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I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 

 

1. FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 

A Debreceni Egyetem, mint Ajánlatkérő ajánlatokat kér „Parcellavetőgép beszerzés a 
Debreceni Egyetem részére” tárgyú közbeszerzési eljárásban, melynek nyertesével részenként 
külön-külön szállítási szerződést kíván kötni. 
Az Ajánlattételi Felhívás és a Dokumentáció együttesen tartalmazza az eljárással kapcsolatos 
feltételeket. A két dokumentum közötti ellentmondás esetén a Kbt. 45. § (6) bekezdése az irányadó. 

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. A jogtulajdonos nem járul hozzá jelen Dokumentáció bármilyen formában – 
változatlan vagy változtatott – formában történő felhasználásához a jelen eljárás keretein kívül.  

Az ajánlat elkészítésének alapja a Dokumentáció, mely rögzíti az ajánlattételi elvárásokat, a 
részletes szerződéses feltételeket és az elvárt műszaki specifikációt. Az ajánlatnak valamennyi 
beszerezni kívánt termékre vonatkozóan szükséges megajánlást tartalmaznia, akként, ahogyan azt 
az ajánlatkérő jelen Dokumentációban előírja. 

Az Ajánlattevőnek az Ajánlattételi Felhívásban, illetve a Dokumentációban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően szükséges 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, függetlenül az Ajánlattevő saját feltételeitől, amelyektől ezennel eláll. 

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. 

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 eredményezi. 

3. AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS, ILLETVE A DOKUMENTÁCIÓ 
MÓDOSÍTÁSA, AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS VISSZAVONÁSA 

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt, illetve az Ajánlattételi Felhívásban és Dokumentációban 
foglaltakat jogosult módosítani. Ajánlatkérő a módosításról írásban értesíti valamennyi 
ajánlattevőt.  

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

4. FELVILÁGOSÍTÁS AZ AJÁNLATTÉTELLEL KAPCSOLATBAN 

Az Ajánlattételi 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 



 4 

további tájékoztatást kérhet, és az így kapott válaszokat figyelembe véve állítja össze ajánlatát. 
Ennek módja a következő: amennyiben a Dokumentációval, az előírásokkal, a vonatkozó 
követelményekkel stb. kapcsolatban az Ajánlattevőknek bármiféle kérdésük merül fel, azt írásban 
tehetik fel az Ajánlatkérő számára. 

Ajánlatkérő valamennyi beérkezett kérdésre 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. 

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

Ajánlattevő bármilyen formában kapott szóbeli információra, ajánlatában nem hivatkozhat. 

A kiegészítő tájékoztatáskérést Ajánlatkérő ésszerű időben válaszolja meg a Kbt. 122 § (5) 
bekezdése alapján. A kiegészítő információkérést az alábbi elérhetőségre küldött elektronikus 
levélben vagy telefaxban kell megtenni: JURATIO Zrt., dr. Vincze-Pap Gergely Fax: 06/1-288-
0708; e-mail: gvincze-pap@juratio.hu 

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 a Kbt. 49. § (2) bekezdésére - a következő iratokat kell tartalmazni: 

Melléklet a 
Formanyomtatvá- 

nyok között 

Iratanyag megnevezése 

— Fedlap 

— Tartalomjegyzék 

1. sz. melléklet Felolvasólap 

2. sz. melléklet Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a 
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozóan [Kbt. 60. § (3) bekezdés] továbbá ajánlattevő nyilatkozata 
arról, hogy mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 60. § (5) 
bekezdés]  

3. sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint  

4. sz. melléklet Nyilatkozat 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok 
vonatkozásában 

4. sz. melléklet Egyéb kizáró okokról szóló nyilatkozat az ajánlattevő részéről 

5. sz. melléklet A Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozóan a közbeszerzési 
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011 
(XII.23.) Kormányrendeletben meghatározottak szerinti dokumentum. 

6. sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata az alvállalkozókra vonatkozóan Kbt. 40. § (1) a)-b) 
pont 

— Nyilatkozat a közös ajánlattételről (adott esetben) 

— Konzorciális szerződés (közös ajánlattétel esetén)  

7. sz. melléklet Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 
hónap) legjelentősebb, jelen eljárás tárgyához hasonló rendeltetésű gépek 
(kísérleti parcellák művelésére alkalmas önjáró mezőgazdasági gépek 
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Melléklet a 
Formanyomtatvá- 

nyok között 

Iratanyag megnevezése 

gyártása/szállítása) szállításainak az ismertetése a 310/2011 Kormány 
rendelet 16. § (5) bekezdése szerint.  

— Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) valamennyi pénzügyi intézményétől 
származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, az eljárást megindító 
felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat. 

— Ajánlattevő (közös ajánlattevő) eljárást megindító felhívás feladását 
megelőző három üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyához hasonló 
rendeltetésű gépekből (kísérleti parcellák művelésére alkalmas önjáró 
mezőgazdasági gépek gyártása/szállítása) származó – általános forgalmi adó 
nélkül számított – árbevételéről szóló cégszerű nyilatkozat 

— Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni 
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (adott esetben) 

— Aláírási címpéldány, vagy aláírási minta egyszerű másolatban 

— Meghatalmazás (adott esetben) 

— Fordítás (adott esetben) 

8. sz. melléklet Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az 
elektronikus példány az ajánlat eredeti papír alapú példányával mindenben 
megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva. 

