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I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 
Debreceni Egyetem 

Postai cím: 
Egyetem tér 1. Pf. 37. 

Város/Község: 
Debrecen 

Postai 
irányítószám: 
4010     

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
Debreceni Egyetem Gazdasági Főigazgatóság 
4028 Debrecen, Kassai út 26., Fszt. 4. 
Címzett: Nyerges Enikő 

Telefon: +36 52512700-73055 

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

Fax: +36 52512700-77466 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu 
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 
 

 

További információ a következő címen szerezhető be:  
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) 



A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési 
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:  
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb ( töltse ki az A.II mellékletet) 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) 

 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA 

Központi szintű  Közszolgáltató  

Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) 
bekezdés g) pont]  

Közjogi szervezet  Egyéb  

 
I.3.) FŐ TEVÉKENYSÉG 

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK  

 Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Honvédelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadidő, kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek 
 Egyéb (nevezze meg): 

                     

 Egészségügy  

 
 
I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉRŐK  

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása 
és elosztása 

 Villamos energia  

 Földgáz és kőolaj feltárása és 
kitermelése 

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok 
feltárása és kitermelése  

 Víz 

 Postai szolgáltatások   

 Vasúti szolgáltatások  

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és 
autóbusz szolgáltatások                                         

 Kikötői tevékenységek  

 Repülőtéri tevékenységek  

 Egyéb (nevezze meg): 
                     

 

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 
 



Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:             igen  nem  
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat 

meg.) 

 
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés: 

Adásvételi szerződés - „Mikroszkóp beszerzés a Debreceni Egyetem részére” 

II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye 
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább 
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek)  tárgyának) 

 Építési beruházás                       Árubeszerzés                           Szolgáltatás megrendelés                           

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkérő által 
meghatározott 
követelményeknek 
megfelelően 

 
Építési koncesszió 

 

 

 
 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:         

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat 
lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) 
 
 

 

Szolgáltatási koncesszió              

A teljesítés helye 
4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 4-6. 

NUTS-kód                    HU323          NUTS-kód                                        

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) 
vonatkozó információk 

 A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul                                               

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul                        

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul   

 

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattevővel                               

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma 

      VAGY  

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel          



(adott esetben) maximális létszáma       

A keretmegállapodás időtartama:  

Időtartam év(ek)ben:       vagy  hónap(ok) ban:       

 

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéket 
(csak számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül:                 Pénznem:            

VAGY:    

                  és                    között  Pénznem:            

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):  

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya 

Adásvételi szerződés - „Mikroszkóp beszerzés a Debreceni Egyetem részére” 

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy 
 38511000-0 

        -              -    

 
További 
tárgy(ak) 
 

 
38518200-1  

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet 
szükség szerint több példányban is használható)                                                                                                                

 igen     nem  

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre                                   egy vagy több részre                      valamennyi részre                           

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)                                                   igen      nem  

 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)  



 
1. 1 db - Elektron mikroszkóp és tartozékok szállítása a Debreceni Egyetem részére az alábbiak 
szerint: 
 
Követelmények :          
- Legalább kétféle gyorsítófeszültség, 5 kV és 15 kV  
- Nagyítástartomány legalább 15 - 30.000, 2x és 4x digitális zoommal  
- A készülék négy szegmenses visszaszórt detektorral rendelkezzen, négy külön erősítő modullal.  
- Detektor üzemmódok: összetétel, topológia, "árnyékolt"  
- Indítás kikapcsolt állapotból 5 percen belül  
- Automatikus katódfűtés és -telítés.  
- A fényerő, kontraszt és fókusz automatikus beállítása, kézi felülbírálás lehetőségével.  
- Manuális asztigmia-korrekció  
- Sztenderd üzemmód és töltésredukált üzemmód elektromosan szigetelő mintákhoz  
- Bővítési lehetőség EDX detektorral.  
- Az EDX interfész digitális sugárvezérlés révén tegye lehetővé elemtérképek felvételét.  
- 25 fokos EDX kilépési szögű kamrageometria tegye lehetővé SDD detektor alkalmazását.  
- Nagy áramú üzemmód EDX analízishez  
- Mintaméret legalább 70 mm átmérő x 50 mm magasság  
- Mintamozgatás legalább 35 mm x 35 mm  
- Elektronikus képeltolás, legalább ±50 µm  
- Az elektronmikroszkópot különálló számítógép vezérelje, mely a mikroszkóptól függetlenül 
javítható és upgradelhető  
- Operációs rendszer: Microsoft Windows 7 vagy azzal egyenértékű 
- A mikroszkóp USB interfészen csatlakozzon  
- A képek mentése jpg, tiff, és bmp formátumban is lehetséges  
- A mentett kép felbontása érje el az 1280 x 960 pixelt  
- Kalibrációs jel, mérési paraméterek és feliratok megjelenítése a képen  
 
