
 

Ajánlat összeállítási segédlet 

Kbt. harmadik rész 122/A § szerint eljáráshoz 

 

Szállítási szerződés a DEGF-103 Mezőgazdasági- kertészeti  traktor beszerzése 

 

Debreceni Egyetem  

DEGF-103 számú eljárása 

  

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 megelőzően ésszerű határidőben 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) 512-700/77466 

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 megajánlott termék részletes ismertetését, különös tekintettel a műszaki leírásban 

meghatározott követelményekre 

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

szerint az Ajánlattevő által teljesítendő szállítás, 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. A 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 és a Kbt. 55. § (5) 

bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek 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.   

 

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 310/2011. (XII.23) 

Kormányrendelet 12. § szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) 

bekezdésének és a Kbt. 57. § (1) 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) 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 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 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 1 db 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-103  

Debreceni Egyetem 

 

Szállítási szerződés a DEGF-103 Mezőgazdasági- kertészeti traktor beszerzése  

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 27-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. § (1-2) alapján. 

(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) a) szerint a legalacsonyabb 

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

pontban meghatározottak szerint. 

 

20. A közbeszerzési eljárás eredménytelensége 

Kbt. 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 elbírálás 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. 

 

25. A Kbt. 54. §-ában előírtaknak megfelelően azon szervezetek (hatóságok) neve és 

címe, amelyektől az Ajánlattevők az adózásra, a környezetvédelemre, az 

egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségre, valamint a 

munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről 

tájékoztatást kérhetnek: 

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  

Cím:4028 Debrecen, Rózsahegy út 4.  

Postafiók:4001 Debrecen, Pf.:115.  

Telefon:+36 / 52 / 420-015 Fax:+36 / 52 / 413-288 

E-mail:titkarsag@ear.antsz.hu 

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi 

Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége 

4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 

mailto:titkarsag@ear.antsz.hu


Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 14. 

tel: 06-52-417-340 

fax: 06-52-451-063 

E-mail: hajdubihar-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, hajdubihar-kh-

mmszsz@ommf.gov.hu 

Adózás tekintetében:  

NAV Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága  

4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2.  

Tel.: +3652-506-700  

Fax: +3652-506-727 

www.nav.gov.hu 

 

Környezetvédelem tekintetében: 

Vidékfejlesztési Minisztérium 

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

Postacím: 

Vidékfejlesztési Minisztérium 

1860 Budapest 

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

info@vm.gov.hu 

www.vm.gov.hu 

 

Akadálymentesítés tekintetében: 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium  

Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság  

1054 Budapest, Alkotmány u. 3. 

1373 Budapest, Postafiók 609.  

Központi telefonszámok: 06-1-475-5700; 06-1-475-5800 

www.nefmi.gov.hu 

 

mailto:hajdubihar-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
http://nav.gov.hu/nav/regiok/eszak_alfold/eszakalfold
http://www.nav.gov.hu/
mailto:info@vm.gov.hu
http://www.vm.gov.hu/
http://www.nefmi.gov.hu/


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) 

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. 

A megajánlott termék 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) A megajánlott termék részletes magyar nyelvű leírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



S Z Á L L Í T Á S I  S Z E R Z Ő D É S   

T E R V E Z E T  

 

mely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem  

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

Képviselő: Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor és Dr. Bács Zoltán gazdasági főigazgató  

Intézményazonosító: FI 17198 

Statisztikai számjel: 15329750-8542-312-09  

Adószám: 15329750-2-09 

Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár 

Bankszámlaszám: 10034002-00282981-00000000 

mint megrendelő, (továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről a ……………………………. 

Név: 

Székhely:  

Képviselő:  

Statisztikai számjel:  

Adószám:  

Cégjegyzékszám:  

Bankszámlaszám:  

mint  Vállalkozóvállalkozó, (továbbiakban: VállalkozóVállalkozó) 

között,  közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint. 