9. sz. melléklet Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdése alapján (adott esetben) 

10. sz. melléklet Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) nyilatkozata a Kbt. 
55. § (5) bekezdése alapján (adott esetben) 

— A megajánlott, leszállításra kerülő gépek termékspecifikációja, bemutatása 
(vagy ilyen tartalmú termékkatalógus(ok)) 

AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS FORMAI KÖVETELMÉNYEK 

 
Az ajánlatot magyar nyelven, 1 papírpéldányban kell benyújtani valamint 1 db CD-n vagy 
DVD-n, amely az aláírt ajánlat szkennelt változatát. 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. 

Az eredeti példány fedlapján az „Eredeti” feliratot, a másolati példányok fedlapján pedig a 
„Másolat” feliratot kell feltüntetni. 

Az ajánlatot tartalmazó borítékon/dobozon az: „Parcellavetőgép beszerzés a Debreceni 
Egyetem részére” megjelölést kell feltüntetni. 

Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat 
első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre 
jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán 
legyen. 

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.  
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Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, az 
adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell 
ellátni. 

Az ajánlattétel nyelve: magyar. 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. 

Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű dokumentumok között eltérés van, úgy a magyar 
példány tartalma az irányadó. 

Az Ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatában közölt adatok és nyilatkozatok, valamint a 
becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért. 

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; 
– A felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén a megbízási szerződésben 

foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig a konzorciumi szerződés ezen tartalmi elemein és 
a tagok személyén nem változtatnak. 

A szerződő tagok személye az eljárás ideje alatt nem változhat. 

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. augusztus 11., 11:00óra 

Helyszín: JURATIO Zrt. 
1071 Budapest, Városligeti fasor 23 II/6. 
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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. 
augusztus 11., 11.00 óra Helye: JURATIO Zrt. 1071 Budapest, Városligeti fasor 23 II/6.  
 
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 ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti a következő adatokat: 

 ajánlattevő nevét, 

 ajánlattevő székhelyét (címét), 

 ajánlati árat (nettó, HUF). 
 
Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet ajánlatkérő minden ajánlattevőnek öt napon 
belül megküld. 

Minden olyan ajánlatról, amelyet az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott beadási határidő után 
nyújtanak be, az ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, s az ajánlatot felbontás nélkül megőrzi. A 
jegyzőkönyvet öt napon belül megküldi az összes ajánlattevőnek. 

10. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE ÉS ELBÍRÁLÁSA 

Az eljárásban az ajánlatok bírálatát az ajánlatkérő az alábbiak szerint végzi. 

Az ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidőre benyújtott, ajánlati kötöttséget 
eredményező ajánlatok vonatkozásában az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e az 
ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott feltételeknek, és szükség 
szerint alkalmazza a 67–70. §-t.  

Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívásban és a Dokumentációban meghatározott feltételeknek 
megfelelő érvényes ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 
bírálati szempontja alapján értékeli. 

11. INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATBAN 

Az ajánlatok felbontása után - a Kbt-ben meghatározott információk körén túl terjeszkedően - 
sem az ajánlattevők, sem más az ajánlatok elbírálásában hivatalosan részt nem vevő személyek 
nem kaphatnak információt az ajánlatok értékelésével kapcsolatban a Kbt-ben meghatározott 
információk körén túl. 

12. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE  

Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről az arról készült összegezés közvetlen 
megküldésével értesíti, legkésőbb a végső ajánlatok felbontásától számított 60 napon belül. 
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13. SZERZŐDÉSKÖTÉS 

A szerződéskötés tervezett időpontja: Az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének 
napjától számított 11. napon 10 órakor kerül sor. Amennyiben ez a nap nem munkanapra esik, a 
szerződéskötés időpontja az ezt követő első munkanap 10 óra. 
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II.  
 

SZERZŐDÉSTERVEZET 
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 Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 
 
másrészről 
Név: .............................................................................................................................................. 
Cím: .............................................................................................................................................. 
Képviseli: ...................................................................................................................................... 
Levelezési cím: ............................................................................................................................ 
Számlavezető pénzintézete: ......................................................................................................... 
Számlaszáma: ............................................................................................................................... 
Számlázási cím: ............................................................................................................................ 
Adószáma: .................................................................................................................................... 
Statisztikai jelzőszáma: ................................................................................................................ 
Cégjegyzék száma: ....................................................................................................................... 
[Szállító ajánlata alapján töltendő ki.] 
mint szállító 
között, az alábbi feltételekkel: 
 
 
 PREAMBULUM 
Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján 
201.. … … …-n nemzeti eljárásrendben nyílt eljárást indított a …-… nyilvántartási szám alatt 
megjelent eljárás indító felhívással „Parcellavetőgép beszerzés a Debreceni Egyetem részére” tárgyban, 
mely eljárás nyertes ajánlattevője a Szállító lett. 
 
