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I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 

1. FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 

A Debreceni Egyetem, mint Ajánlatkérő ajánlatokat kér „Mikrolaboratóriumi eszközök 
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban, melynek nyertesével vállalkozási keretszerződést 
kíván kötni. 
 
A közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége: 
 
„Mikrolaboratóriumi eszközök beszerzése” 

Rész száma Eszköz megnevezése 
Mennyiség 

(db) 
Rendelkezés-re álló 
forrás (Nettó, Ft) 

1. rész 
Zeleny féle szedimentációs index 

meghatározó készülék kiértékelő szoftverrel 
1 db 

2 850 000,- 

2. rész Esésszámmérő 1 db 1 444 000,- 

3. rész Laboratóriumi mikromalom 1 db 2 634 000,- 

4. rész Mikro szitarázógép 1 db 468 000,- 

5. rész Mikro-valorigráf 1 db 6 858 000,- 

 
Ajánlatkérő a részajánlat-tétel lehetőségét részenként biztosítja.  
 
Az Eljárást megindító felhívás és az Ajánlatkérési Dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) 
együttesen tartalmazza az eljárással kapcsolatos feltételeket. A két dokumentum közötti 
ellentmondás esetén az Eljárást megindító felhívás előírásai az irányadók. 

2. ELŐZETES KIKÖTÉSEK 

A Dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, így annak 
másolása, terjesztése, felhasználása részeiben vagy egészében a jelen eljárás keretein kívül 
jogellenes. Ajánlatkérő nem járul hozzá jelen Dokumentáció bármilyen – változatlan vagy 
változtatott – formában történő felhasználásához a jelen eljárás keretein kívül. A Dokumentáció 
részét képezi a Műszaki leírás, melyet technikai okokból külön dokumentumban bocsátunk 
rendelkezésre. 

Az ajánlat elkészítésének alapja a Dokumentáció, mely rögzíti az ajánlattételi elvárásokat, a 
részletes szerződéses feltételeket és a feladat-meghatározást. Az ajánlatnak az összes elvégzendő 
feladatot tartalmaznia kell, úgy, ahogy azt az ajánlatkérő jelen Dokumentációban előírja. 

Az Ajánlattevőnek az Eljárást megindító Felhívásban, illetve a Dokumentációban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie. 

Ajánlata benyújtásával az Ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja a jelen 
Dokumentációban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott 
kiegészítéssel együtt. 

Az Ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga számára a 
közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő feltételezi, 
hogy az Ajánlattevő minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat elkészítéséhez és a 
szerződéskötéshez szükséges. 
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Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, 
meghatározást, specifikációt, amelyet a Dokumentáció tartalmaz, átvizsgáljon. Bármely, az ajánlat 
által tartalmazott hiba, hiányosság az Ajánlattevő kockázatára történik, és az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezheti. 

3. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS, ILLETVE A DOKUMENTÁCIÓ 
MÓDOSÍTÁSA, AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS VISSZAVONÁSA 

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt, illetve az Eljárást megindító Felhívásban és 
Dokumentációban foglaltakat jogosult módosítani. Ajánlatkérő a módosításról és annak 
tartalmáról írásban egyidejűleg értesíti valamennyi ajánlattevőt.  

Ajánlatkérő az Eljárást megindító Felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, amiről 
az ajánlattételi határidő előtt egyidejűleg valamennyi ajánlattevőt írásban tájékoztatja. 

4. FELVILÁGOSÍTÁS AZ AJÁNLATTÉTELLEL KAPCSOLATBAN 

Az Eljárást megindító Felhívással, illetve a Dokumentációval kapcsolatos kiegészítő 
tájékoztatások, pontosítások kizárólag írásban történnek, és úgy kerülnek megadásra, hogy azok 
minden ajánlattevő számára hozzáférhetők legyenek, és ne sértsék az Ajánlattevők 
esélyegyenlőségét. 

Ajánlatkérő feltételezi, hogy az Ajánlattevő részletesen tanulmányozza a Dokumentáció tartalmát 
és értelmezi azt. A számára nem egyértelmű kikötéseket, előírásokat és meghatározásokat illetően 
további tájékoztatást kérhet, és az így kapott válaszokat figyelembe véve állítja össze ajánlatát. 
Ennek módja a következő: amennyiben a Dokumentációval, a megvalósítandó feladatokkal stb. 
kapcsolatban az Ajánlattevőknek bármiféle kérdésük merül fel, azt írásban tehetik fel az 
Ajánlatkérő számára. 

Ajánlatkérő valamennyi határidőre beérkezett kérdésre ésszerű időben oly módon fog írásban 
válaszolni, hogy a kérdéseket (a kérdező személyének feltüntetése nélkül) és a válaszokat 
egyidejűleg megküldi minden Ajánlattevőnek. Amennyiben a kérések időbeni eltolódása miatt az 
Ajánlattevő több válaszlevelet küld meg az Ajánlattevők részére, azokat folyamatos 
sorszámozással látja el. 

Az azonos tartalmú kérdések a válaszban csak egyszer kerülnek feltüntetésre és megválaszolásra. 

A válaszlevelek, továbbá az Ajánlatkérő saját hatáskörében végzett pontosításai a Dokumentáció 
részévé válnak, így azok is kötelezővé válnak az ajánlattevők számára. 

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget adjon meg, amely a 
megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak az Ajánlattevő 
felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz 
kerüljön. 