 

Előzmények: 

Jelen Szerződés létrejöttének alapját a „Szállítási szerződés a DEGF-103 Mezőgazdasági- 

kertészeti traktor beszerzése” tárgyú a Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény nélkül induló 

közbeszerzési eljárás 2014. március 12-én megküldött Ajánlattételi felhívása és mellékletei, a 

kiegészítő tájékoztatások és a nyertes Ajánlattevő ajánlata alkotja. A közbeszerzési eljárás 

nyertese  ……….. ajánlattevő lett, ezért Ajánlatkérő vele köti meg jelen szerződést. 

 

A fentiekre tekintettel a felek az alábbiakban állapodnak meg. 

 

1. A szerződés tárgya, az átadás-átvétel helye és a szállítási határidő 

 

1.1 A szerződés tárgya az alábbi áruk („áruk”) Szállító által történő beszerzése, 

leszállítása és üzembe helyezése. 

 

1 db Mezőgazdasági- kertészeti traktor beszerzése 

 

Az áruk megnevezését, műszaki leírását és mennyiségét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

 

1.2  Az áruk átadás-átvételének helye: Debreceni Egyetem ATK Debreceni Tangazdaság 

és Tájkutató Intézet 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 



1.3  A szállítási határidő: a szerződéskötést követően legkésőbb 1 hónapon belül. 

(Megrendelő előteljesítést elfogad) 

Az átvételi eljárást az Általános feltételekben meghatározottak szerint az átadás-

átvételi helyre történő leszállításról és üzembe helyezésről szóló értesítés időpontjától 

számított 8 munkanapon belül kell megtartani. A Szállító a teljesítés idejéről legalább 

3 nappal korábban értesíti a Megrendelőt. 

 

2. Ellenőrzés és tesztelés 

Az árukat a műszaki leírásban meghatározott módon kell ellenőrizni és tesztelni.  

Az ellenőrzés és tesztelés helyszíne megegyezik az áruk átvételének helyével. 

 

3. Jótállás 

 

A Szállító jótállásra köteles a szerződés teljesítéséért. A jótállás időtartama 12 hónap 

teljes körű helyszíni jótállás helyszíni hibaelhárítással, javítással, a jótállási idő leteltét 

követően + 2 év kiterjesztett garancia. A jótállás kezdő időpontja az áruk átvételéről 

szóló igazolás Általános feltételek 20.4 pontja szerinti kiadásának a napja. 

 

4. Az áruk ára és kifizetése 

 

4.1 Az áru(k) ára …………. + ……% ÁFA, azaz ……….. plusz általános forgalmi adó.  

 

4.2 Megrendelő előleget nem fizet.  

 

4.3 Szállító egy darab, egyösszegű számla benyújtására jogosult, a teljesítés megrendelő 

általi elismerését követően. Szállító a számláját a termékek leszállítását és üzembe 

helyezését követően nyújthatja be. Megrendelő a kiállított számla átvétele után 30 

napon belül átutalással teljesít a Kbt. 130. § valamint a Ptk. 292/B § (1) bekezdése 

alapján. A kifizetés a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §. hatálya alá tartozik.  

 

4.4 A fenti 4.1 pontban hivatkozott ár az egyetlen ellenszolgáltatás, amellyel a 

Megrendelő a Szállítónak az áruk ellenértékeként tartozik.  

 

5. Szerződéses dokumentumok 

 

A szerződés az alábbi dokumentumokból áll, fontossági sorrendben: 

- a jelen szállítási szerződés; 

- az Általános feltételek (1. sz. melléklet); 

- Termékleírás (2. sz. melléklet); 

 

A szerződéses dokumentumok közötti eltérés vagy a felek közötti vita esetén a fent 

meghatározott sorrendben kell a dokumentumokat figyelembe venni.  



 

 

 

6. Kapcsolattartás, a nyilatkozatok megtétele 

 

A szerződő felek közötti kapcsolattartás írásban történik. A szerződő felek közötti 

kapcsolattartás során fel kell tüntetni a szerződés megnevezését, az azonosító számát 

és azt postán, faxon, vagy e-mailen kell elküldeni vagy személyesen kézbesíteni az 

alábbi címekre: 

 

A Megrendelő részére: 

 

Név:  

Cím:  

Telefon:  

Fax:  

e-mail:  

 

A Szállító részére: 

 

Név:  

Cím:  

Telefon:  

Fax:  

e-mail:  

 

 

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 

A Szállítót a jelen Szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, 

feladatának késedelmes vagy hibás teljesítése esetén késedelmi és hibás kötbérfizetési 

kötelezettség terheli az Általános feltételek 13.1 pontja alapján. 