1. A szerződés tárgya 

1.1. Az Ajánlattételi dokumentációban (a továbbiakban: Dokumentáció) és jelen szerződésben 
meghatározott Kísérleti parcellavető és Gyalogkíséretű parcellavetőgép [a továbbiakban: 
Termék(ek)] szállítása. 

1.2. A Szállító jelen szerződés aláírásával jelen szerződésben meghatározott Termék(ek) 
szállítására vállal kötelezettséget, az ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban 
meghatározott feltételekkel. 

 
2. Szállítási feltételek 

2.1. Szállító a Terméke(ke)t a jelen szerződés aláírásától számított 3 hónapon belül köteles 
leszállítani. Megrendelő előteljesítést elfogad. 
A teljesítés helye: 

 4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 4-6 
A teljesítés határideje: a szerződéskötéstől számított 3 hónap.   
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2.2. Megrendelő a szállítólevélen igazolja a termék átvételét. A számla kiállítására Szállító a 
ténylegesen teljesített szállítás, valamint a Megrendelő által aláírt szállítólevél alapján 
jogosult. 

 
3. Szerződéses ár 

3.1. A Termékek ára Szállító ajánlata alapján: 
Kísérleti parcellavető esetén: nettó…………………………Ft + ÁFA, azaz 

nettó…………………………………….Ft + ÁFA 
Gyalogkíséretű parcellavetőgép esetén: nettó…………………………Ft + ÁFA, azaz 

nettó…………………………………….Ft + ÁFA. 
3.2. A Termékre vonatkozó ár a Termék ellenértékét, továbbá a Szállítót terhelő egyéb 

költségeket, így különösen a megrendelő székhelyére történő leszállítást és a fuvareszközökről 
történő lerakást is magában foglalja, valamint a Szállító által vállalt garancia valamennyi 
költségét, illetve a gépek beüzemelését és a betanítást. A Szállító a fentieken kívül 
semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől további díj- vagy költségtérítés 
igénylésére. 

3.3.  Megrendelő előteljesítést is elfogad.   
 
4. Fizetési feltételek 

4.1. Megrendelő előleget nem biztosít. 
4.2. A termékek ellenértékét Megrendelő az általa igazolt szállítólevél, mennyiségi átvétel, 

valamint szabályszerűen kiállított, Megrendelő által leigazolt számla ellenében fizeti meg 
Szállító által kiállított számla alapján, jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően. A 
kifizetés feltétele a Megrendelő teljesítésigazolása, amelyre a Megrendelő képviselője 
jogosult.     

4.3. A számla három példányban készül el, amelyből az első két példány a Megrendelőnél 
marad, a harmadik példány a Szállítóé. 

4.4. Megrendelő fizetési kötelezettségének csak akkor tesz eleget, ha a Szállító a kifizetés 
időpontjában szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján hozzáférhető 
köztartozásmentes adózók adatbázisában, vagy a számla esedékességét megelőzően 
bemutat egy, a kifizetés esedékességének napjánál 30 napnál nem régebbi nemlegesnek 
minősülő együttes adóigazolást, mellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a 
vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs. Amennyiben a Szállító nem mutat be 
együttes adóigazolást, vagy az együttes adóigazolás köztartozást mutat, megrendelő az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban. Art.) 36/A. § (6) 
bekezdésére tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően jár el. 

4.5. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint. A kifizetés a megrendelő által igazolt 
szállítólevél, mennyiségi átvétel, valamint tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, 
a megrendelő által leigazolt számla ellenében – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 évi 
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) Ptk. 6:130. § (1) bekezdésével összhangban – a számla 
megrendelő általi kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre – átutalással 
történik. 

4.6. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja 
Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli. A számla kiállítására a 
szerződés 2.2. és 4.2. pontjában foglaltak szerint kerülhet sor. 

4.7. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén megrendelő a Ptk. 6:48 § (1) bekezdése szerinti 
késedelmi kamatot köteles megfizetni Szállítónak. 

4.8. Szállító tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 
56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak 
[Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pont]. 
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Szállító tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés 
szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. [Kbt. 125. § (4) bekezdés b) 
pont] 

 
5. A felek jogai és kötelességei 

5.1 A felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni. 
5.2 Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Szállító olyan feltételekkel találkozik, melyek 

akadályozzák a teljesítést, a megrendelőt azonnal írásban értesítenie kell a késedelem 
tényéről és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés 
esetén annak minden következményét a Szállító viseli. 

5.3 Amennyiben ajánlatában jelezte, a Szállító jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére, az 
alvállalkozók tevékenységéért azonban úgy felel, mint a sajátjáért. Ennek ellénére a Szállító 
köteles alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, hogy a közöttük fennálló szerződés 
közbeszerzés közvetlen megavalósításához kapcsolódik, továbbá arról is, hogy a szerződés és 
ennek teljesítése az Art. 36/A. §-a alá tartozik. Amennyiben a fenti kötelezettségét 
elmulasztja, annak valamennyi következményét a Szállítónak kell viselnie. Jelen pont 
tekintetében a felek alvállalkozó alatt nemcsak a Kbt. 4. § 2. pontja szerinti, hanem a Ptk. 
szerinti alvállalkozót is értik. 