 

 

5. AZ AJÁNLAT TARTALMA: 

Az ajánlatnak – figyelemmel Kbt. 49. § (2) bekezdésére - a következő iratokat kell tartalmazni: 

Melléklet a 
Formanyomtatvány

ok között 

Iratanyag megnevezése 

— Fedlap 



 

 

 

 

 

5 

 

Melléklet a 
Formanyomtatvány

ok között 

Iratanyag megnevezése 

— Tartalomjegyzék 

1. sz. melléklet Felolvasólap 

 Nyilatkozat a közös ajánlattételről (adott esetben). 

 Konzorciumi megállapodás (közös ajánlattétel esetén). 

2. sz. melléklet A Kbt. 60. § (3) bekezdése, továbbá a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti 
ajánlattevő nyilatkozat 

3. sz. melléklet A Kbt. 40. § (1) bekezdése továbbá a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint 
/Részenként külön-külön szükséges benyújtani/ 

4. sz. melléklet Nyilatkozat a kizáró okokról a Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a szerint. 

5. sz. melléklet Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében 
a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja szerint 

 Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatba csatolnia kell a 
felhívás megküldését megelőző utolsó három lezárt üzleti év teljes, 
általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló 
nyilatkozatát.  

6. sz. melléklet Ajánlattevőnek (közös ajánlattevő) az eljárást megindító felhívás 
közvetlen megküldésétől visszafelé számított három év (36 hónap) 
legjelentősebb, jelen eljárás tárgyával megegyező szolgáltatásainak 
ismertetése. /Részenként külön-külön szükséges benyújtani/  

Alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha rendelkezik az eljárást 
megindító felhívás közvetlen megküldésétől visszafelé számított 
megelőző három évben teljesített,  

- az 1. rész vonatkozásában a Zeleny féle szedimentációs index 
meghatározó készülék kiértékelő szoftver szállítására 
vonatkozó minimum 2.500.000,- Ft; 

- a 2. rész vonatkozásában Esésszámmérő szállítására 
vonatkozó, minimum 1.200.000,- Ft;   

- a 3. rész vonatkozásában Laboratóriumi mikromalom 
szállítására vonatkozó, minimum 2.200.000,- Ft; 

- a 4. rész vonatkozásában Mikro szitarázógép szállítására 
vonatkozó, minimum 400.000,- Ft; 

- az 5. rész vonatkozásában Mikro-valorigráf szállítására 
vonatkozó, minimum 6.500.000,- Ft 

értékű referenciával. 
Az előírt referenciaérték több szerződésből is teljesíthető.  

 Aláírási címpéldány, aláírásminta egyszerű másolatban 

 Meghatalmazás (adott esetben) 

 Idegen nyelvű iratok felelős fordítása (adott esetben) 
Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely 
tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen 
nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A 
fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. 

 Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát 
arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány az ajánlat eredeti papír 
alapú példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs 
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Melléklet a 
Formanyomtatvány

ok között 

Iratanyag megnevezése 

ellátva. 

7. sz. melléklet  Nyilatkozat az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet 
vonatkozásában 

8. sz. melléklet Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
nyilatkozata/Részenként külön-külön szükséges benyújtani/ 

9. sz. melléklet Terméktáblázat 

 

6. A KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE 

Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlattételét is elfogadja. 

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (konzorciális szerződés) kell 
kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az 
ajánlatkérővel való kapcsolatát. 
Az ajánlatban utalni kell a közös ajánlati szándékra, s meg kell nevezni a konzorciumi tagokat, 
illetve a konzorcium vezető tagját, annak címét, egyéb elérhetőségét. A konzorciális szerződést az 
ajánlathoz kell csatolni. 
A megállapodásnak (konzorciális szerződésnek) a következő kötelező elemeket kell tartalmazni: 
– A konzorcium vezető cég megnevezése és felhatalmazása a konzorcium vezetésére, az 
ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a teljes körű döntéshozatalra; 
– A felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére; 
– A közös ajánlattevők, illetve ajánlattevők egymás közötti munkamegosztása, százalékos 
megosztásban; 
– A felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén az Ajánlatkérővel kötött 
szállítási szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig a konzorciális szerződés ezen 
tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak. 
A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az eljárás ideje alatt változás nem 
következhet be. 

7. AZ AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGE 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség kizárólag az ajánlattevőt 
terheli. Az ajánlatkérő nem felel, vagy nem fizet semmiféle költségért vagy veszteségért, amely az 
ajánlattevőt érheti a helyszínen tett látogatásokkal vagy vizsgálatokkal kapcsolatban, vagy az 
ajánlat bármely más vonatkozásában. 

Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen 
kívüli egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, 
vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben e költségekkel 
kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.  

Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes 
ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet. 

8. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 

Az ajánlattételi határidő: 2014. július 8. 10:00 óra 

Az ajánlatok benyújtásának helye:  
JURATIO Zrt. 1071 Budapest, Városligeti fasor 23. II. em. 6. sz. 
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Amennyiben ajánlattevő ajánlatát postai úton küldi meg, úgy a postai kézbesítésből származó 
bizonytalanságok (különösen az ajánlattételi határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag 
megsérülése) esetleges bekövetkezése saját kockázatát képezik. 

A személyesen (beleértve a kézbesítőket vagy futárszolgálatokat) átnyújtott ajánlatokról az 
Ajánlatkérő átvételi elismervényt állít ki. 

Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó Ajánlattevőktől indokként nem fogad el 
semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, forgalomelterelés, eltévedés, parkolási 
probléma stb.). 

9. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA 

Az ajánlatok bontási ideje megegyezik az ajánlatok beadásának határidejével, azaz 2014. július 8. 
10:00 óra 

Helye: JURATIO Zrt. 1071 Budapest, Városligeti fasor 23. II. em. 6. sz., Tárgyaló 
 
Ajánlatkérő külön meghívót nem küld az ajánlattevőknek, jelen Dokumentáció tekintendő 
meghívásnak a bontási eljárásra. Az ajánlatok bontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, továbbá 
az általuk meghívott személyek vehetnek részt. A résztvevők regisztrálása jelenléti íven történik. 
 
Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül 
ismerteti a közbeszerzés becsült értékét, valamint a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló 
anyagi fedezet összegét. 
Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti a következő adatokat: 

 ajánlattevő nevét, 

 ajánlattevő székhelyét (címét), 

 ajánlati ár (nettó HUF). 
 
Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet ajánlatkérő vagy a képviseletében eljáró 
minden ajánlattevőnek öt napon belül megküld. 
Minden olyan ajánlatról, amelyet az Eljárást megindító Felhívásban meghatározott beadási 
határidő után nyújtanak be, az ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet öt napon belül 
megküldi az összes ajánlattevőnek. 

10. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE ÉS ELBÍRÁLÁSA 

Az eljárásban az ajánlatok bírálatát az ajánlatkérő a Kbt. 63. § (2) bekezdése szerint végzi: 

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az 
eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek.  
Az eljárást megindító felhívásban előírtaknak megfelelően megítéli az ajánlattevő szerződés 
teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát.  
Az ajánlatkérő megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan ajánlattevő, 
akit az eljárásból ki kell zárni.  
Ajánlatkérő az Eljárást Megindító Felhívásban és a Dokumentációban meghatározott 
feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja 
alapján értékeli. 
Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. §-a szerint teszi lehetővé. 
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11. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE  

Az eljárás nyertese a Kbt. 73. § alapján kerül kiválasztásra. Amennyiben Ajánlatkérő az ajánlatok 
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben a második legkedvezőbbnek minősített Ajánlattevőt is 
meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köt szerződést. 
Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás 
eredményéről az arról készült összegezés közvetlen megküldésével értesíti, legkésőbb az ajánlatok 
felbontásától számított 60 napon belül. 

12. SZERZŐDÉSKÖTÉS 

A szerződéskötés tervezett időpontja: Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés 
megküldését követő 11. napon, 10 órakor kerül sor. Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, 
a szerződéskötés időpontja az ezt követő első munkanap 10 óra. 

Helye: Ajánlatkérő székhelye  
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II. SZERZŐDÉS-TERVEZET 

/Részenként külön-külön kerül aláírásra/ 

Adásvételi szerződés 

 
 
amely létrejött egyrészről 
DEBRECENI EGYETEM (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér l.) képviseli: Prof. Dr. 
Szilvássy Zoltán rektor, pénzügyi ellenjegyző Dr. Bács Zoltán gazdasági főigazgató), 
Intézményi azonosító: FI 17198 
Statisztikai számjele: 15329750-8542-312-09 
Adószám: 15329750-2-09 
Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár 
Bankszámlaszám: 10034002-00282936-00000000 
mint Vevő, 
 
másrészről  
a  
képviseli:  
cégjegyzékszám:  
adószám:  
számlavezető bank, bankszámlaszám:  
 
mint Eladó (a továbbiakban: Eladó) 
 
(a továbbiakban: Vevő és Eladó együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon, az 
alábbiak szerint. 
 

Előzmény 

 
Szerződő Felek rögzítik, hogy Vevő, mint ajánlatkérő Mikrolaboratóriumi eszközök 
beszerzése tárgyban – a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) 122/A.§ alapján – lefolytatott hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban hozott 
döntésének megfelelően az …………………… részre vonatkozóan Eladóval köt szerződést. 
 
Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés alapján az Eladó teljesítésre a közbeszerzési eljárás 
ajánlati felhívásában, a dokumentációban és az ajánlatában foglaltakra figyelemmel köteles. 
 

1. A szerződés tárgya, a Szerződő Felek jogai és kötelezettségei 

1.1. Eladó vállalja, hogy a jelen szerződés 1. mellékletében tételesen felsorolt eszközöket (a 
továbbiakban: Termékek) Vevő megrendelése alapján Vevő részére a jelen szerződés 2.1. 
pontjában meghatározott teljesítési helyre szállítja és Vevőnek átadással tulajdonába adja, 
amelynek ellenében Vevő a 3.1. pontban rögzített vállalkozási díjat fizet az Eladónak. 

 
1.2. Eladó kijelenti, hogy az általa szállított Termékek minden tekintetben megfelelnek a 

szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában és az ajánlattételi 
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dokumentációban Vevő által meghatározott követelményeknek, valamint az általa 
benyújtott ajánlatban foglaltaknak. 

 
1.3.  Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol 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 az Eladó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 
1.4. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 

tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés 
szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. 

 
 
2. A teljesítés helye, ideje és módja 

2.1. A teljesítés helye: a Vevő nyíregyházi telephelye: 4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 4-6. 
 
2.2. Eladó az 1. mellékletben tételesen felsorolt Termékeket a 2.1. pontban megjelölt teljesítési 

helyre határidőben szállítja le. 
 

Eladó köteles a Vevőt a tervezett teljesítés időpontját legalább 48 órával megelőzően 
értesíteni. 

 
A kárveszély átszállása az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásakor, míg a Termékek 
tulajdonjogának átszállása a teljes vételár kiegyenlítésekor történik. 

 
2.3. Vevő vállalja, hogy a Termékeket azok átvételekor vagy azt követően legkésőbb 8 napon 

belül megvizsgálja, és azok felismerhető, mennyiségi vagy minőségi hibáit a vizsgálatkor 
felvett jegyzőkönyvben vagy a teljesítést igazoló dokumentumon („teljesítésigazolási 
jegyzőkönyv”) rögzíti. A Vevő a minőségi hibák felfedezése után köteles haladéktalanul 
írásban közölni az Eladóval szavatossági igényét. 