 

8. A Szállító bankszámlája 

 

A Szállító bankszámlája, ahová a kifizetéseket teljesíteni kell, a következő: [………]. 

A megjelölt bankszámla tulajdonosa nem térhet el a Szállítótól. 

 

9. Jogviták 

 

Bármely vita eldöntésére, amely a szállítási szerződésből, vagy azzal összefüggésben, 

vagy annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével 

kapcsolatban keletkezik, szerződő felek alávetik magukat a peren kívül nem 

rendezhető ügyekre vonatkozóan a Debreceni Járásbíróság kizárólagos illetékességét, 



5 millió forint feletti jogvita esetén pedig a Debreceni Törvényszék kizárólagos 

illetékességét. 

 

 

Készült magyar nyelven 5 eredeti példányban, melyből 3 eredeti példány a Megrendelőt, 2 

eredeti példány a Szállítót illeti meg. A Szerződés a két fél általi aláírásával lép hatályba.  

 

Debrecen, 2014. …………………….. 

 

____________________________ 

Szállító  

képviseli: 

____________________________ 

Megrendelő 

képviseli: 

       Dr. Szilvássy Zoltán           Dr. Bács Zoltán 

                                 rektor                   gazdasági főigazgató 



 

1. SZ. MELLÉKLET: ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 

 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

1. Alkalmazandó jog és a szerződés nyelve 

 

1.1 A szállítási szerződésben és a jelen Általános feltételekben nem szabályozott 

kérdésekre a magyar jogot kell alkalmazni.  

 

1.2 A szerződés nyelve a magyar. A felek közötti kapcsolattartás magyar nyelven történik.  

 

2. A szerződéses dokumentumok és azok fontossági sorrendje: 

 

A szerződés az alábbi dokumentumokból áll, fontossági sorrendben: 

- a jelen szállítási szerződés; 

- az Általános feltételek (1. sz. melléklet); 

- a szállítási szerződés műszaki melléklete (2. sz. melléklet). 

A szerződéses dokumentumok közötti eltérés esetén a fent meghatározott sorrendben 

kell a dokumentumokat figyelembe venni. A szerződéses dokumentumok által nem 

szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság jogszabályai az irányadóak. 

 

3. Kapcsolattartás 

 

3.1 A szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatokat írásban kell megtenni. 

 

3.2 Ha valamelyik fél a nyilatkozatának átvételéről visszaigazolást kíván kapni a másik 

féltől (címzettől), ezt az igényét fel kell tüntetnie a nyilatkozatában. Abban az esetben, 

ha valamely határidő számítása a nyilatkozat átvételétől kezdődik, a nyilatkozatot 

megtevő félnek a nyilatkozatában kérnie kell a címzettől az átvétel visszaigazolását. 

 

4. Átruházás (engedményezés)  

 

4.1 Engedményezés érvényesen csak írásban jöhet létre, amelyben a jogosult követelését 

harmadik személyre ruházza át. 

 

4.2 A Szállító csak csendes faktoring útján ruházhatja át a követelését vagy annak egy 

részét. 

 

4.3 Az engedményezés nem menti fel Szállítót a szerződés teljesítésére vonatkozó 

kötelességei alól. 

 

5. Alvállalkozó (Közreműködő) 



 

5.1 A Szállító teljesítésében az ajánlatában megjelölt alvállalkozó közreműködhet.  

 

5.2 A Szállító teljesítésében az ajánlatában meg nem jelölt alvállalkozó csak a Megrendelő 

előzetes írásbeli hozzájárulásával működhet közre. Az alvállalkozási szerződés 

tartalmáról valamint az alvállalkozó(k) személyéről tájékoztatni kell a Megrendelőt. 

 

5.3 Az alvállalkozóknak meg kell felelniük a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra 

meghatározott követelményeknek. 

 

5.4 A Szállító 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. 

 

5.5 Ha a Szállító a jelen 5. fejezet rendelkezéseit megszegi, a Megrendelő jogosult a 

szerződésszegés következményeit alkalmazni.  

