott költséghelyekre adott időszakban könyvelt 

meghatározott költségnemmel könyvelt költségek. 

Terület: költséghelyek S_ALR_87013612 Költséghelyek költségeinek kimutatása.

Terület: költségnemek S_ALR_87013613 Költségnemek költségeinek kimutatása.

Költséghelyek aktuális periódus/ kumulálva S_ALR_87013614
Költséghelyek tárgyévi kumulált tényköltségeinek 

bemutatása.

Költséghelyek: negyedévi összehasonlítás S_ALR_87013623
Adott év könyveléseinek kimutatása negyedéves 

bontásban.

Költséghelyek: gazdasági év összehasonlítás S_ALR_87013624
Adott év és a megelőző két év könyvelésének 

kimutatása.

Költséghelyek: tény egyedi költségek KSB1 Költséghelyek tény egyedi könyvelési tételei.

Rendelés: tény/terv/eltérés S_ALR_87012993
Belső rendelések tényköltségeinek kimutatása 

költségnemenkénti bontásban.

Rendelés: aktuál. Periódus/kumulált S_ALR_87012994
Belső rendelések tárgyévi kumulált és előző évi 

tényköltségeinek bemutatása.

Lista: rendelések S_ALR_87012995
Belső rendelések tényköltségeinek kimutatása egy 

összegben.

Rendelés: éves összehason. tény S_ALR_87013001 Adott évi és előző évi könyvelés kimutatása.

Rendelés: tény negyedéves összehasonlítás S_ALR_87013002
Adott év könyveléseinek kimutatása negyedéves 

bontásban.

Rendelés: periódus szer. összehasonl. tény S_ALR_87013003 Adott év könyveléseinek kimutatása havi bontásban.

Rendelések: tény egyedi tételek KOB1 Adott rendelésre könyvelt tételek listázása.

21-es űrlap A költségvetési beszámoló 21-es űrlapja.

22-es űrlap A költségvetési beszámoló 22-es űrlapja.
Z21_22DE_09

 



 

Mellékletek 

1. sz. melléklet 

 

AZ AJÁNLAT BORÍTÓLAPJA 

 

 

Kérjük, hogy az ajánlatuk első, borító lapján az alábbi adatokat, mint minimum tüntessék fel: 

 

 

Az ajánlat száma és tárgya: 

 

DEGF-101  SAP ERP 6.0 rendszer terv- és egyéb 

dokumentációjának elkészítése, fejlesztői és 

minőségbiztosítói mandant beállítása, tesztelése a 

Debreceni Egyetem részére 

Az ajánlatot adó cég pontos neve: 

 

 

 

Címe: 

 

 

 

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Bankszámlaszám:  

Telefonszáma: 

 

 

 

Telefax száma: 

 

 

 

Email címe: 

 

 

 

A   tárgyban   érintett   kapcsolattartó 

személy neve:  

 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil 

száma: 

 

 

 

 

 



2. sz. melléklet 

 

FELOLVASÓLAP 

 

Debreceni Egyetem 

 

DEGF-101 számú eljáráshoz 

 

 

 

 

 

Ajánlattevő neve:  ………………………………………….…….. 

 

Ajánlattevő címe:  ..……………………………………………….. 

 

 

 

 

Ajánlati ár (nettó):  ………………………HUF 

 

 

 

 

 

Kelt: ......................................... 2014. ..................... hó ........ nap 

 

 

 

 

 

 .............................................................. 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

Kérjük, hogy ezután következzen a tartalomjegyzék a következő oldalon. 



 

 

3. sz. melléklet 

 

 

ÖSSZEFOGLALÓ A REFERENCIÁKRÓL 

 

 

Ssz. Szerződés tárgya 

Ellenszolgáltatás 

összege(nettó Ft 

+ ÁFA)  

Teljesítés 

ideje 

A szerződést 

kötő másik fél 

megnevezése 

Az 

információt 

adó személy 

(név, cím, 

elérhetőség) 

A teljesítés 

szerződésszerű 

volt-e) 

  

 

 

 

     

  

 

 

 

     

  

 

 

 

     

  

 

 

 

     

  

 

 

 

     

 

 

Kelt: ……………………………… 

 

 

 

 ………………………….. 

 cégszerű aláírás 



4. sz. melléklet 

 

REFERENCIA  

műszaki-szakmai alkalmasság igazolásához 

 

 

Szerződő fél:  ………………………………………………….. 