- Az elektronforrás legyen a felhasználó által cserélhető előcentrált wolfram katód  
- A vákuumrendszer legyen teljesen olajmentes  
- Online kézikönyv és súgó álljon a felhasználók rendelkezésére  
- Az egy fázisú 230 V elektromos áramon kívül egyéb külső ellátást (hűtővíz, sűrített levegő) ne 
igényeljen.  
   
A mikroanalitikai rendszerhez (EDX detektor):  
 - Az elektronmikroszkópra szerelt mikroanalitikai rendszer  
- Szilícium drift dióda technológia  
- Detektor felület: legalább 30 mm2  
- Felbontás: legfeljebb 154 eV (a Cu K-alfa vonalán)  
- Detektálható elemek: (5)B - (95)Am  
- Hűtés: termoelektromos  
- Használaton kívül nem igényel hűtést  
- A rendszer bekapcsolás után két percen belül üzemképes.  
- Jelfeldolgozás: 4096 csatorna  
- Automatikus elemazonosítás  
- Standard nélküli mennyiségi elemzés  
- Vonalprofil készítése  
- Elemtérkép készítése  
- Jegyzőkönyv funkció 
 



Becsült érték áfa nélkül: 35.866.000 Pénznem: HUF 
 
2. 1 db - Sztereo mikroszkóp és tartozékok szállítása a Debreceni Egyetem részére az alábbiak 
szerint: 
 
Követelmények: 
A készlet tartalmazzon egy sztereo mikroszkópot valamint egy hozzá csatlakoztatható 
érintőkijelzős képmegjelenítő egységet az összes szükséges tartozékkal együtt. 
A mikroszkóp legyen trinokuláris kialakítású, a kamera csatlakoztatási lehetőségét figyelembe véve.  
A megvilágítás legyen korszerű LED technológiával megoldva.   
A mikroszkóp rendelkezzen gombaölő bevonattal. 
Zoom nagyítás állíthatósága: minimum 0,75-5x tartomány. 
Az érintőkijelzővel összekötött kamera minimális felbontása 5 Megapixel, a táblagép minimális 
felbontása pedig 1024 x 768 Pixel. 
Minimum 4GB belső memória, a tárolókapacitás további bővíthetőségének lehetősége. 
A táblagéphez szükséges szoftvercsomag kötelező tartozék. 
 
Becsült érték áfa nélkül: 672.000 Pénznem: HUF 

VAGY:                      és                      között Pénznem:            

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)                                                                                        

Vételi jog (opció):  igen      nem  

(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:  
                                                        

 (ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:   

hónapban:        vagy    napban:       (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) 

A szerződés meghosszabbítható:  igen       nem 

A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert):          vagy:        és         között   

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható 

szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:    

hónapban:        vagy    napban:       (a szerződés megkötésétől számítva) 

 

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

A (tervezett) időtartam hónapban:  2  vagy  napban:   (a szerződés megkötésétől számítva)  

VAGY:  részszámlázási lehetőség  

Kezdés              //  (év/hó/nap)    

Befejezés         //   (év/hó/nap)  



 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI 
INFORMÁCIÓK  

III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 

Késedelmi kötbér: melynek alapja a késedelemmel érintett Termék(ek) nettó vételára, mértéke pedig 
késedelem esetén az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva naptári naponként napi 
0,5%, legfeljebb a késedelemmel érintett Termék(ek) nettó vételárának 10 %-a. 

Hibás teljesítési kötbér: Minőségi kifogás esetén, a Vevő hibás teljesítési kötbérre jogosult, melynek 
mértéke a minőségi kifogással érintett Termék(ek) nettó vételárának a hiba kijavításáig naptári 
naponként napi 0,5 %-a, legfeljebb azonban a hibával érintett Termék(ek) nettó vételárának 10%-a. 

Meghiúsulási kötbér: a nettó ajánlati ár 20 %-a. 

24 hónapos jótállás a teljesítéstől. 