 
2.4. Amennyiben a termék nem megfelelő minőségű, úgy azt az Eladó saját költségén 8 

munkanapon belül kicseréli. 
 
2.5. Eladó garanciális kötelezettsége nem terjed ki olyan esetekre, amikor a Vevő az Eladó 

előírásait nem tartotta be, illetve a teljesítés után a Vevőnél bekövetkezett körülmények 
hatására keletkeznek a hibák. A késedelmes bejelentésből eredő károkért az Eladót 
felelősség nem terheli. 

 
2.6. Vevő a minőségi kifogással érintett termék felhasználására nem jogosult, a jogosulatlan 

felhasználásból eredő károkért Eladó felelősséget nem vállal. 
 
2.7. A termékkel kapcsolatos minőségi kifogás bizonyítása a Vevőt terheli.  

Az átvételkor nem látható minőségi hibákat az arra vonatkozó bizonyítékokkal együtt 
(átadás-átvételi jegyzőkönyv, a jegyzőkönyvhöz képest tapasztalt eltérések leírása stb.) a 
Vevő az Eladóval haladéktalanul írásban köteles közölni. A kifogás érvényesítésével együtt 
– az Eladó ilyen irányú igénye esetén – a Vevő köteles az általa hibásnak minősített 
terméket, valamint a nem rendeltetésszerű működést igazoló papírokat az Eladó 
rendelkezésére bocsátani. 
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2.8. A Vevő az általa kifogásolt termékeket az Eladó előzetes írásos beleegyezése nélkül nem 
jogosult visszaküldeni, ellenkező esetben a Vevő az Eladó ebből eredő valamennyi kárát 
illetve költségét köteles megtéríteni. Amennyiben a Vevő minőségi kifogása 
megalapozottnak bizonyul az Eladó a Vevő oldalán felmerülő esetleges tárolási költségeket 
megtéríti, valamint a kárveszélyt viseli. 

 
 

3. Vételár, fizetési feltételek 

3.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Eladót szerződésszerű teljesítés esetén a 
megrendelésben foglalt termék vételárának ÁFÁ-val megemelt összege illeti meg, amely 
jelen szerződés esetén ……………………………. Ft + 27 % ÁFA, azaz 
……………………………….. forint + 27 % ÁFA, bruttó: ……………………. Ft azaz 
……………………………………………. forint. 

 
Az Eladó teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha az Eladó a megrendelésben és 
jelen szerződésben meghatározott feladatait határidőben, maradéktalanul, a szerződésben 
vagy a megrendelésben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően 
teljesíti. 

 
Szerződő Felek rögzítik, hogy Eladó a Termék teljesítési helyre történő szállításáért külön 
díjazásra nem jogosult. 

 
3.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a teljesítésről Vevő a minőségi, mennyiségi vizsgálat 

alapján, az átvételt követő 8 napon belül teljesítésigazolási jegyzőkönyvben nyilatkozik, és 
indokolt esetben közli kifogásait az Eladóval. A Vevő képviseletében a teljesítésigazolási 
jegyzőkönyv elfogadására a Dr. Zsombik László, távollétében Sipos Tamás jogosult. 

 
3.3. A számla kiállítására és benyújtására a teljesítésigazolás kézhezvételét követően kerülhet sor. 
 
 Az Eladó a számlát egy példányban juttatja el a Vevő fejlécben megjelölt címére. Az Eladó 

által benyújtott számla teljesítése a Kbt. 130. § és az új Ptk. 6:130. § (1) bekezdése alapján a 
szerződésben foglaltak szerint 30 napon belül az Eladó fejlécben megjelölt bankszámlájára 
utalással történik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § -ban foglaltak 
betartásával. 

A számla kiegyenlítéséhez az alábbi okmányokat kell megküldeni: 

 egy eredeti számlapéldányt cégszerűen aláírva, 

 az átvevő által aláírt és lebélyegzett teljesítést igazoló okmányt. 
 
           Számlázási név, cím: Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 
 
3.4. A számlán minden esetben fel kell tüntetni a szerződés és az egyedi megrendelés 

iktatószámát, a szerződés tárgyát és az Eladó jelen szerződés fejlécében meghatározott 
adatait. Ennek hiányában kiegészítés céljából a számlát a Vevő visszaküldheti az Eladó 
részére, amely esetben a Vevő késedelme kizárt. 
 

3.5. A nem megfelelően kiállított, vagy a jelen szerződésben előírt tartozékokkal nem 
rendelkező számlát a Vevő 5 munkanapon belül visszaküldi az Eladónak. Az Eladó által 



 

 

 

 

 

12 

 

ismételten benyújtott számla kiegyenlítésére vonatkozóan a fizetési határidő az ismételten 
benyújtott számla Vevő általi kézhezvételének napjától számítva újrakezdődik. 

A benyújtott számláknak meg kell felelniük az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvényben foglaltaknak. 

4. Az Eladó nem szerződésszerű teljesítése, kötbér, a szerződés megszűnése 

4.1. Az Eladó kötelezettségeinek – felróható – nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén 
a Vevő egyoldalú nyilatkozatával a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Az Eladó a 
felmondásból eredő kárának megtérítését nem igényelheti. 

 
4.2. Az Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 

teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az 
értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős. 

 
4.3. Amennyiben az Eladó – neki felróhatóan – késedelmesen teljesít, úgy a Vevő – a 

szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl – késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi 
kötbér alapja a késedelemmel érintett termék nettó vételára, mértéke az eredménytelenül 
eltelt teljesítési határidőtől számítva napi 5 %. 