 

 

II. A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

 

6. Dokumentumok átadása 

 

6.1 Amennyiben szükséges, a szerződés aláírásának napjától számított 5 napon belül a 

Megrendelő köteles a Szállítónak átadni a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen 

leírások és egyéb dokumentumok egy-egy másolatát.  

 

 

III. A SZÁLLÍTÓ KÖTELEZETTSÉGEI 

 

7. Általános kötelezettségek 

 

7.1 A Szállító köteles a szerződést kellő gondossággal teljesíteni, beleértve az áruk 

teljesítés helyére történő szállítását, tesztelését és üzembe helyezését, valamint minden 

egyéb munka elvégzését, az árukban mutatkozó meghibásodások kijavítását is. 

 

7.2 A Szállító köteles betartani a Megrendelő által adott utasításokat. Ha a Szállító úgy 

ítéli meg, hogy az utasítás meghaladja a szerződés terjedelmét, köteles erről a 

Megrendelőt tájékoztatni az utasítás kézhezvételének napjától számított 3 napon belül. 

Az utasítások végrehajtását nem lehet megtagadni ezen értesítésre hivatkozással. 

 

7.3 A Szállító köteles a szerződéssel kapcsolatban keletkezett valamennyi dokumentumot 

és a tudomására jutott valamennyi információt bizalmasan kezelni és titokban tartani. 

Nem hozhat nyilvánosságra és nem közölhet a szerződésről, annak tartamáról 

semmilyen adatot a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 

 



7.4 Ha a szállítási szerződést több Szállító köti meg a Megrendelővel, a Szállítók 

egyetemlegesen felelnek a szerződés teljesítéséért, kötelesek továbbá – a Megrendelő 

kérésére – kijelölni egy olyan személyt, aki képviselőként jár el a nevükben. 

 

8. Származási hely 

 

 A szállítandó áruk származási helyére vonatkozóan nincs megkötés. 

 

9. Biztosítás 

 

A Szállító üzemeltetési és karbantartási útmutatója 

 

9.1 A szállítandó áruk ideiglenes átvétele előtt, a Szállító köteles a rajzokat, üzemeltetési 

és karbantartási útmutatót átadni, amelyeknek olyan részletes leírást kell 

tartalmazniuk, ami alapján a Megrendelő képes üzemeltetni, karbantartani, módosítani 

és kijavítani a szállítandó árukat. Ha a Szállító a hivatkozott útmutatókat és rajzokat 

nem adja át a Megrendelőnek, Megrendelő nem köteles az árukat átvenni. 

 

10. A szerződéses ár megfelelősége 

 

 Szállító kijelenti, hogy az ajánlat megtétele előtt figyelembe vett minden körülményt, 

amely a szerződés hiánytalan és megfelelő teljesítéséhez szükséges és beépítette az 

árba a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költségét, így különösen: 

 

a) az áruk előállítási és/vagy beszerzési költségét; 

b) az árukkal kapcsolatos valamennyi adót, vámot és más közterhet valamint a 

szállítási költséget; 

c)  a szállítandó árukkal kapcsolatos kezelési, csomagolási, rakodási, továbbítási, 

leszállítási, kicsomagolási, ellenőrzési, biztosítási és egyéb adminisztratív 

költségeket. A csomagolás a Megrendelő tulajdonát képezi; 

d) a szállítandó árukkal kapcsolatos dokumentumok költségét; 

e)  a helyszínen történő összeszerelés teljesítését és felügyeletét és a leszállított áruk 

üzembe helyezését; 

f) az összeszereléshez és a leszállított áruk karbantartásához szükséges szerszámok 

biztosítását; 

g) részletes üzemeltetési és karbantartási útmutatót a szállított áruk minden tételéhez, 

a szerződésben meghatározott módon; 

h) a Megrendelő munkatársainak képzését; 

 

 

11. Szabadalmak és engedélyek 

 

A Szállító köteles mentesíteni a Megrendelőt harmadik személy minden olyan igénye 

alól, amely szabadalmak, védjegyek, szerzői jogok vagy más szellemi alkotáshoz 

fűződő jog használatából ered. 



