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I. Általános követelmények 

 

1. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján, ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján meg-

alkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely 

dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelke-

zik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírhatja az olyan nyilatkozat 

eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követe-

lés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezes-

ségvállalásról szóló nyilatkozat). Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az 

ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. § (3) bekez-

dése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Az ajánlatkérő a nem 

magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles 

elfogadni. 

 

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

zés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű eszközök 

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

 

 

Fontos fogalmak a Kbt. alkalmazásában: 

 

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

nyújt be; 

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

ként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz 

részt, kivéve 

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

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

alapanyag eladóját, 

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

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

rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása; 

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

Térséget, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásokban részes ál-

lamokat is érteni kell, kivéve a 9. § (1) bekezdés d) pontja esetében; 

gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy sze-

mélyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetve amely a piacon építési beruházások 

kivitelezését, illetve építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását 

kínálja; 

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

hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz; 

közbeszerzési eljárás megkezdése: A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljá-

rást megindító hirdetmény feladásának időpontját, a közvetlen részvételi felhívás [38. § 

(1) bekezdés] megküldésének időpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eseté-

ben pedig az ajánlattételi felhívás - a 99. § (2) bekezdése szerinti esetben a tárgyalási 
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meghívó - megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének időpontját kell 

érteni; 

meghatározó befolyás: meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely 

az alábbi feltételek közül legalább eggyel rendelkezik egy másik szervezet tekintetében: 

a) vagyoni hozzájárulása, illetve részvénytársaság esetében a tulajdonában lévő részvé-

nyek névértéke meghaladja a jegyzett tőke felét, 

b) a tagok szavazatának többségével egyedül rendelkezik, vagy más tagok a befolyással 

rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tarta-

lommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jo-

gukat, feltéve hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek, 

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

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

(kijelölje) vagy visszahívja; 

támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb 

anyagi előny juttatása az ajánlatkérő részére, ide nem értve az adókedvezményt és a ke-

zességvállalást; 

tényleges tulajdonos: 

A 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzé-

séről és megakadályozásáról szóló törvény 3. § szerint:  

3.§ r)  

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

delkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve 

a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, 

ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályo-

zott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal 

egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vo-

natkoznak, 

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

delkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó be-

folyással rendelkezik, 

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

hajtanak, 

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

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

leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 

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

zetteket még nem határozták meg, vagy 

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

alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képvise-

letében eljár, továbbá 

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

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 
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II. Részletes ajánlati feltételek 

 

Az ajánlat elkészítése 

 

1. A Dokumentáció kiegészítése, tájékoztatás 

 

Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ésszerű határidőben kérjen 

írásban további tájékoztatást az ajánlat elkészítéséhez szükséges bármely információ 

tekintetében az ajánlati felhívásban megadott elérhetőségeken: 

Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal írásban adja 

meg a kért tájékoztatást 

 

2. Az ajánlati felhívás és/vagy Dokumentáció módosítása 

  

Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult módosítani az aján-

lati felhívásban, illetve a Dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított 

feltételekről új hirdetményt kell közzétenni, amelyben új ajánlattételi határidőt kell 

megállapítani. 

 Amennyiben kizárólag a dokumentáció módosul és az ajánlattételi határidőt nem kell 

meghosszabbítani, nem kell hirdetményt közzétenni, elegendő a módosításról, vagy a 

módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásáról közvetlenül tájékoztatni azokat 

a gazdasági szereplőket, akik a dokumentációt átvették. 

 

3. Az ajánlat visszavonása 

 

 Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli 

nyilatkozattal visszavonhatja az ajánlatát.  

 

4. Az ajánlat módosítása 

 

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

(7) bekezdés). 

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően (ami egybeesik az ajánlatok nyilvános 

bontásának kezdési időpontjával) a benyújtott ajánlatok még az ajánlatkérő 

hozzájárulásával sem módosíthatók! 