5.4 Megrendelő csak a Szállítóval áll szerződéses kapcsolatban, az alvállakozókkal nem. 
5.5 Szállító alvállalkozót csak a Kbt. 40. § (1) bekezdése szerint vehet igénybe. 
5.6 A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítésével 

összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden 
információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél 
előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére 
információt, kivéve, ha arra a Kbt., vagy más jogszabály felhatalmazást ad. 

5.7 A Szállító a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a másik fél 
tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. tekintetében 
titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy bárminemű a feladat 
ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a másik fél előzetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve nem bocsátja harmadik 
személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe tartozik az is, ha bármelyik fél a 
tudomására jutó ilyen információkat a jelen szerződésben foglaltaktól eltérő módon 
hasznosítja. 

5.9. Szállító tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak [Kbt.125 § (4) bekezdés a) pont] 

 
6. Átadás-átvétel 

6.1. A mennyiségi átvételre a szállítás alkalmával kerül sor. A Termékek leszállításakor 
Megrendelő képviselője a termékeket átveszi.  

6.2. A Termékek mennyiségi átvételének tényét, illetve az esetleges hiányokat megrendelő 
a szállítólevélre feljegyzi. A szállítólevélre fel kell jegyezni a termékben 
szemrevételezéssel megállapítható károsodást, minőségi kifogást is. 

6.3. A Termékek minőségi átvételét Megrendelő a felhasználás alkalmával végzi el. 
Megrendelő a termék leszállítását követően, illetve felhasználása alkalmával észlelt 
minőségi kifogást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni (felvett jegyzőkönyv 
megküldése) a Szállítónak. Minőségi kifogás alapján indult vita esetén a felek egyeztetnek, 
az egyeztetés alapján jegyzőkönyvet kell felvenni. 

6.4. Amennyiben a Szállító a hibás teljesítést nem ismeri el, az erre vonatkozó vita közös 
megegyezéssel, független minőségvizsgáló szervezet vagy jogerős bírósági határozattal 
történő elbírálásáig nem tarthat igényt a hibásnak minősített termék ellenértékére, 
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amennyiben a hiba felfedezése a fizetési határidőn belül megtörténik. Erre az időszakra a 
Szállítót késedelmi kamat nem illeti meg. 

6.5. Amennyiben a szerződő felek a hibás teljesítéssel kapcsolatban nem jutnak megegyezésre, 
úgy a bírói út igénybevétele helyett független minőségvizsgáló szervezetet bízhatnak meg 
a termék megvizsgálásával. A független vizsgálat eredményét a felek magukra nézve 
kötelezőnek ismerik el. A vizsgálat költségeit annak a félnek kell viselnie, akinek kárára a 
bíróság ítélt. 

 
7. Szavatosság, garancia 

7.1. Szállító jelen szerződés aláírásával teljes körű szavatosságot vállal a leszállításra kerülő 
Termékek felhasználhatóságára, illetve arra, hogy azok megfelelnek a vonatkozó 
hatósági előírásoknak. 

7.2. A Szállító szavatol azért, hogy a Termékek folyamatosan alkalmasak a rendeltetésszerű 
használatra. 

7.3. A szállító szavatol azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a 
leszállított Termékek használatát akadályozza vagy korlátozza.  

7.4.  A Szállító az üzembeállítástól számított 24 hónapig terjedő időszakra teljes körű garanciát 
és jótállást vállal a Megrendelő részére. 

 
8. Szerződésszegés 

8.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során 
bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének 
teljesítését elmulasztja. 

8.2. Amennyiben a Szállító a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik, 
kivéve, ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítése során úgy járt el, ahogy az gazdálkodó 
szervezettől az adott esetben elvárható. 

8.3. A fenti szerződésszegés következményei alól nem menetesít az a körülmény, hogy a 
szerződésszegést a Szállító, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére jogosult 
szerv intézkedése okozza. 

8.4. Amennyiben Szállító jelen szerződés 2.1. pontjában megállapított határidőn belül nem 
tudja a termékeket leszállítani (késedelmes szállítás), Szállító kötbér fizetésére köteles, 
melynek alapja a jelen szerződés nettó ellenértéke, mértéke pedig késedelem esetén 
naptári naponként napi 0,5%, de legfeljebb a késedelemmel érintett áru értékének 10 %-a. 

8.5. Minőségi, funkcionális kifogás esetén, a Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, 
melynek mértéke a minőségi kifogással érintett Termék(ek) nettó értékének a hiba 
kijavításáig napi 0,5 %-a, legfeljebb azonban a hibával érintett áru értékének  10%-a. 

8.6. A Szállító nem teljesítése (a teljesítés Szállítónak felróható lehetetlenné válása, 
meghiúsulása, illetőleg a szerződés teljesítésének Szállító általi megtagadása) esetén 
Megrendelő a nettó szerződéses ár 20%-ának megfelelő kötbért számít fel. 