 
4.4. Amennyiben az Eladó teljesítése nem felel meg a jelen szerződésben, vagy jogszabályban 

meghatározott feltételeknek, úgy a Vevő a hiba kiküszöböléséig hibás teljesítési kötbérre 
jogosult. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett termék nettó vételára, 
mértéke a teljesítéstől számítva napi 5 %. 

 
4.5. A Vevőnek jogában áll a késedelmi, illetve a hibás teljesítési kötbért az esedékes vételárba 

beszámítani, amennyiben a Kbt. 130. § (6) bekezdése szerinti feltételek fennállnak. 
 
4.6. Ha az Eladó a jelen szerződésben meghatározott feladatát nem teljesíti, úgy a Vevő a 

nemteljesítéssel érintett egyedi megrendelésben foglalt nettó vételár 15 %-ának megfelelő 
mértékű nemteljesítési kötbérre jogosult, amely esetben a Vevő a további teljesítést nem 
követelheti. Nemteljesítésnek minősül, amennyiben az Eladó a feladatával 15 napot 
meghaladó késedelembe esik, vagy hibás teljesítés esetén, amennyiben a Vevő hibátlan 
teljesítésre történő felszólításának – az ott meghatározott határidőben – nem tesz eleget, 
vagy a teljesítés ezt követően sem felel meg a jelen szerződésben, vagy jogszabályban 
meghatározott követelményeknek.  

 
4.7. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:187. § (3) bekezdésére figyelemmel – jogosult a kötbért 
meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér 
megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól. 

 
4.8. A Vevő a kötbérigényét írásban köteles közölni az Eladóval, külön megjelölve annak 

jogalapját és összegét. 
 
4.9. A Szerződő Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Ebben az 

esetben a Szerződő Felek írásban, közösen aláírt okiratban rendelkeznek a szerződés 
megszűnésével kapcsolatos elszámolásról, és a Szerződő Feleknek a megszüntetésről 
rendelkező okiratban meghatározott megszűnési időpontig még fennálló és teljesítendő 
feladatairól. 
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4.10. A Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon – ha  
a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek,  
b) Az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.  
 

4.11. A 4.10. pont szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített 
termékek szerződésszerű vételárára jogosult. 

 
 

5. Kapcsolattartás 

5.1. A Szerződő Felek a szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó 
személyeket jelölnek meg az alábbiak szerint: 

- Vevő képviselője:  Dr. Zsombik László, tel.: 06 30 5253585  e-mail: 
zsombik@agr.unideb.hu 
 

- Szállító képviselője:  

telefon:, mobil: fax: , e-mail:  
 
5.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést 

írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján kell megküldeni, 
amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére 
kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette. 

 
5.3. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor 

válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy 
kifejezett visszaigazolás érkezett. 

 
5.4. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján 

kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt 
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel 
érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második 
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.  

    
5.5. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében 

történt változásról a másik felet haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók személyében 
bekövetkezett változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba. 

 

6. Titoktartás 

6.1. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden információt 
és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli 
hozzájárulása nélkül nem hozzák nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy 



 

 

 

 

 

14 

 

tudomására. Az Eladó a birtokába került információkat kizárólag a jelen szerződésben 
meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel.  

 
6.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a Vevő 

jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. A felmondás nem zárja ki a 
titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók 
alkalmazását. 

 
6.3. Szállító vállalja, hogy a 2:47.§-ára figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a 

tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. Az Eladó jelen szerződés aláírásával 
tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy 
nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. 

 
 
6.4. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 31. § (1)-(2) bekezdésében 

foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül. 
 
6.5. Az Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő a szerződés megnevezését (típusát), tárgyát, a 

Szerződő Felek nevét, a szerződés értékét, időtartamát, valamint az említett adatok 
változásait a szerződés létrejöttét követően honlapján közzéteszi. 

 

7. Vitás kérdések rendezése 

 Az Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a 
szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a szerződés 
megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Szerződő 
Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. 

 
 

8. Egyéb rendelkezések 

8.1. A Szerződő Felek a szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 132. §-ában foglaltakra figyelemmel 
módosíthatják. 

 
8.2. A szerződés a Szerződő Felek általi aláírásának napján lép hatályba, és mindkét fél 

szerződésszerű teljesítésével – a 2. és 3. pontokban foglaltakra figyelemmel – megszűnik. 
 
8.3. Jelen szerződés bármely részének érvénytelensége nem jelenti a teljes szerződés 

érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelennek minősülő rész nélkül a Szerződő Felek a 
szerződést nem kötötték volna meg, vagy e rész hiányában a szerződés értelmetlenné vagy 
értelmezhetetlenné válna. 

 
A szerződés értelmezése vagy bármely jellegű vizsgálata esetében a Vevő birtokában lévő 
példány tartalma és szövege az irányadó. 
 

8.4. A Szerződő Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény és a Kbt. rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 



 

 

 

 

 

15 

 

A Szerződő Felek a jelen szerződést – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag 6 példányban aláírják. 
 
Mellékletek: 

1. melléklet: Terméktáblázat 
 
 
Debrecen, 2014. ……………. 
 