 

 

IV.  A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE ÉS KÉSEDELEM 

 

12. A szerződés teljesítésének határideje 

 

 A szerződés teljesítésének időtartamát a szállítási szerződés határozza meg. 

 

13. Késedelmes és hibás teljesítés. Kötbér 

 

13.1 Ha a Szállító nem vagy nem hiánymentesen szállítja le az árukat a szerződésben 

megadott határidőig, vagy az átvételre felajánlott árut a Megrendelő azért nem veszi 

át, mert az nem felel meg a szerződésben vagy a jogszabályokban előírt 

követelményeknek (hibás teljesítés), a Megrendelő – külön értesítés nélkül és a 

szerződésben kikötött egyéb igényeire való tekintet nélkül – késedelmi kötbérre 

jogosult a szerződéses határidő lejárta és a teljesítés tényleges időpontja között eltelt 

minden egyes nap után, amelynek mértéke a késedelemmel érintett termék nettó 

ajánlati árának 1 %-a/nap, de maximum a késedelemmel érintett termék nettó ajánlati 

árának 30 %-a lehet. 

13.2 Amennyiben a Megrendelő a meghiúsulási kötbérre vonatkozó igényét érvényesíti, 

késedelmi kötbér iránti igényt nem érvényesíthet. A meghiúsulási kötbér mértéke 

30%.  

13.3 Ha a Megrendelő jogosulttá válik arra, hogy késedelmi kötbért, vagy meghiúsulási 

kötbért követeljen, Megrendelő elállhat a szerződéstől és/vagy szerződést köthet 

harmadik személlyel a szállítandó áruk hiányzó részének beszerzése vagy a szükséges 

javítás elvégzése céljából. A Szállító köteles az ezzel okozott többletköltséget és kárt 

megtéríteni. 

 

 

V. AZ ÁRUK MINŐSÉGE; ELLENŐRZÉS ÉS TESZTELÉS 

 

14. A szállítandó áruk minősége 

 

 A szállítandó áruknak minden vonatkozásban követniük kell a szerződésben 

meghatározott műszaki leírást és minden szempontból meg kell felelniük az abban 

foglaltaknak.  

 

15. Ellenőrzés és tesztelés 

 

15.1 A Szállító köteles gondoskodni arról, hogy a szállítandó árukat az átvétel helyére kellő 

időben szállítsák annak érdekében, hogy a Megrendelő megkezdhesse azok átvételét. 

 

15.2 A Megrendelő jogosult mindenkor ellenőrizni, megvizsgálni és tesztelni az 

alkatrészeket, anyagokat és a feldolgozást, valamint a Szállító telephelyén ellenőrizni 

minden, a szerződés keretében történő leszállítás céljából készülő, megmunkálás vagy 



gyártás alatt álló munkadarab elkészítésének, megmunkálásának vagy gyártásának 

előrehaladását, annak érdekében, hogy megállapítsa, hogy az alkatrészek, anyagok és 

a feldolgozás megfelelnek-e a kívánt minőségnek és mennyiségnek. 

 

15.3 E tesztek és ellenőrzések vonatkozásában a Szállító köteles: 

 a)  a Megrendelőnek térítés nélkül megadni minden olyan segítséget, elvégezni a 

minták, alkatrészek, gépek, berendezések, szerszámok, a munkaerő, anyagok, 

rajzok és előállítási határidő minden olyan ellenőrzését, amit ellenőrzések illetve 

tesztelések során általában előírásszerűen elvégeznek; 

b)  megállapodni a Megrendelővel a tesztelések időpontját és helyét illetően;  

c)  beengedni a Megrendelőt a tesztelések végzésének helyére. 

 

 

VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

16. Általános elvek  

 

16.1 A fizetéseket forintban (HUF) kell teljesíteni.  

 

16.2 A Megrendelő a kifizetéseket a Szállító által megjelölt bankszámlára teljesíti. 

 

16.3 Harmadik személy részére történő fizetésre szóló megbízást csak a 4. fejezet alapján 

végrehajtott engedményezés után lehet teljesíteni.  

 

 

VII. ÁTVÉTEL ÉS KARBANTARTÁS 

 

17. Szállítás 

 

17.1 A Szállító köteles a szállítandó árukat a szerződésben kikötött feltételeknek 

megfelelően leszállítani. A szállítandó árukért az ideiglenes átvételükig a Szállító 

vállalja a kockázatot. 