8.7. A késedelmi kötbér a késedelem megszűnésekor, a hibás teljesítsi kötbér a hibás teljesítésről 
készült jegyzőkönyv keltekor, a meghiúsulási kötbér pedig a Szállító teljesítés képességének 
megszűnéséről, vagy a teljesítés megtagadásáról történő megrendelői tudomásszerzéskor, 
illetve késedelmes, vagy hibás teljesítést követően az érdekmúlás és elállás megrendelői 
közlésekor válik esedékessé. 

8.8. A késedelem, vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér nem mentesíti a Szállítót a 
teljesítés alól. 

8.9. A kötbér összegét - összhangban a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglaltakkal - a 
Megrendelő a számla értékéből jogosult visszatartani, abban az esetben, ha a Szállító által 
a kötbér összege elismert, egynemű és lejárt követelés. 

8.10. A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel 
okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. 

 
9. A szerződés hatálya 
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9.1. Jelen szerződés a felek által történő aláírását követően, a szerződéskötés napján lép 
hatályba, és 3 hónapig marad hatályban. 

9.2. A szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető vagy felbontható, illetve a 
szerződés időbeli hatályának lejártával megszűnik. 

9.3. A közös megegyezésen, illetve a szerződés időbeli hatályának lejártával történő 
megszűnésén túlmenően a felek a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal (rendkívüli 
felmondás) is megszüntethetik – a sérelmet szenvedett fél kártérítési igényének 
fenntartása mellett –, amennyiben a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt 
kötelezettségeit ismételten nem teljesíti és a felek 30 napon belül tárgyalásos úton sem 
tudnak megegyezni a szerződésszegés megítélésének tekintetében. 

9.4. A 9.3. pontban szereplő rendkívüli felmondás esetében a felmondást ajánlott levél útján is 
meg kell küldeni. 

9.5. Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen 
lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban 
fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg. 

 
10. Szerződésmódosítás 

10.1. A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 132. §-ában foglaltak alapján 
írásban lehet módosítani.  

10.2 Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így 
különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában, illetve fax-vagy 
telfonszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során a 
kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a 
másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos 
határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles 
értesíteni. 

 
11. Alkalmazandó jog 

Jelen szerződést Magyarország jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe venni: 
– a Ptk., 
– a Kbt. 

 
12. Eljárás jogvita esetén 

Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton 
kísérelnek megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a 
szerződő felek értékhatártól függően az illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik 
ki. 

 

13. Egyéb 

13.1. Jelen szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatása után jött létre, mely közbeszerzési eljárás 
árubeszerzésre irányult. 

13.2. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani ha: 
- a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, 
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 
- a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 
társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételeknek.  
Szállító jelen pont szerinti felmondás esetén a szerződés megszűnése előtt már teljesített 
szállítás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult 
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13.3. Minden jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítések írott 
formában (elsősorban telefaxon, illetve ajánlott levélben) kell történnie. Ezen értesítések 
hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. 

13.4. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt 
kezelendők: 
- Ajánlati felhívás, 
- Ajánlatkérési Dokumentáció, 
- Szállító ajánlata. 

13.5. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz 
amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás 
van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben – 
amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmaznak 
rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk 
közötti ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadóak. 

13.6. Jelen szerződés 3 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 2 
db eredeti példánya a megrendelőt és 1 eredeti példánya pedig a szállítót illeti meg. 

13.7. Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag 
aláírták. 

 
Melléklet: 1. sz. melléklet műszaki leírás 
 
 
Kelt, 2014. …………... 
 

 
__________________________________ 

Megrendelő 
Debreceni Egyetem 

képv.:  
 
 

 
__________________________________ 

Szállító 
 

 
__________________________________ 

xy 
pénzügyi ellenjegyzés  

 
 

 
 
 

__________________________________ 
xy 

műszaki igazgató 
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1. sz. melléklet 
MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
 

1. Kísérleti parcellavető szállítása – 1 db 
 

Követelmények :          
- Egy parcellába szánt vetőmag egyenletes, maradéktalan elvetése a beállított hosszúságú 

parcellába önjáró vetőgéppel 
- Rendelkezzen szalagos vetőmag elosztó és  rotációs soronként elosztó berendezéssel 
- Központi vetőmag-elosztó egység, ami rendelkezzen vízszintbe állító kézivezérlésű 

egységgel 
- Parcellahossz állítási lehetőség legalább 2-30 m között 
- 12 db tárcsás vetőcsoroszlya állítható vetésmélységgel, tömörítőkerékkel 
- Kézi állítású pneumatikus terhelésű csoroszlyákkal rendelkezzen 
- Mélység állító nyomókerekek gumírozottak, öntisztító külső felülettel rendelkezőek 

legyenek 
- Sorok száma 4-12 között legyen választható, legkisebb sortáv minimum 11 cm 
- Dízelmotor erőforrás ami minimum 20Kw teljesítményű legyen 
- Keréknyomtáv fokozatmentes állítása legalább 160-200 cm között 
- Előre-hátra haladási sebesség fokozatmentes állítása 
- Differenciálzár 
- Rendelkezzen rugós tüskeboronával 
- A parcella kezdet vezérlését elektronikus úton végezze el 
- A gép alkalmas legyen utólagos fejlesztésként a GPS vezérlésre 
- Folyamatos vetésre alkalmas legyen, szegély és kitöltő parcellák kialakításához 

 
Egyéb feladat: vevő telephelyére történő kiszállítás, beüzemelés, betanítás, átadás. 
 