 

5. Az ajánlatba csatolandó iratok 

 

 Az ajánlatnak az alábbi nyilatkozatokat, illetve dokumentumokat kell tartalmaznia: 

 

a) A szolgáltatás részletes ismertetését, különös tekintettel a műszaki leírásban meg-

határozott követelményekre.  

- A hatósági engedély  (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete stb.) a szolgálta-

tás jellegétől függetlenül csatolandó; 

- a kiírt feltételek kifejtése, jelezve, hogy a szolgáltatások kielégítik a kiírásban 

megjelölt feltételeket; 

a szolgáltatás jellemzőinek részletes leírása 
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- Általános Szerződéses Feltételek benyújtása. 

b) Az ellenszolgáltatás összegének részletezését.  

c) Az ajánlatnak tartalmaznia kell annak igazolására alkalmas nyilatkozatot, mely sze-

rint az Ajánlattevő által teljesítendő szállítások, szolgáltatások, illetve azok bármely 

részének Ajánlatkérő általi igénybe vétele nem sérti bármely harmadik személy szer-

zői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari minta oltalomhoz fűződő, vagy bármilyen 

más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát. Továbbá az Ajánlattevő kifejezett és visz-

szavonhatatlan nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ha bármely harmadik személy az 

Ajánlatkérővel szemben ilyen alapon bármilyen, így különösen kártérítési igényt tá-

maszt, akkor ezért teljes mértékben az Ajánlatkérő helyett helyt áll. 

 

d) A szerződés teljesítésére való alkalmasságot igazoló, a jelen Dokumentáció 7. pont-

jában meghatározott dokumentumok. 

e) alvállalkozó(k) igénybevétele: Az Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 40. § (1) be-

kezdés alapján meg kell jelölni  

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

alvállalkozót-Biztosítót 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 fog-

nak működni. 

 

6. Az ajánlattétel költségei 

 

 Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az Ajánlattevő 

viseli, ezekkel kapcsolatban az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé. 

 

7.  A szerződés teljesítésére való alkalmasság igazolása 

 

 Az ajánlat érvényességéhez szükséges, hogy az Ajánlattevő igazolja a szerződés telje-

sítésére való alkalmasságát. 

 

a) A pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása céljából az Ajánlattevőnek ajánla-

tához mellékelnie kell az ajánlati felhívás III.2.2 pontban előírt iratokat 

 

b) A műszaki-szakmai alkalmassága igazolása céljából az Ajánlattevőnek ajánlatá-

hoz mellékelnie kell az ajánlati felhívás III.2.3 pontban előírt iratokat 

 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (Kbt. 55. § (5) bekezdése) az előírt 

igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek 

történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szük-

séges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 

alatt.  

 

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

szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:  

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsá-

tott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és en-

nek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet 

alBiztosítóként megjelölésre került, vagy  
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b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési be-

ruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen mó-

don vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság iga-

zolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának 

felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy  

c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – az a) pontban foglalt esetek-

től 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 alkalmas-

ság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az 

ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével ösz-

szefüggésben ért kár megtérítéséért.  

 

8. Kizáró okok igazolási módja: 
Kizáró okok vonatkozásában a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet az irányadó.  

A közbeszerzés teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozók és az alkalmasság 

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

bekezdése alapján köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem 

vesz igénybe az 56. § (1) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és az al-

kalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt. A Kbt. 57. § (1) pontjában fog-

lalt kizáró okok tekintetében az alvállallkozó és az alkalmasság igazolásában részt ve-

vő gazdasági szereplő vonatkozásában, az ajánlattevő választása szerint az ajánlatban 

a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 10. §-a szerint járhat el. 

A kizáró okok tekintetében Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbe-

szerzési Hatóság alábbi útmutatóira (elérhető: www.kozbeszerzes.hu honlapon):  

 „A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a 

közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, va-

lamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyi-

latkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett 

gazdasági szereplők vonatkozásában” c. útmutató (KÉ.2014/57.szám., 

2014.05.16.)  