A szerződés tárgya:  …………………………………………………… 

A szolgáltatás ismertetése : …………………………………………………… 

  …………………………………………………… 

Megrendelő megnevezése:   …………………………………………………… 

Információt adó személy 

 neve:     …………………………………………………… 

címe:     …………………………………………………… 

elérhetősége:    …………………………………………………… 

 

 

Teljesítés ideje:       Kezdés:  …………………………………………………… 

        Befejezés:  …………………………………………………… 

 

Az ellenszolgáltatás összege:   nettó ………………..-Ft + ÁFA,  

 

A teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt. 

 

 

Jelen igazolást közbeszerzési eljárásokon történő részvételhez, műszaki-szakmai alkalmasság 

igazolására állítottam ki. 

 

Kelt: ……..………………….. 

 

P.H. 

 

   

 ……………………………………………….. 

referenciát kiállító aláírása 



5. sz. melléklet 

SAP ERP 6.0 rendszer terv- és egyéb dokumentációjának elkészítése, fejlesztői és minőségbiztosítói 

mandant beállítása, tesztelése a Debreceni Egyetem részére 

NYILATKOZAT 

a kizáró okok vonatkozásában 

 

Alulírott ______________________________ mint a(z) ______________________________ 

(székhely: ______________________________) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult 

képviselője a Debreceni Egyetem, mint Ajánlatkérő által kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi 

nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában: 

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglalt alábbi 

kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:  

 

Kbt. 56. § (1) bekezdés: 

f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott 

és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen 

megállapított időtartam végéig; 

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével 

kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született 

jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési 

kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül 

nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben 

fizetett 

 

Kbt. 57. § (1) bekezdés: 

a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – 

jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti – öt évnél 

nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a 

versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható 

határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás 

során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem 

régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; 

c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven 

belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította; 

 

 

Kelt: ……………………………… 

 

 ………………………….. 

 cégszerű aláírás 



6. sz. melléklet 

SAP ERP 6.0 rendszer terv- és egyéb dokumentációjának elkészítése, fejlesztői és 

minőségbiztosítói mandant beállítása, tesztelése a Debreceni Egyetem részére 

Nyilatkozat Kbt. 56.§(1) bekezdés kc) pont vonatkozásában 

 

Alulírott   ………… , mint az ……..(cég) (székhelye: ……………………...) cégjegyzékszáma: Cg. 

…………….,  önálló cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég  

- *szabályozott tőzsdén jegyzett társaság  

- *szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság  

 

b) pont szerinti esetben az ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 

és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa 

(i) az alábbi személyek*: 

a) neve: ………………………………….. 

lakcíme: ……………………………….. 

b) neve: ………………………………….. 

lakcíme: ………………………...…….. 

 

Nyilatkozat Kbt. 56.§(2) bekezdés vonatkozásában 

Alulírott   ………… , mint az ……..(cég) (székhelye: ……………………...) cégjegyzékszáma: Cg. 

…………….,  cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég 

vonatkozásában 

- * nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az 

ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 

rendelkezik 

 

- * van  olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az 

ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 

rendelkezik;  

neve: …………………………… 

címe:……………………………. 

Nyilatkozom, hogy e szervezet vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró 

feltételek nem állnak fenn;  

 

Nyilatkozat cégbírósági változásbejegyzési kérelemről 

Alulírott   ………… , mint az ……..(cég) (székhelye: ……………………...) cégjegyzékszáma: Cg. 

…………….,  cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég 

vonatkozásában 

- * Nincs  folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 

- * Van folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás és az ajánlathoz csatolom a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 

igazolást.  