2. Gyalogkíséretű parcellavetőgép szállítása – 1 db 
 
Követelmények : 

- 1 sor vetésére alkalmas, talajról meghajtott eszköz 
- beépített benzinüzemű robbanómotor amely kézi indítású és minimum 2,5 Kw 

teljesítményű legyen 
- különböző méretű és mennyiségű vetőmagok egyenletes vetési lehetősége 
- Vetett sor hosszának állítása minimum 1-20 m-ig legyen 
- Felöntött vetőmag tökéletes kiürítése a sor végén 
- Vetésmélység állítás 
- A vetett sor takarása és tömörítése a vetéssel egy menetben 
- A vetőgép súlya ne haladja meg a 100 kg-ot 
- Rendelkezzen szalagos vetőmag elosztó rendszerrel 
- Parcella kezdet vezérlése kézi legyen 
- A mélység állító nyomókerék gumírozott, öntisztító külső felülettel rendelkezzen 

 
Egyéb feladat: vevő telephelyére történő kiszállítás, beüzemelés, betanítás, átadás. 
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III. 

 FORMANYOMTATVÁNYOK 
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1. SZ. MELLÉKLET 

 
Felolvasólap 

 

Debreceni Egyetem 
 

 
„Parcellavetőgép beszerzés a Debreceni Egyetem részére” 

 

Az Ajánlattevő neve: 

………………………………………………………………………………………………. 
Az Ajánlattevő székhelye: 
………………………………………………………………………………………………. 
Telefon: ………………………………  Telefax: ………………………………… 

   
Kapcsolattartó neve: ……………………………………………… 
Telefonszáma: …………………………………………………….. 
Fax száma: ………………………………………………………… 
Email címe: ……………………………………………………….. 

 
Konzorcium esetén 
Konzorcium vezető neve: 
………………………………………………………………………………………………. 
Székhelye: 
………………………………………………………………………………………………. 
Telefon: ……………………………… Telefax: ………………………………… 

   
Konzorciumi tag neve: 
………………………………………………………………………………………………. 
Székhelye: 
………………………………………………………………………………………………. 
Telefon: ………………………………  Telefax: ………………………………… 

 
Értékelési szempont: 
 
 

1 db Kísérleti parcellavető ……........ HUF+Áfa 

1 db Gyalogkíséretű parcellavetőgép  ……........ HUF+Áfa 

Nettó ajánlati ár összesen ……........ HUF+Áfa 

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

………………………………… 
   cégszerű aláírás 
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2. SZ. MELLÉKLET 

 
Nyilatkozat 

a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésére vonatkozóan 
 
 
Debreceni Egyetem 
részére 
 
Tisztelt Ajánlatkérő! 
 
 Debreceni Egyetem által a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján 
„Parcellavetőgép beszerzés a Debreceni Egyetem részére” elnevezéssel megindított, jelen 
közbeszerzési eljárás keretében rendelkezésre bocsátott ajánlattételi felhívásban és 
dokumentációban rögzített szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeket megvizsgáltuk, illetve 
értelmeztük, azokat elfogadjuk. 
 
Az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció átvételét ezennel is igazoljuk. 
 
Ajánlatot teszünk az Önök által specifikált és az ajánlatunkban szereplő szolgáltatásnak az 
ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott elvárásoknak, a 
szerződéstervezetben és a dokumentációban rögzített szakmai feltételeknek megfelelő módon és 
feltételek szerint történő ellátására a felolvasólapon megjelölt ellenszolgáltatásért.  
 
Nyilatkozok, hogy ajánlatunk nyertessége esetén a szerződést ajánlatkérővel megkötjük és 
szerződésszerűen teljesítjük. 
 
Kijelentjük továbbá, hogy a végső ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 napig kötve vagyunk 
ajánlatunkhoz. Az ajánlatunkban foglaltak fenti időpontig ránk nézve kötelező érvényűek és ezen 
időszak lejárta előtt az Ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban és a 
hatályos jogszabályokban foglaltak szerint bármikor elfogadhatóak.  
 
Nyilatkozom továbbá, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 

törvény szerint az általam képviselt ajánlattevő : 

 nem tartozik a törvény hatálya alá; 

 mikrovállalkozásnak, 

 kisvállalkozásnak, 

 középvállalkozásnak 
minősül. 
 
Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy az ajánlattételi 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.   
 
Kelt: …………………, 2014.  év ………..…. hó ….. nap 
 
                                                                                    …………………………………………              
                                                                                                      cégszerű aláírás 

                                                 
 A megfelelő aláhúzandó! 
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3. SZ. MELLÉKLET 

 
 

NYILATKOZAT 
 

A Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint 
 

 
Alulírott mint a(z) ................................................................................... (cég megnevezése, címe, 
cégjegyzék száma) képviselője a Debreceni Egyetem által kiírt, „Parcellavetőgép beszerzés a 
Debreceni Egyetem részére” tárgyú, egyszerű (nemzeti) eljárásrendű hirdetmény nélküli 
közbeszerzési eljárás tekintetében 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. 
 