 

17.2 A Szállító köteles a szállítandó áruk számára olyan csomagolásról gondoskodni, amely 

a szerződésben megadott rendeltetési helyükre való szállítás során előforduló 

sérülésektől vagy értékcsökkenéstől megóvja. 

 

18. Átvételi eljárás, ellenőrzés 

 

18.1 A Szállító értesíti a Megrendelőt, ha a szállítandó áruk készen állnak az átvételi 

eljárásra. A szállítandó árukat addig nem lehet átvenni, amíg az előírt ellenőrzést és 

tesztelést végre nem hajtotta a Megrendelő a Szállító költségén. 

 

18.2 A Szállító köteles az ellenőrzés során feltárt hibákat és hiányosságokat – a lehető 

leggyorsabban és a saját költségén – helyrehozni. Amennyiben a Szállító ezt nem 



teljesíti, a Megrendelőnek jogában áll más személyt megbízni az utasítások 

végrehajtására, és az ebből eredő vagy ezzel járó költségeket a Szállító köteles 

megtéríteni a Megrendelőnek, illetve azokat a Megrendelő levonhatja bármely, a 

Szállító részére esedékes vagy esedékessé váló kifizetésből, illetve jogosult a 

szerződésszegés következményeit alkalmazni. 

 

18.3. A nem megfelelő minőségű szállítandó árukat vissza kell utasítani. Az elutasított 

árukat külön jellel kell ellátni. Az elutasított árukat el kell távolítani az átvétel helyéről 

- ha a Megrendelő ezt kéri – a Megrendelő által kijelölt időn belül, és ha ez nem 

történik meg, a Szállító költségére és kockázatára kerülnek eltávolításra. 

 

18.4.  A Megrendelő az átvételi eljárástól számított 3 munkanapon belül: 

 -  kiállítja az átvételről szóló igazolást a Szállító részére, amelyben feltünteti 

esetleges fenntartásait, és – többek között – azokat a napokat, amelyen a 

szállítandó árukat a szerződésnek megfelelően leszállították és az átvétel 

megtörtént; vagy 

- elutasítja az átvételt, megindokolva döntését és meghatározva, hogy – véleménye 

szerint – mit kell a Szállítónak elvégeznie ahhoz, hogy az átvételi igazolást ki 

lehessen állítani. 

 

18.5 Ha a Megrendelő 3 munkanapon belül nem állít ki átvételi igazolást, és nem is utasítja 

el a szállítandó árukat, abban az esetben úgy tekintendő, hogy ezen időszak utolsó 

napján kiállította az igazolást.  

 

18.6 Az átvételt követően a Szállító köteles szétszedni és eltávolítani az ideiglenes 

szerkezeteket valamint a szerződés teljesítéséhez a továbbiakban már nem szükséges 

anyagokat. Köteles továbbá eltávolítani minden szemetet vagy akadályt, és az átvétel 

helyét a szerződésben előírtaknak megfelelően helyreállítani. 

 

19. Jótállási kötelezettségek 

 

19.1 A Szállító jótállást vállal arra, hogy a szállítandó áruk újak, a legkorszerűbb modellek. 

 

19.2 A Szállító köteles saját költségén a lehető leghamarabb helyrehozni a hibákat, illetve 

kijavítani a sérüléseket. A kicserélt vagy kijavított árukra vagy jelentősebb részükre 

vonatkozóan a jótállási idő újrakezdődik azon a napon, amikor a Megrendelő számára 

kielégítő módon a csere vagy a kijavítás megtörténik. Ha a szerződés részleges 

átvételről rendelkezik, a jótállási időt a szállítandó áruknak csak a csere vagy kijavítás 

által érintett részére vonatkozóan kell meghosszabbítani.  

 

19.3 Ha ilyen meghibásodás történik vagy sérülés fordul elő a jótállási idő alatt, a 

Megrendelő köteles felszólítást küldeni a Szállítónak. Ha a Szállító nem javítja ki a 

hibát vagy nem hozza helyre a sérülést a felszólításban megadott határidőre, a 

Megrendelő jogosult arra, 



a)  hogy saját maga javítsa ki a hibát vagy hozza helyre a sérülést, vagy hogy valaki 

mást bízzon meg a munka elvégzésére a Szállító kockázatára és költségére, vagy  

b)  hogy elálljon a szerződéstől. 