A részletes jótállási és szavatossági feltételeket a dokumentáció tartalmazza. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre: (adott esetben)  

Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő az Ajánlati dokumentációban meghatározott 
feltételekkel és időtartamra fizetendő díjat szerződésszerű teljesítést követően utólag, tartalmilag és 
formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő (Vevő) által teljesítés igazolással leigazolt számla 
ellenében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1) bekezdésével alapján 
átutalással egyenlíti ki, a számla ajánlatkérő (Vevő) általi kézhezvételének napját követő 30 napon 
belül. A számla kiállításának az alapja az ajánlatkérő (Vevő) által jóváhagyott teljesítés igazolás. 
Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja vagy az 
ajánlattevőként szerződő fél (Eladó) a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, az ellenszolgáltatás 
teljesítése a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napját követő 30 
napon belül történik. 
 
Ajánlatkérő (Vevő) a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § 
rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti. 

Részszámla benyújtására nincs lehetőség.     

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi 
személy: (adott esetben) 

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet 
(projekttársaság) létrehozását. 

III.1.4) Egyéb különleges feltételek  (adott esetben)   igen    nem  
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:  

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 



III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró 
okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó 
előírásokat is (adott esetben) 

A Kbt. 122. § (1) bekezdése szerint az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet 
részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) 
bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott 
kizáró ok fennáll. 
 
Igazolási mód: 
 
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. § (1) 
bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § 
f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, továbbá az egyéb kizáró okok vonatkozásában 
a 12. § szerint nyilatkoznia kell. 
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján, hogy a szerződés 
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső 
alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik 
a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 
A kizáró okok igazolására irányadó a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, 
nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában 
(KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.). 
A kizáró okok tekintetében segítséget nyújt a Közbeszerzési Hatóság által, 2012. június 1-jén 
kibocsátott „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró 
okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai 
Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” 
tárgyú útmutató, mely a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában jelent meg. 
 
Ajánlatkérő ezúton hívja fel az ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárást megindító felhívás 
közzétételét követően keletkezett igazolások, nyilatkozatok benyújtását fogadja el. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

P1. A 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) 
c) pont alapján Ajánlattevő (közös ajánlattevő) 
részéről csatolandó az eljárást megindító felhívás 
feladását megelőző három üzleti évre vonatkozó 
teljes, általános forgalmi adó nélkül számított 
árbevételről szóló cégszerű nyilatkozata, attól 
függően, hogy Ajánlattevő (közös ajánlattevő) 
mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg 
tevékenységét, amennyiben ezek az adatok 
rendelkezésre állnak. 
 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

 
P1. Alkalmas az ajánlattevő (közös 
ajánlattevő), ha az eljárást megindító felhívás 
feladását megelőző három üzleti évben a 
teljes, általános forgalmi adó nélkül számított 
árbevétele eléri összesen a minimum 
36.000.000,- Ft-ot. 
 
Az újonnan piacra lépő szervezetek esetében 
működésük ideje alatt összesen legalább 
36.000.000 forint árbevétellel kell rendelkezni. 
 



A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt 
alkalmassági követelményeknek a közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve 
azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint 
meghatározott követelményeknek, amelyek 
értelemszerűen kizárólag egyenként 
vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, 
elegendő, ha közülük egy felel meg. 
A Kbt. 55. § (5) bekezdése 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 igazolás módokkal azonos módon köteles 
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő 
megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a 
szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt. 
A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az 
alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) 
bekezdés szerint más szervezet kapacitására a 
következő esetekben támaszkodhat: 
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. 
 
A dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdése 
szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be. 
 
Ha az ajánlattevő a P1. pontja szerinti irattal azért 
nem rendelkezik, mert olyan jogi formában 
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló 
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal 
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által 
megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy 
dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági 
alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő 
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, 
hogy olyan jogi formában működik, amely 
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat 
benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az 
e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági 
követelmény és igazolási mód helyett az 
alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott 
módjáról. 

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

M.1. A 310/2011 (XII.23.) Kormány rendelet 15. § 
(1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító 
felhívás feladásától visszafelé számított három év 
(36 hónap) legjelentősebb, jelen eljárás tárgyával 
megegyező (elektronmikroszkópok) szállításainak 
az ismertetése a 310/2011 Kormány rendelet 16. § 
(5) bekezdése szerint.  
 