 
 
 
                  Vevő                 Eladó 

             Debreceni Egyetem       
         Prof. Dr. Szilvássy Zoltán           

          rektor                  
 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
   …………………………………… 
         Dr. Bács Zoltán 

gazdasági főigazgató 
 
 
Szakmai ellenjegyző: 
 
…………………………… 
 
Jogi ellenjegyző: 
 
…………………………………. 
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1. sz. melléklet 

Felolvasólap 

 
„ Mikrolaboratóriumi eszközök beszerzése” 

 

Ajánlattevő adatai1: 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Nyilvántartó cégbíróság neve:  

Ajánlattevő cégjegyzékszáma:  

Belföldi adószáma:  

Pénzforgalmi jelzőszám2:  

Képviselő neve:  

 
A kapcsolattartó adatai3: 

Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:  

Kapcsolattartó személy faxszáma:  

Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 

Rész száma Eszköz megnevezése 
Mennyiség 

(db) 
Nettó ajánlati ár (Ft) 

1. rész 
Zeleny féle szedimentációs index 

meghatározó készülék kiértékelő szoftverrel 
1 db 

 

2. rész Esésszámmérő 1 db 
 

3. rész Laboratóriumi mikromalom 1 db 
 

4. rész Mikro szitarázógép 1 db 
 

5. rész Mikro-valorigráf 1 db 
 

Értelemszerűen a táblázat azon sorát szükséges kitölteni amelyre vonatkozóan Ajánlattevő 
ajánlatot kíván benyújtani. 
 
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 

     ………………………………… 
  cégszerű aláírás 

 
 

                                                 
1 Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon 
bővíthető. 
2 Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván. 
Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük 
külön is feltűntetni. 
3 Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg. Az ajánlattevő felelőssége olyan 
kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat.  
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2. sz. melléklet 
 

Nyilatkozat 
a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdéseire vonatkozóan 

 
 
Debreceni Egyetem  
részére  
 
Tisztelt Ajánlatkérő! 
 
Alulírott ………………………, mint a …………………….. (cégnév, székhely) aláírásra 
jogosult képviselője a Debreceni Egyetem által a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény alapján „Mikrolaboratóriumi eszközök beszerzése” elnevezéssel megindított, jelen 
közbeszerzési eljárás keretében rendelkezésre bocsátott eljárást megindító felhívásban és 
ajánlatkérési dokumentációban rögzített szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeket megvizsgáltuk, 
illetve értelmeztük, azokat elfogadjuk. 
 
Az eljárást megindító felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció átvételét ezennel is igazoljuk. 
 
Ajánlatot teszünk az Önök által specifikált, és az ajánlatunkban szereplő szolgáltatásnak az eljárást 
megindító felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott elvárásoknak, a 
szerződéstervezetben és az ajánlatkérési dokumentációban rögzített szakmai feltételeknek 
megfelelő módon és feltételek szerint történő szállítására.  
 
Kijelentjük továbbá, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 napig kötve vagyunk 
ajánlatunkhoz. Az ajánlatunkban foglaltak fenti időpontig ránk nézve kötelező érvényűek, és ezen 
időszak lejárta előtt az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban és ajánlatkérési 
dokumentációban és a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint bármikor elfogadhatóak.  
 
Nyilatkozunk továbbá, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
törvény szerint vállalkozásunk : 

 nem tartozik a törvény hatálya alá; 

 mikro vállalkozásnak, 

 kisvállalkozásnak, 

 középvállalkozásnak 
minősül. 
 
Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy az ajánlatkérési dokumentációt, és az 
abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetve, sem közvetlenül 
nem használjuk fel az Ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.   
 
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 
                                                                                    …………………………………………              
                                                                                                      cégszerű aláírás 

                                                 
  A megfelelő aláhúzandó! 
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3. sz. melléklet 
 

 
NYILATKOZAT 

 
A Kbt. 40. § (1) bekezdése továbbá a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint 

/Részenként külön-külön szükséges benyújtani/ 
 

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) …………..………….……………..… 
(cégnév) (Székhely:……………………………, Cégjegyzékszám: ……………., Nyilvántartó 
cégbíróság neve: ……………………..........................................................) ajánlattevő cégjegyzésre 
jogosult képviselője ezennel az alábbiakról nyilatkozom, hogy: 

Az ajánlatban meg kell jelölni 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) 
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. 
- tudomásul vettük. 
 
a) A Kbt. 40. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti nyilatkozat4 
A.1. A Kbt. 40. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján kijelentjük, hogy a közbeszerzés alábbi 
része(i) tekintetében kívánunk alvállalkozót igénybe venni5: 
……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………… 
 
A.2. A Kbt. 40. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján kijelentjük, hogy a közbeszerzés 
teljesítéséhez alvállalkozót nem kívánunk igénybe venni. 
 
2. A Kbt. 40. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozat6 
B.1. A Kbt. 40. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján kijelentjük, hogy a szerződés teljesítéséhez 
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót az alábbiak 
szerint veszünk igénybe: 

Az A1 pontban megjelölt 
részek közül a közbeszerzés 

azon részeinek felsorolása, 
amelynek teljesítéséhez a 

közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó 

mértékben alvállalkozókat fog 
igénybe venni 

A közbeszerzés értékének 
tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozók neve és 
címe 

A közbeszerzésnek az a 
százalékos aránya, amelynek 

teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak 

működni. 

   

   

                                                 
4 Az ajánlattevőnek az A.1. vagy az A.2. pont szerinti nyilatkozatot kell tennie! (Az irányadó nyilatkozatot kérjük 

aláhúzással, vagy egyértelmű jelöléssel ellátni.) 
5 A közbeszerzés azon részeinek felsorolása, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót fog igénybe venni! 
6 Az ajánlattevőnek az B.1. vagy az B.2. pont szerinti nyilatkozatot kell tennie! (Az irányadó nyilatkozatot kérjük 

aláhúzással, vagy egyértelmű jelöléssel ellátni.) 
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B.2.  A Kbt. 40. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján kijelentjük, hogy a szerződés teljesítéséhez 
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót nem veszünk 
igénybe az alábbi részekben. 
 