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

 
 

 
Nyilatkozni abban az esetben is kell, ha a nyilatkozat nemleges tartalmú! 
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4. SZ. MELLÉKLET 

 
NYILATKOZAT 

 

a közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény (Kbt.) 
56. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok vonatkozásában 

 

Alulírott___________________________________ mint a(z) _________________________ 
cégjegyzésre jogosult képviselője a Debreceni Egyetem által „Parcellavetőgép beszerzés a 
Debreceni Egyetem részére” elnevezéssel indított közbeszerzési eljárás keretében nyilatkozom, 
hogy az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény 56. § (1) és 56. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok. 
 
 

Alulírott___________________________________ mint a(z) _________________________ 
cégjegyzésre jogosult képviselője a Debreceni Egyetem által „Parcellavetőgép beszerzés a 
Debreceni Egyetem részére” elnevezéssel indított közbeszerzési eljárás keretében nyilatkozom, 
hogy 
 

- van* 
- nincs 

olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely társaságunkban 
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik. 
 
Igen válasz esetén a szervezet megnevezése: ** 

Szervezet neve Székhelye/címe 

  

  

 
Nyilatkozom, hogy a fentebb megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) 
bekezdésében meghatározott kizáró feltételek nem állnak fenn. 

 

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

 
cégszerű aláírás 

 
 
 

* megfelelő aláhúzandó 
**Csak „igen” válasz esetén kell kitölteni 
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5. SZ. MELLÉKLET 

Nyilatkozat 
a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ i) pont ib) alpontban foglaltak szerint 

(Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont) 
 
 

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) <cég elnevezése> (<székhelye>) 

ajánlattevő/ közös ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Debreceni Egyetem által 
„Parcellavetőgép beszerzés a Debreceni Egyetem részére” tárgyú közbeszerzési eljárás 
tekintetében, az alábbiakról nyilatkozom: 
 
1. A(z) …………………. ajánlattevő társaságot szabályozott tőzsdén jegyeznek/nem 

jegyeznek. 
 
2. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. 
évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint nyilatkozom, hogy társaságunknak tényleges 

tulajdonosa az alábbiak szerint van / társaságunknak tényleges tulajdonosa nincsen: 
 
 

Tényleges tulajdonos (természetes 
személy) neve 

Állandó lakóhelye 

  

  

  

  

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

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

   Cégszerű aláírás  

 

                                                 
 A megfelelő aláhúzandó! 
 A megfelelő válasz megjelölendő! 
 A megfelelő válasz megjelölendő! Amennyiben ajánlattevő tényleges tulajdonosai ismertek, úgy a táblázat kitöltése 
kötelező. Nemleges válasz esetén az ajánlattevő választása szerint törölhető, illetve üresen hagyandó, vagy egyéb 
módon nemlegesként megjelölhető. 
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6. SZ. MELLÉKLET 

Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján 

 

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) <cég elnevezése> (<székhelye>) 

ajánlattevő/ közös ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője - a Debreceni Egyetem 
által „Parcellavetőgép beszerzés a Debreceni Egyetem részére” tárgyban indított közbeszerzési 
eljárásban felelősségem tudatában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 40. §-ában 
leírtak szerint nyilatkozom, amely szerint: 
 
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. 

 

1. A Kbt. 40. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti nyilatkozat1 

A.1. A Kbt. 40. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján kijelentjük, hogy a közbeszerzés alábbi 
része(i) tekintetében kívánunk alvállalkozót igénybe venni2: 

……………………………………………………………………………… 

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 nyilatkozat3 

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. 

   

   

                                                 
 A megfelelő aláhúzandó! 
1  Az ajánlattevőnek az A.1. vagy az A.2. pont szerinti nyilatkozatot kell tennie! (Az irányadó nyilatkozatot 
kérjük aláhúzással, vagy egyértelmű jelöléssel ellátni.) 
2  A közbeszerzés azon részeinek felsorolása, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót fog igénybe venni! 
3  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. 

 

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

 

 

……………………………………………….. 

       Cégszerű aláírás 

 

* 
A feltétel fennállása esetén kitöltendő(k) az üresen hagyott sor(ok). 

** 
A feltétel fennállása esetén kitöltendő szükség esetén bővíthető.  



 

 

7. SZ. MELLÉKLET 

NYILATKOZAT 
 

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

 

Alulírott …………………………………, mint a(z) ………………………………………….. cégjegyzésre jogosult képviselője – a 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. § (2) bekezdésének a) pontja pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z) 
 

……………………………………………………. ajánlattevő /közös ajánlattevő/kapacitást biztosító szervezet 

 

az eljárást megindító felhívás megküldésétől/feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb szállításai az alábbiak 

Szerződést kötő 
másik fél neve, 

címe 

Referenciát nyújtó 
személy neve, 
elérhetősége 

Szállítás tárgya és rövid leírása 
Ellenszolgáltatás 

nettó összege 

Teljesítés ideje 
(ÉV/HÓ/NAP)/

helye 

a szerződés teljesítése 
az előírásoknak és a 

szerződésnek 
megfelelő volt-e 

IGEN/NEM 

      

      

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

Jelen nyilatkozatot a Debreceni Egyetem Ajánlatkérő által „Parcellavetőgép beszerzés a Debreceni Egyetem részére” megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat 

részeként teszem. 