A referenciák ismertetését az alábbi információk 
feltüntetésével szükséges megadni: 
- Szerződést kötő másik fél neve, székhelye; 
- Referenciát nyújtó neve, telefonszáma; 
- Szerződés tárgya, rövid ismertetése (minden olyan 
adat, amely alapján az alkalmassági 
minimumkövetelményeknek való megfelelés 
megállapítható); 
- A teljesítés ideje (év, hónap) és helye; 
- Az ellenszolgáltatás nettó értéke; 
- Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak 
és a szerződésnek megfelelően történt-e; 
- A saját teljesítés mértéke. 
 
Együttes ajánlattevőként szerződő félként 
(Konzorcium) történő  teljesítés esetén a fenti 
adatokat a referencia igazolásnak/nyilatkozatnak 
oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az 
ajánlattevőnek (adott esetben a kapacitást 
rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az 
alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. 
Ebben az esetben a saját teljesítés mértékének 
szükséges elérnie az adott alkalmassági 
minimumkövetelményt, továbbá a 
referenciaigazolásban illetve nyilatkozatban a 100%-
os teljesítési adatok mellett az ajánlattevő saját 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
 

M.1. alkalmatlan az ajánlattevő (közös 
ajánlattevő) amennyiben nem rendelkezik az 
eljárást megindító felhívás feladásától 
visszafelé számított három évből (36 
hónapból) összesen az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően teljesített 
elektronmikroszkópok szállítására vonatkozó 
nettó 30 millió Ft értékű referenciával. 
 
Az előírt referencia legalább 3 db 
szerződésből teljesíthető. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



teljesítésének adatait is meg kell jelölni. 

Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az 
ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe. 
Ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező munka 
egészét minden egyes konzorciumi tag saját 
teljesítésének tekinti minden olyan esetben, amikor 
a szerződés tárgyát képező munka (szállítás) 
osztatlan jellegű volt és a konzorciumi tagok 
egyetemleges kötelezettségvállalására került sor; 
ezen tényekre a referencia 
igazolásban/nyilatkozatban hivatkozni kell. 

 

A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt 
alkalmassági követelményeknek a közös 
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. 

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a 
Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak. 

A dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdése 
szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be. 

 
 
 
 

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)  

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                          igen    nem  

 

A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott                                  igen    nem  

 
III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ 

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK 
 

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk 

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve     igen    
nem  

(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:  

 

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 
nevét és képzettségét        igen    nem 

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 



Klasszikus ajánlatkérők  Közszolgáltató ajánlatkérők 

A Kbt. Második Részében meghatározott 
szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:   

 Nyílt  

 Meghívásos  

 Gyorsított meghívásos, alkalmazásának 
indokolása: 

                          

 Versenypárbeszéd  

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, 
alkalmazásának indokolása: 

 Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának 
indokolása: 

                            

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

A Kbt. Második Részében meghatározott 
szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:   

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás első 
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma 
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

A gazdasági szereplők tervezett száma:   

VAGY:  

Tervezett minimum            és (adott esetben) maximális létszáma           ••  

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  

IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd 
során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:       igen    nem           

 

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) 



 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                              

VAGY 

Az összességében legelőnyösebb ajánlata következő részszempontok alapján                                                    

Részszempont 

 

Súlyszám 

 

Részszempont 

 

Súlyszám 

 
 

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni                                                                              
igen    nem  

(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: 

 

 

IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) 

 

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre                 igen     
 nem  

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat) 

  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  •••••/•••• (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: ••••/••/••  (év/hó/nap)                 

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: •••••/•••• (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: ••••/••/••  (év/hó/nap)                 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: •••••/•••• (KÉ-szám/évszám)  

A hirdetmény közzétételének dátuma: ••••/••/••  (év/hó/nap)                 

 

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott 
esetben) 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  2014/…/…  (év/hó/nap )                                                                      Időpont: 11:00 óra 



A dokumentációért fizetni kell                                                         igen      nem  

(Igen válasz esetén,csak számokkal) Ár:   Pénznem:  

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő  

Dátum:  2014/…/…  (év/hó/nap)                                                                      Időpont: 11:00 

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás 
esetén) 

Dátum:  //  (év/hó/nap)                                                                       

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók  

 

 Az EU bármely hivatalos nyelve 

 Az EU következő hivatalos nyelve(i):                             
                           

 Egyéb:                                          

 Magyar 

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén) 

 ••••/ ••/••-ig   (év /hó/nap ) 

VAGY 

Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának 
feltételei  

Dátum:     2014/…/…   (év/hó/nap)                                                                     Időpont: 11:00 

Hely : JURATIO Zrt., 1071, Budapest, Városligeti fasor  23. II.6. 