Kelt: ……………………………… 

 ………………………….. 

 cégszerű aláírás 

*megfelelő aláhúzandó 



7.sz. melléklet  

SAP ERP 6.0 rendszer terv- és egyéb dokumentációjának elkészítése, fejlesztői és minőségbiztosítói 

mandant beállítása, tesztelése a Debreceni Egyetem részére 

Nyilatkozat 

 A Kbt. 40.§ (1) bek. a) és b) pont alapján 

 

 

Alulírott ………….., mint az ……………… (cég.)…………… ( székhely)  cégjegyzésre jogosult 

képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítése során  

 

a) alvállalkozót  

 

*nem vesz igénybe 

 

*az alábbi tevékenységek tekintetében vesz igénybe: 

1) 

- az alábbiak tekintetében …………………….   

2) 

- az alábbiak tekintetében …………………….   

 

b) ebből 10%-ot elérő, vagy meghaladó mértékben alvállalkozót  

 

*nem vesz igénybe 

 

*az alábbiakat vesz igénybe: 

1) 

- név:……………………. 

 

- cím:……………………. 

 

- a következő tevékenység(ek) tekintetében ……………………. 

        …………………….. 

a teljesítés ………………%-ban 

 

2) 

- név:……………………. 

 

- cím:……………………. 

 

- - a következő tevékenység(ek) tekintetében ……………………. 

        …………………….. 

a teljesítés ………………%-ban 

 

Kelt: ……………………………… 

 

 ………………………….. 

 cégszerű aláírás 

*megfelelő aláhúzandó, 



 

8.sz. melléklet 

SAP ERP 6.0 rendszer terv- és egyéb dokumentációjának elkészítése, fejlesztői és minőségbiztosítói 

mandant beállítása, tesztelése a Debreceni Egyetem részére 

 

N Y I L A T K O Z A T 

A Kbt. 55.§ (5) bekezdése alapján 

 

Alulírott ………….., mint az ……………… (cég.)……………(székhely) cégjegyzésre jogosult 

képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég  kapacitást rendelkezésre bocsátó 

szervezetet  

*nem vesz igénybe a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező szerződés teljesítéséhez 

*vesz igénybe a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező szerződés teljesítéséhez: 

A következő(k) tekintetében:  

Alkalmassági követelmény(ek) 

 

 

- név/ elnevezés:……………………. 

- cím/székhely:……………………. 

A kapacitásra támaszkodás a Kbt. 55.§(6) bek.  

*a) pontja alapján: 

az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 

erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogom venni, a szervezet 

alvállalkozóként megjelölésre került 

*b) pontja alapján: 

az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások 

teljesítésére vonatkozik. Nyilatkozom,hogy a teljesítés során a megnevezett szervezetet 

……………………………………………..tevékenység ellátására vonom be, így adatait az 

alkalmasság igazolásához használom fel, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai 

tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során. 

*c) pontja alapján  

a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során ajánlatomban benyújtom az 

alkalmasság igazolásában részt vevő 

……………………………….………………………… szervezet nyilatkozatát, amelyben e 

szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő 

mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok 

érvényesítésével nem térül meg. 

történik. 

 

Kelt: ……………………………… 

 ………………………….. 

 cégszerű aláírás 

*megfelelő aláhúzandó 



9.sz. melléklet 

SAP ERP 6.0 rendszer terv- és egyéb dokumentációjának elkészítése, fejlesztői és minőségbiztosítói 

mandant beállítása, tesztelése a Debreceni Egyetem részére 

Nyilatkozat  

a Kbt. 55.§ (5)-(6) bekezdése alapján 

 

Alulírott ………….., mint az ……………… (…………….)  cégjegyzésre jogosult képviselője 

nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég  a …………………………………ajánlattevő 

számára a következő kapacitás(oka)t bocsátja rendelkezésre. 