 

            ……………………………………… 

               Cégszerű aláírás                                                                                                 
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8. SZ. MELLÉKLET 

 

Nyilatkozat az elektronikus példányról 

 

 

Alulírott mint a(z) ................................................................................... (cég megnevezése, székhelye) 

képviselője a „Parcellavetőgép beszerzés a Debreceni Egyetem részére” tárgyú, hirdetmény 

közzététele nélkül induló közbeszerzési eljárás tekintetében nyilatkozom, hogy az ajánlatunk 

elektronikus példánya az ajánlatunk eredeti papír alapú példányával mindenben megegyezik és 

jelszóvédelemmel nincs ellátva. 

 

 

Kelt: …………………, 2014. év ………..…. hó ….. nap 
 
 
     ……….…………………………………………….. 
                             cégszerű aláírás 
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9. SZ. MELLÉKLET 

Nyilatkozat a Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdése alapján 

 

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................ (székhely: 
....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője (meghatalmazottja) „Parcellavetőgép beszerzés a 
Debreceni Egyetem részére” tárgyú közbeszerzési eljárás során kijelentem, hogy az ajánlattevő az alábbi 
személy(ek) és/vagy szervezet(ek) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az előírt alkalmassági 
követelmény(ek)nek: 

Kapacitást biztosító személy és/vagy szervezet az eljárást megindító felhívás 
vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági 
követelmény(ek), mely(ek)nek 
igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet 
és/vagy személy erőforrására (is) 
támaszkodik. 

neve székhelye (címe) 

   

   

   

   

 

A fentiekben felsorolt személy(eke)t, illetőleg szervezet(ek)et a következő módon kívánjuk igénybe venni: 

a) Az alább felsorolt, az alkalmasság igazolásakor bemutatott szervezet(ek), illetőleg személy(ek) által 
rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen is igénybe fogjuk venni, az 
alábbiak szerint: 

Kapacitást biztosító személy és/vagy szervezet A kapacitás igénybe vételi módjának 
megjelölése vagy alvállalkozóként történő 
megjelölés neve székhelye (címe) 

   

   

 

b) Az alább felsorolt személy(ek), illetőleg szervezet(ek) adatait olyan alkalmassági követelmény 
igazolásához vesszük igénybe, mely korábbi  szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, így a következők 
szerint nyilatkozom arról, hogy milyen módon vonjuk be a teljesítés során ezt a szervezetet (személyt), 
amely lehetővé teszi szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során:  

 

Kapacitást biztosító személy és/vagy szervezet Bevonás módja a teljesítés során 
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neve székhelye (címe) 

   

   

 

c) Az alább felsorolt személy(ek), illetőleg szervezet(ek) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásában 
vesznek részt oly módon, hogy fizetésképtelenségünk esetére a Ptk. 6:419.  §-ában foglaltak szerint 
kezességet vállal(nak) az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt a teljesítésünk 
elmaradásával vagy hibás teljesítésünkkel összefüggésben érte.  

Ezen személy(ek), illetőleg szervezet(ek) feltétlen és visszavonhatatlan kezességvállalásról szóló eredeti 
nyilatkozatát az ajánlatban benyújtjuk. 

A Kbt. 55.§ (6) bekezdés c) pontja szerint kezességet vállaló személy és/vagy szervezet 

neve székhelye (címe) 

  

  

 

 

........................................., ………. év ..................... hó ........ nap 

 

 

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

         cégszerű aláírás 

 

Ha az ajánlattevő a fenti a), b), c) módozatok valamelyikével - vagy egyszerre többel is - élni kíván, a táblázatokat értelemszerűen ki kell tölteni, a 
nem használt táblázato(ka)t pedig át kell húzni. 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az első táblázatban megadott személyeket, illetőleg szervezeteket az utána következő, a), b), c) pontok 
szerinti táblázatok valamelyikében el kell helyezni. 
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10.SZ. MELLÉKLET 
 

Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata4                       
 
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 ajánlattételi 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 továbbá5, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására tekintettel az ajánlattevő 
fizetésképtelensége esetére a Ptk. 274. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 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 ajánlatkérő által „Parcellavetőgép beszerzés a 
Debreceni Egyetem részére” tárgyában meghirdetett hirdetmény közzétételével induló, nyílt 
közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem. 
 
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 
                  ………………………………… 

                             Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégszerű aláírása   

                                                 
4 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 – amennyiben az a) pontban foglaltaktól eltérően, az 
alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak – 
akkor is, ha az ajánlattevő (részvételre jelentkező) ajánlatában (részvételi jelentkezésében) benyújtja az alkalmasság 
igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, amelyben e más szervezet a Ptk. 274. § (1) bekezdésében 
foglaltak szerint kezességet vállal az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben ért olyan kár megtérítésére, amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. 
 
5 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! 