 „A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazo-

lásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban 

és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatko-

zásában” c. útmutató (KÉ 2012/61.szám., 2012.06.01.).  

 

9. Az ajánlat pénzneme 

 

 Az árakat HUF-ban kell megadni.  

  

10. Az ajánlat nyelve 

 

Az ajánlatban valamennyi dokumentumnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen 

nyelven készült iratokat (felelős) magyar fordításban is be kell csatolni. A fordítá-

sok helyességért ajánlattevő felel. Ajánlatkérő az esetleges téves információt hamis 

adatközlésnek minősíti. A felelős fordításról az ajánlatban nyilatkozni kell.  

A Kbt. 56-57. § szerinti hatósági igazolásokat, nyilatkozatokat, aláírási címpéldányt, 

cégkivonatot stb. (felelős) magyar fordításban is be kell benyújtani, ezzel egyidejűleg 

http://www.kozbeszerzes.hu/
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a külföldi Ajánlattevő köteles táblázatos formában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy 

a kizáró okok tekintetében mely, az ajánlattevő székhelye szerinti hatóságok adnak ki 

igazolást.  

 

 

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

 

Az Ajánlattevő az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint nem jogosult részaján-

lat tételre, továbbá alternatív, illetve többváltozatú ajánlatot nem jogosult tenni. 

Kbt. 25. § (1) és (2) bek. alapján:  

 több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.  

 Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők közül 

egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képvise-

lő megjelölését, a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló nyilat-

kozatot, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztást 

és részesedések %-os arányait tartalmazó megállapodást. 

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. § (3)-(4) és (6)-(7) bek. szerint kell eljárni. 

 

12. Ajánlati kötöttség 

 

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

lati kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtar-

tama 30 (harminc) nap. 

 Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően 

felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további 

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

lati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 30 napot. 

 

13. Az ajánlat érvényességének alaki kellékei 

 

 Az ajánlatokat (a mellékletekkel együtt) egy eredeti papíralapú példányban és 

elektronikusan 2 db CD vagy DVD-én, „pdf” formátumban rögzítve kell benyújtani. 

Az ajánlatban nyilatkozni kell, hogy az elektronikus példány a papíralapú eredetivel 

mindenben megegyezik. Amennyiben az eredeti és a másolati példányok között bármi-

lyen eltérés van, az eredeti példány tartalma az irányadó. 

  

Az ajánlatot egy borítékban vagy csomagban kell elhelyezni, melyen kívülről az aláb-

biak szerint kell megjelölni a beszerzés tárgyát: 

 

DEGF-118/2014. 

 

AJÁNLAT 

Biztosítási szolgáltatások beszerzése a Debreceni Egyetem részére  

 

Az ajánlattételi határidő, azaz 2014. 12. 01. 11.00 óra előtt nem bontható fel! 

 

 



DEGF-118  

Biztosítási szolgáltatások beszerzése a Debreceni Egyetem részére 

 

 

 

 

9 

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

a jelen közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő valamely szervezeti egysége jár el - az 

ilyen szervezeti egység telephelyét, fióktelepét. 

 

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

Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban 

meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és 

benyújtania.  

 

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

ellátni, az ajánlatba oldalszámozott tartalomjegyzéket kell csatolni. 

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az 

ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 

valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.  

 

Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett 

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

szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.  

 

Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében az 

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

síthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre 

kerülnek. 

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

zók, kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdálkodó szervezetek részéről aláíró szemé-

lyek eredeti, vagy egyszerű másolatú aláírási címpéldányt vagy aláírás mintát, ill. 

meghatalmazást. 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbí-

róság által megküldött igazolást.  

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kötelezően benyújtandó iratjegyzékben feltüntetett 

iratokat, még abban az esetben is, ha azok „nemleges” tartalmúak. Azokat a nyi-

latkozatmintákat, melyek esetleg nem vonatkoznak az ajánlattevőre, kérjük át-

húzva csatolni az ajánlatba.  
 