 

 

Alkalmassági követelmény(ek) 

 

 

 

 

 

 

 

Nyilatkozom, hogy az előírt igazolási módokkal azonos módon igazolom az adott alkalmassági 

feltételnek történő megfelelést, továbbá,hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 

rendelkezésemre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  

 

*A Kbt. 55.§ (6) bek. c) pont szerinti kapacitást rendelkezésre bocsátás esetén a kezességvállalásról 

szóló nyilatkozatot az ajánlat részeként csatolom 

 

 

 

 

 

 

Kelt: ……………………………… 

 

 

 

 ………………………….. 

 cégszerű aláírás 

*amennyiben nem vonatkozó, kérjük  törlni 



 

10.sz. melléklet 

SAP ERP 6.0 rendszer terv- és egyéb dokumentációjának elkészítése, fejlesztői és minőségbiztosítói 

mandant beállítása, tesztelése a Debreceni Egyetem részére 

 

 

N Y I L A T K O Z A T 

A Kbt. 58.§ (3) bekezdése alapján 

 

 

 

 

 

Alulírott ………….., mint az ……………… (cég.)……………( székhely)  cégjegyzésre jogosult 

képviselője nyilatkozom, hogy az ………………………. (cég). a szerződés teljesítése során nem vesz 

igénybe olyan alvállalkozót és kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet, akivel szemben a Kbt. 

56.§(1) és 57.§(1) a)-d) pontok szerinti kizáró okok fennállnak. 

 

 

 

 

Kelt: ……………………………… 

 

 

 

 ………………………….. 

 cégszerű aláírás 



 

11. sz. melléklet 

SAP ERP 6.0 rendszer terv- és egyéb dokumentációjának elkészítése, fejlesztői és minőségbiztosítói 

mandant beállítása, tesztelése a Debreceni Egyetem részére 

 

 

NYILATKOZAT 

A 60.§. (3) és (5) bekezdés szerint 

 

 

Alulírott ……………………………………., mint a ………………………………………… (cég 

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

ezúton  

 

 

nyilatkozom, 

 

 

hogy a Debreceni Egyetem EM-         sz. tárgyú közbeszerzési eljáráshoz az Ajánlati Felhívásában, 

valamint az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott követelményeket megismertem, és azokat 

kötelezőként, feltételek nélkül elfogadom. 

 

Az ajánlat elfogadása esetén vállalom, hogy a szerződést megkötöm, továbbá a szerződésben vállalt 

kötelezettségeket az Ajánlati Felhívásban és Dokumentációban előírtak szerint, valamint a Kbt. 

előírásainak és az egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelően – a felolvasólapon szereplő 

ellenszolgáltatásért – maradéktalanul teljesítem. 

 

*Az általam képviselt cég Kkvt szerinti besorolása : Mikrovállalkozás 

       Kisvállalkozás 

       Középvállalkozás 

       Nem tartozik a tv. hatálya alá 

 

 

 

 

Kelt: ……………………………… 

 

 

 

 ………………………….. 

 cégszerű aláírás 

 

* megfelelő aláhúzandó 

 

 

 

 

 

 



Nyilatkozat 

Szerzői és iparjogvédelmi helytállásról 

 

 

 

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

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

cégjegyzésre jogosult képviselője, Alulírott …………………., cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton  

 

nyilatkozom 

 

hogy a Deberceni Egyetem DEGF-101 sz. eljárásában az általam teljesítendő szolgáltatások, illetve azok 

bármely részének Ajánlatkérő általi igénybe vétele nem sérti bármely harmadik személy szerzői jogát, 

szabadalomhoz, védjegyhez, ipari minta oltalomhoz fűződő, vagy bármilyen más iparjogvédelmi oltalmat élvező 

jogát. Továbbá kifejezetten és visszavonhatatlanul nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy ha bármely harmadik 

személy az Ajánlatkérővel szemben ilyen alapon bármilyen, így különösen kártérítési igényt támaszt, akkor ezért 

teljes mértékben az Ajánlatkérő helyett helyt állok. 

 

 

Kelt: ……………………………… 

 
 

 

 ………………………….. 

 cégszerű aláírás 

 