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek  igen    nem           

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 62.§ (2) 
bekezdése szerinti személyek. 

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ  JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott esetben)                                       
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen      nem  

(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:  



V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
 
A SZERZŐDÉS EURÓPAI UNIÓS ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY 

PROGRAMMAL KAPCSOLATOS 
 

                  igen     nem  

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:  

 

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az 
első tárgyalás időpontja : -  

V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az 
eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) 

          igen      nem  

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával 
kapcsolatos további információk: (adott esetben)  

Az ajánlatkérési dokumentáció átvétele az ajánlat benyújtásának feltétele a Kbt. 49. § (6) 
bekezdésének megfelelően. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. Az 
ajánlat összeállításának költségét az ajánlattevő viseli. A dokumentáció elektronikusan megküldésre 
kerül, illetőleg igény esetén papíralapon átvehető a JURATIO Zrt. irodájában (1071 Budapest, 
Városligeti fasor 23. II. emelet 6.) hétfőtől-péntekig 9.00-14.00 óráig. A dokumentáció az ajánlattétel 
napján 9.00-11.00 óráig rendelkezésre áll. Az ajánlati dokumentációt ajánlatonként legalább egy 
ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett gazdasági szereplőnek át kell vennie, vagy 
elektronikus úton el kell érnie. 
Az Ajánlatkérő, az ajánlattevő megkeresése esetén, a dokumentációt a Kbt. 50. § (3) bekezdése 
szerinti feltételekkel megküldi az ajánlattevő által megadott címre. A dokumentáció kiváltása, az 
ajánlat elkészítése, postázása, vagy az ahhoz kapcsolódó bármely költség kizárólag az ajánlattevőt 
terheli. Esetleges érvénytelen vagy nem nyertes ajánlat esetén megtérítési igénye az ajánlattevőnek 
nem lehet.  
 
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja 
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa:  

V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja 
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont 
szerinti ponthatárok közötti pontszámot:  

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési 
szempontokhoz képest szigorúbbak              

    igen      nem  

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) 
megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel 
feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:     

P/1, M/1 



V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: --- 
 
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:     igen     
nem  

V.4) Egyéb információk: 

1.) Az ajánlat részletes formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza. Az ajánlatot magyar 
nyelven, 1 papírpéldányban kell benyújtani. Az ajánlatot 1 példányban jelszó nélkül olvasható (de 
nem módosítható –pdf., vagy azzal egyenértékű file formátumban) elektronikus adathordozón is be 
kell nyújtani. 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 ellátva. A csomagoláson a „Mikroszkóp beszerzés a Debreceni Egyetem részére” 
megjelölést kell feltüntetni. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn 
belül benyújtottnak, ha annak a megadott címen történő kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor 
került. 
2.) Az ajánlat– tartalomjegyzéket követő – első oldalaként felolvasólap szerepeljen, amelyen közölni 
kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, illetőleg az értékelésre 
kerülő részszempontokat. A felolvasólap ajánlatkérő által elvárt formáját a dokumentáció 
tartalmazza.  
3.) Az ajánlathoz csatolni kell: 

- a felolvasólapot, 
- a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelyben nyilatkoznia kell arról is, hogy a 

kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis vagy 
középvállalkozásnak minősül-e. 

- konzorciumi szerződést (adott esetben), 
- a kizáró okokkal kapcsolatos valamennyi nyilatkozatot és igazolást, 
- az alkalmassággal kapcsolatos valamennyi nyilatkozatot és igazolást, 
- amennyiben változásbejegyzési eljárás van, folyamatban úgy a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, 
egyszerű másolati példányban. (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 7. §); 

- az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása 
érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. alvállalkozó 
és kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése 
szerinti aláírás mintáját; 

- amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő) az 
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában cégjegyzésre jogosult 
képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre 
jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást; 

- az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 40 § (1) bekezdés vonatkozásában [a nemleges nyilatkozat(ok) 
is csatolandók]; 

- amennyiben ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetre támaszkodik, úgy csatolni kell az 
Ajánlattevő illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személy/szervezet nyilatkozatait, 
figyelemmel a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésére; 