 

VIII. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE 

 

20. Szerződésszegés 

 

20.1 Az egyik fél szerződésszegést követ el, ha nem teljesíti a szerződés keretében fennálló 

valamely kötelezettségét. 

 

20.2 Ha szerződésszegés történik, a szerződésszegés folytán kárt szenvedett fél az alábbi 

jogorvoslatokra jogosult: 

a) kártérítés és/vagy  

b) kötbér és/vagy 

c) a szerződéstől való elállás. 

 

21. Elállás a szerződéstől a Megrendelő részéről 

 

21.1. A Megrendelő azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől, ha: 

a)  a Szállító súlyos szerződésszegést követ el, azaz a szerződésből eredő valamely 

lényeges kötelezettségét nem teljesíti; 

b)  a Szállító ésszerű időn belül nem teljesíti a Megrendelő arra vonatkozó 

felszólítását, hogy tegyen maradéktalanul eleget a szerződésben meghatározott 

kötelezettsége kifogástalan és időben pontos teljesítésének, 

c)  a Szállító megtagadja a Megrendelő által adott utasítások végrehajtását; 

d)  a Szállító a Megrendelő jóváhagyása nélkül köt alvállalkozási szerződést; 

e)  a Szállító ellen csőd- vagy felszámolási eljárás vagy végelszámolás indul.  

 

21.2. A Kbt. 125. § (4) bekezdése a) pontja alapján a Szállító 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 amelyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére 

alkalmasak.  

 

A Szállító vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

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

szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.  

 

A Megrendelő a Kbt. 125. § (4) és (5) bekezdése szerint az ott foglalt esetekben a 

szerződést jogosult és egyben köteles is felmondani.  

 

22. Elállás a szerződéstől a Szállító részéről  

 



 A Szállító azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől, ha a Megrendelő nem fizeti meg a 

Szállító részére a Megrendelő által kiállított igazolás értelmében esedékes bármely 

összeget a szállítási szerződésben meghatározott határidőig, feltéve, hogy a Szállító 

által tűzött legalább 30 napos póthatáridő is eredménytelenül eltelt. 

 

 

IX. JOGVITÁK RENDEZÉSE 

 

23. Jogviták békés rendezése  

 

 A Feleknek kötelességük mindent megtenni a köztük keletkezett vita békés rendezése 

érdekében.  

 

24. A vitás ügyek peres eljárás keretében történő rendezése 

 

Bármely vita eldöntésére, amely a szállítási szerződésből, vagy azzal összefüggésben, 

vagy annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével 

kapcsolatban keletkezik, szerződő felek alávetik magukat a peren kívül nem 

rendezhető ügyekre vonatkozóan a Debreceni Járásbíróság kizárólagos illetékességét, 

5 millió forint feletti jogvita esetén pedig a Debreceni Törvényszék kizárólagos 

illetékességét. 

 



 

2.sz. melléklet 

 

Műszaki Leírás 

Mezőgazdasági- kertészeti  traktor beszerzése 

Ajánlatkérő által előírt minimum követelmény: 

1 db új univerzális mezőgazdasági-kertészeti  traktor   melynek jellemzői: 

–  névleges  dieselmotor teljesítmény ( a 97 / 68 EC szabvány szerint  :  minimum 90 LE 

– legnagyobb dieselmotor  forgatónyomaték (97/68 EC )  :  minimum : 350 Nm 

–   a dieselmotor lökettérfogata minimum 4000 cm3 

–     sebességváltó,  minimum 16/16 fokozatú ,  min. 40 km / óra végsebességgel 

–   un. fél acélvázas alváz előny 

–   a maximális önsúly ( kertészeti munkák miatt ) : 4000kg 

–   kapcsolható első kerékhajtás 

–  állítható nyomtávolságú keréktárcsák elől és hátul, radiál szerkezetű mezőgazdasági /R1 

mintázatú gumiabroncsokkal   

–      hidraulikus szivattyú  olajszállítási mennyiség  minimum :  90 liter / perc 