 
Nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdés alapján: 
 
Alulírott ……………………….……………, mint a(z) <cég elnevezése> (<székhelye>) 
ajánlattevő/ közös ajánlattevő  nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a 
szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok 
hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk alkalmasság igazolására igénybe vett más 
szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. 

 

Jelen nyilatkozatot a Debreceni Egyetem által „Mikrolaboratóriumi eszközök beszerzése” 
tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem. 

 
 

Kelt: …………………, 2014. év ………..…. hó ….. nap 
 
     ……….…………………………………………….. 
                                 cégszerű aláírás 

 
 

 

 

 

                                                 
  A megfelelő aláhúzandó! 
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4. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL 

 
Alulírott ……………………………, mint a(z) ................................................................................... 
(cég megnevezése, címe, cégjegyzék száma) képviselője, a Debreceni Egyetem által kiírt 
„Mikrolaboratóriumi eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi 
nyilatkozatot teszem: 
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglalt 
alábbi kizáró okok, amely 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) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a 
alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata 
esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre 
kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el; 

h) a 2014. 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 
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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, 

amellyel 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. 
 
Továbbiakban nyilatkozom a Kbt. 56. § (2) bekezdés alapján, hogy: 
 
a) van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben 
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik;7 
 
annak megnevezése:8  
  

név: ………………………………... 
 
 székhely: ………………….. 
 
Felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fent megnevezett, az általam képviselt ajánlattevőben 
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező 
szervezet vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak 
fenn. 
 

VAGY 
 
b) nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben 
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik.  

 

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

                                                           ………………………………… 

        cégszerű aláírás 

                                                 
7  A megfelelő pontot kérjük aláhúzni! 
8  Ezek a részek csak akkor töltendők ki, ha ajánlattevő az a) pontban megjelölt feltételt húzta alá. 
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5. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében a Korm. rendelet 2. § i) pont ib) 

alpontja szerint 
 

 
Alulírott ……………………………, mint a(z) ................................................................................... 

(cég megnevezése, címe, cégjegyzék száma) képviselője az „Mikrolaboratóriumi eszközök 

beszerzése” tárgyú, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás tekintetében  

nyilatkozom 

*a.) hogy Társaságunkat 

- nem jegyzik szabályozott tőzsdén, 

- szabályozott tőzsdén jegyzik. 

 

b.) Társaságunkat szabályozott tőzsdén nem jegyzik, így a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 

továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r)** pontja szerint definiált valamennyi tényleges 

tulajdonos* (természetes személy) nevének és állandó lakóhelyének bemutatása a következő: 

 Tulajdonos neve Állandó lakóhelye 

1.   

2.   

3.   

 

 
Kelt: …………………, 2014.  év ………..…. hó ….. nap 
 
 
     ……….…………………………………………….. 
                             cégszerű aláírás 

 
* Megfelelő válasz aláhúzandó 
** A 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) re) pont értelmében: az ra)-rb) alpontokban 
meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet vezető tisztségviselőjét szükséges megnevezni! 
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6. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 
 

a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének  
a) pontja vonatkozásában 

/Részenként külön-külön szükséges benyújtani/ 
 
Alulírott ……………………….……………, mint a(z) <cég elnevezése> (<székhelye>) nyilatkozattételre jogosult képviselője, – az eljárást megindító 
felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a 
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének a) pontja pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z) 
 

……………………………………………………. ajánlattevő /közös ajánlattevő/kapacitást biztosító szervezet 
 
az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb szállításai az alábbiak: 
 

Szerződést 
kötő másik 

fél neve, 
elérhetősége 

Referenciát 
nyújtó 

személy neve, 
telefonszáma 

A szolgáltatás tárgya 
(minden olyan adat, amely alapján az 

alkalmassági 
minimumkövetelményeknek való 

megfelelés megállapítható) 

Az ellenszolgáltatás 
nettó értéke 

Teljesítés ideje  
(kezdés-befejezés, 

ÉV/HÓ bontásban) 
helye 

A szerződés teljesítése 
szerződésszerű volt-e 

IGEN/NEM 

      

      

 
 
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 
Jelen nyilatkozatot a Debreceni Egyetem által „Mikrolaboratóriumi eszközök beszerzése” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat 
részeként tettem. 
 
       ……………………………………… 
        Cégszerű aláírás 
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7. sz. melléklet 

 
NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT MÁS 

SZERVEZET VONATKOZÁSÁBAN 

/Részenként külön-külön szükséges benyújtani/ 
 

Alulírott ……………………………………, mint a(z) 

………………………………………….. (cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő aláírásra 

jogosult képviselője, ezennel nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő / közös 

ajánlattevő9 

az alkalmasság igazolására más szervezetet kíván igénybe venni: 

IGEN / NEM10 
IGEN válasz esetén: 

Az alkalmasság igazolásához 
igénybe vett más szervezet 

megjelölése (név, cím) 

Azon alkalmassági 
minimum követelmény(ek) 

megjelölése, melynek 
igazolása érdekében az 

ajánlattevő más szervezet 
kapacitásaira támaszkodik 

A más szervezet által 
rendelkezésre bocsátott 

erőforrások igénybe 
vételének módja a 

szerződés teljesítése során11 

  
 

   

 
Ha az alkalmassági követelmény, amelyhez más szervezet erőforrásait vesszük igénybe, korábbi 
szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, akkor, azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság 
igazolásához az általam képviselt ajánlattevő felhasználja, az alábbi módon vonjuk be a teljesítés 
során, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását: 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Jelen nyilatkozatot a Debreceni Egyetem által „Mikrolaboratóriumi eszközök beszerzése” 
tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem. 
 