- szállítandó termékek/gépek műszaki leírása. 
4.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben a közösen benyújtott ajánlatban 
rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással. Közös 
ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek 
kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettséget 
vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, 
továbbá azt, hogy a benyújtott együttműködési megállapodás a közös ajánlattevőknek a közös 
együttműködésére vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza. A közös ajánlattételről 



az ajánlatban nyilatkozni szükséges. 
5.) Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 67. §-a szerint biztosít hiánypótlást. 
6.) Kiegészítő tájékoztatást ajánlattevő a Kbt. 45. §-ában, illetve a Kbt. 122. § (5) bekezdésében 
foglaltak szerint kérhet az A. melléklet I. pontjában meghatározott kapcsolattartási ponton. 
7.) Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-
európai (CET) idő szerint értendő. 
8.) Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt 
terheli. 
9.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése 
esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített 
szervezettel (személlyel), ha őt a 77. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. 
10.) Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt 
annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan 
fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az 
mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar 
fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő a részvételi jelentkezések 
bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős. 
11.) Az ajánlatban esetlegesen EUR-ban vagy más devizában előforduló összegeket ajánlatkérő a 
felhívás megjelenésének napján a Magyar Nemzeti Bank által közzétett HUF/EUR vagy 
HUF/egyéb deviza árfolyamon veszi figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti 
Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által felhívás feladásának 
napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. A 
beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év fordulónapján érvényes 
árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni. 
12.) A felhívásban és a dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi 
idő szerint értendő. 
13.) Jelen felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei az irányadók.  
14.) Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett 
más szervezet az ajánlatban – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja 
használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat 
egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat is. 
15.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven 
került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a felelős magyar 
fordítást is. [Ajánlatkérő elfogadja az egyszerű fordítást is, nem követeli meg a szakfordításról és a 
tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítást.] A 
fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel. 
 

 

V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:   ••••/••/•• (év/hó/nap) 



A. MELLÉKLET 

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON 

SZEREZHETŐ BE 

Hivatalos név: JURATIO Zrt. 
 

Postai cím: Városligeti fasor  23. II.6. 
 

Város/Község: Budapest 
 

Postai 
irányítószám: 1071 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: dr. Vincze-Pap Gergely 
 

Telefon: 06/1-288-0707 

E-mail: gvincze-pap@juratio.hu 
 

Fax: 06/1-288-0708 

Internetcím (URL): 
 

 
 
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ 

IRATOK BESZEREZHETŐK  

Hivatalos név: JURATIO Zrt. 
 

Postai cím: Városligeti fasor  23. II.6. 
 

Város/Község: Budapest 
 

Postai 
irányítószám: 1071 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):  
Címzett: dr. Vincze-Pap Gergely 
 

Telefon: 06/1-288-0707 
 
 

E-mail: gvincze-pap@juratio.hu 
 

Fax: 06/1-288-0708 

Internetcím (URL): 
 

 
 
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI 

JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI 

Hivatalos név: JURATIO Zrt. 
 

Postai cím: Városligeti fasor  23. II.6. 
 

Város/Község: Budapest 
 

Postai 
irányítószám: 1071 

Ország: Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett: dr. Vincze-Pap Gergely 

Telefon: 06/1-288-0707 
 
 



E-mail: gvincze-pap@juratio.hu 
 

Fax: 06/1-288-0708 

Internetcím (URL): 
 

 
 

 

 

 

IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉRŐ CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉRŐ A BESZERZÉST VÉGZI 

 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/község: Postai irányítószám: Ország: 

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)---------
--------- 



B. MELLÉKLET 

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

RÉSZ SZÁMA:              ELNEVEZÉS: 

                                                   

1) RÖVID MEGHATÁROZÁS: 

                                                                          

                                                                          

                                                               

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott 

esetben) 

Fő tárgy 
. . . -  -   -  

 

 

 

 

További tárgy(ak) 

 

. . . -  

. . . -  

. . . -  

. . . -  

-   -  

-   -  

-   -  

-   -  

3) MENNYISÉG  

                                                                          

                                                                          

                                                                          

                                  

(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:                       Pénznem:  

            

VAGY:                          és                           között         Pénznem: 

           

4) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ 

KÜLÖNBÖZŐ IDŐPONTOK FELTÜNTETÉSE (adott esetben) 

Az időtartam hónapban:      vagy napban:     (a szerződés megkötésétől számítva)   

VAGY        

Kezdés:         / /      (év/hó/nap) 

Befejezés:      / /     (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKRŐL: 

 

 