–   hidraulikus gyorscsatlakozó párok száma minimum : 2 pár 

–     hátsó erőleadó tengely szükséges fordulatszámai :  540 , 540 E fülkéből kapcsolható 

–   a hátsó hárompontos csatlakozó karok  az alsó kettőnél  - un. horgos végűek a könnyebb 

munkagép csatlakoztatás miatt és Cat -II.  méretűek, a 3. – felső hárompont  szemes 

–  minimum 9 pozicióban magasságban  állítható  manuális pótkocsi vonófej ,az alkalmazható 

vonócsap átmérő  38 mm 

–  légkondicionált vezető fülke 

–  a vezető fülkében 1db  vezetőülés mechanikus rugózással és 1db felhajtható  utas ülés 

–   2db külső visszapillantó tükör teleszkópos - állítható szárakkal 

–  légfék rendszer 1+2 vezetékes 

–  közúti közlekedésre fekete rendszámra vizsgáztatva 

–  fix mellső sárvédők , hátul sárvédő szélesítők 

–   mellső pótsúlytartó min 8 db x 50kg -os első pótsúllyal 



 

Mellékletek/Iratminták 

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-103 

Mezőgazdasági- kertészeti  traktor beszerzése 

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-103 számú eljáráshoz 

 

Mezőgazdasági- kertészeti  traktor beszerzése 

 

 

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

 

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

 

 

 

Egyösszegű ajánlati ár nettó Ft    ……………………… 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 

 

NYILATKOZAT 

 

 Szállítási szerződés a DEGF-103 Mezőgazdasági- kertészeti  traktor beszerzése tárgyú eljárás 

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: 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló 

bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen 

elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van 

folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 

alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 

büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) 

pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az 

ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás 

ideje alatt; 

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 

ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 

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; 

g) 

h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 

törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben 

történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen 

kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek 

megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 

2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, 

bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését 

is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, 

illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a 



bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett 

előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

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; 

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis 

adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye 

van, vagy 

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége 

szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-

visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az 

adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem 

kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján 

fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek 

minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem, 

 

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; 

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 

e) a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, 

jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik; 

f) három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai 

kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai 

eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el. 

 

Kelt: ……………………………… 

 ………………………….. 

 cégszerű aláírás 



6. sz. melléklet 

Szállítási szerződés a DEGF-103 Mezőgazdasági- kertészeti  traktor beszerzése tárgyú 

eljárás 

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 

  

Szállítási szerződés a DEGF-103 Mezőgazdasági- kertészeti  traktor beszerzése tárgyú eljárás. 

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 

 

Szállítási szerződés a DEGF-103 Mezőgazdasági- kertészeti  traktor beszerzése tárgyú eljárás 

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 

 

Szállítási szerződés a DEGF-103 Mezőgazdasági- kertészeti  traktor beszerzése tárgyú eljárás 

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 törölni 



 

10.sz. melléklet 

 

Szállítási szerződés a DEGF-103 Mezőgazdasági- kertészeti  traktor beszerzése tárgyú eljárás 

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)  pontok szerinti kizáró okok fennállnak. 

 

 

 

 

Kelt: ……………………………… 

 

 

 

 ………………………….. 

 cégszerű aláírás 



 

11. sz. melléklet 

 

Szállítási szerződés a DEGF-103 Mezőgazdasági- kertészeti  traktor beszerzése tárgyú eljárás 

NYILATKOZAT 

A 60.§ (3) és (5) bekezdés szerint 

 

 

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

(cég neve, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, ezúton  

 

 

nyilatkozom, 

 

 

hogy a Debreceni Egyetem  DEGF-103  számú 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 

 

Szállítási szerződés a DEGF-103 Mezőgazdasági- kertészeti  traktor beszerzése tárgyú eljárás 

 

Szerzői és iparjogvédelmi helytállásról 

 

Alulírott …………………………… mint a ………………………………………… (cég 

neve, székhelye) cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton  

 

nyilatkozom 

 

hogy a Debreceni Egyetem DEGF-103 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