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)   

 

              …………………………… 

                                                                                    Cégszerű aláírás 

                                                 
9  A megfelelő aláhúzandó. 
10  A megfelelő aláhúzandó. 
11  Amennyiben az erőforrásokat rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlatban alvállalkozóként is 
megjelölésre került, kérjük a táblázatban egyértelműen feltüntetni, egyéb esetekben megjelölni az igénybe vétel 
módját! 
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8. sz. melléklet 

 
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata12 

 
 
Alulírott ……………………………………, mint a(z) …………………………………………..(cég 
megnevezése, székhelye) aláírásra jogosult képviselője, a Kbt. 55. § (5) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt gazdasági szereplő a lenti 
tárgyú közbeszerzési eljárásban, mint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet a(z) 
………………………………………. ajánlattevő (cég megnevezése, székhelye) számára az alábbi 
alkalmassági követelményeknek való megfelelést biztosítja: 
 

Az eljárást megindító felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelmény, melynek igazolása érdekében az 
ajánlattevő más szervezet erőforrására (is) 
támaszkodik 

Az alkalmassági feltételt igazoló 
dokumentum oldalszáma az ajánlatban 

  

  

  

  

Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre fognak állni a 
szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 
Nyilatkozom továbbá13, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására tekintettel az ajánlattevő fizetésképtelensége 
esetére kezességet vállalok az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő 
teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült 
meg.  
 

Jelen nyilatkozatot a Debreceni Egyetem által „Mikrolaboratóriumi eszközök beszerzése” tárgyban 
megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem. 
 
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 
                     ………………………………… 
                                                 Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégszerű aláírása  

                                                 
12  Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben 
támaszkodhat: 
 a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a 
szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni, és ennek módjáról nyilatkozik. Ilyen nyilatkozatnak 
tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került (e tekintetben szükséges csatolni az ajánlattevő 
nyilatkozatát az erőforrások igénybe vételének módjáról), vagy 
 b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik 
arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához 
felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során 
(ebben az esetben tehát szükséges az ajánlattevő nyilatkozatát is külön csatolni arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során a 
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet), vagy 
 c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglalt esetektől eltérően – akkor is, 
ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra 
vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az 
alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az 
ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért 
13  Csak abban az esetben kell szerepeltetni a nyilatkozatban ezt a bekezdést, amennyiben a gazdasági és 
pénzügyi alkalmassági követelmények igazolására vesz igénybe az ajánlattevő más szervezetet! Egyéb esetekben 
törlendő! 
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9. sz. melléklet 
IV. MŰSZAKI LEÍRÁS 

Szerződéstervezet 1. sz. melléklet 
TERMÉKTÁBLÁZAT 

 
Rész 
megnevezése 

Eszköz megnevezése Rendelkezés-re álló 
forrás (Nettó, Ft) 

Műszaki specifikáció Megajánlott eszköz 
megnevezése, 
gyártmánya, típusa, 
műszaki leírása  

1. Zeleny féle szedimentációs index 
meghatározó készülék kiértékelő 
szoftverrel 

2 850 000,- - Hazai szabvány (MSZ ISO 5529) szerinti szedimentációs 
vizsgálat manuális és automatikus végrehajtására való 
alkalmasság 
A szabvány szerinti (3,6 g) mintamennyiség mellett kis 
mennyiségű 0,5 g alatti minták vizsgálata 

- Mérési eredmény leolvasásának automatizálása digitális 
képfeldolgozó rendszer segítségével 

- 220 V-os elektromos hálózatról való működés 
Vevő telephelyére történő kiszállítás, beüzemelés, betanítás, 
átadás 

 

2. Esésszámmérő 1 444 000,- - Hazai szabvány (MSZ ISO 3093) szerinti Hagberg-féle 
esésszám vizsgálat végrehajtására való alkalmasság 

- Biztosítékkal védett elektronikus keverőmechanizmus 
Digitális eredménykijelzés 

- Vízálló billentyűzet a gép kezelésére 
- Vevő telephelyére történő kiszállítás, beüzemelés, 

betanítás, átadás 
220 V-os elektromos hálózatról való működés 

 

3. Laboratóriumi mikromalom 2 634 000,- - Kis mennyiségű (<10 g) gabonamagvak őrlésére való 
alkalmasság laboratóriumi lisztvizsgálathoz 

- Őrlőhengerek gyors tisztításának lehetősége a forgási irány 
változtatásával 
220 V-os elektromos hálózatról való működés 
Vevő telephelyére történő kiszállítás, beüzemelés, 
betanítás, átadás 
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4. Mikro szitarázógép 468 000,- - Kis mennyiségű (10-15 g) gabonaliszt minták 
szemcseméret szerinti szétválasztása elektromos 
rázószerkezet segítségével 
Szitálási teljesítmény fokozatmentes állítási lehetősége 
Sziták használatának lehetősége egyenként, illetve 
szitasorozatban 
220 V-os elektromos hálózatról való működés 
Vevő telephelyére történő kiszállítás, beüzemelés, 
betanítás, átadás 

 

5. Mikro-valorigráf 6 858 000,- - Reprodukálható vizsgálati eredmények szolgáltatása kis 
mennyiségű (<10 g) gabona lisztminta vízfelvételéről és 
gyúrással szembeni ellenállásáról az idő függvényében 
Eredmény kiértékelése számítógépes programmal 
220 V-os elektromos hálózatról való működés 
Vevő telephelyére történő kiszállítás, beüzemelés, 
betanítás, átadás 

 

 
 