14. Az ajánlatok benyújtása, ajánlattételi (benyújtási) határidő 

  

Ajánlatok nyilvános bontása: 

Az ajánlat postai úton vagy személyesen is benyújtható. 

Az ajánlat postai úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be. A benyújtás 

teljesítésének a küldemény tényleges kézbesítése minősül. 

A személyesen benyújtott ajánlat átvételét Ajánlatkérő a helyszínen írásban visszaiga-

zolja. 

Lezáratlan, illetve sérült borítékot nem vesz át. 

  

Az ajánlatoknak legkésőbb 2014. december 01 (hétfő) 11.00 óráig meg kell érkez-

niük az alábbi címre:              
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Debreceni Egyetem 

Gazdasági Főigazgatóság 

Gazdasági Jogi és Közbeszerzési Főosztály 

4028 Debrecen, Kassai út 26.  

                          földszint 4. iroda 

 

A postán feladott ajánlatot az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyúj-

tottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig az ajánlat benyújtásának 

címén sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elveszté-

séből vagy téves kézbesítéséből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő 

felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérőnél külső szolgáltató végzi a pos-

tai küldemények átvételét és továbbítását, ezért a postán megküldött ajánlatok esetén a 

küldemény megérkezése az ajánlattétel helyszínére legalább egy munkanapot vehet 

igénybe. 

 

15. Az ajánlatok felbontása 

 

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

nak időpontjában bontja fel. 

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

nem kerül.  

 

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

tevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támoga-

tásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek 

képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.  

 

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

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

szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.  

 

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

ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a 

szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.  

 

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

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

felolvasólapba.  

 

A beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő 

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

ajánlattevőnek. 

 

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

személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

16. Ajánlatok vizsgálata 
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Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-

e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.  

 

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

 

(1) Az ajánlat jelentkezés érvénytelen, ha  

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;  

b) az ajánlattevő vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban az alkalmasság igazolásában 

részt vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek [24. §];  

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

szervezetet az eljárásból kizárták;  

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

vetelményeknek;  

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi felhívásban és a dokumentáci-

óban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az aján-

latok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;  

 

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

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

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

kötelezettségvállalást tartalmaz [70. §];  

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

az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre (jelen eljárásban nem 

követelmény).  

 

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

tok szerint az ajánlatot értékelnie.  

 

17. Az Ajánlattevő kizárása 

 

(1) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alválllakozót 

vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki  

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

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

(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból  

a) azt az ajánlattevőt aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekez-

dése],  

  

18. Az ajánlatok hiánypótlása, pontosítása 

 

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

alapján biztosít lehetőséget. Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő írásban a 

többi Ajánlattevő egyidejű írásbeli értesítése mellett szólítja fel hiánypótlásra az érin-

tett Ajánlattevő(ke)t. 

 

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére 

kiható számítási hibát észlel, annak javítását a Kbt.68. § alapján az ajánlatkérő végzi el 

úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alap-

adatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban 
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megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes aján-

lattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell.  

 

Az ajánlatok elbírálása során a Kbt. 69. §-ban foglaltak alapján az Ajánlatkérő írásban 

és a többi Ajánlattevő egyidejű írásbeli értesítése mellett felvilágosítást kérhet az 

Ajánlattevőtől az ajánlattal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések tartalmának tisz-

tázása érdekében.  

Ha az ajánlat kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz, az Ajánlatkérőnek írásban 

kell magyarázatot kérnie. 

 

Ha az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetet-

lennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalan-

nak értékelt kötelezettséget tartalmaz, az Ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vo-

natkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni.(Kbt. 70. §), melyről va-

lamennyi ajánlattevőt egyidejűleg értesíteni kell. 

 

19. Az ajánlatok értékelése és összehasonlítása 

 

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

 

  

Az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére pénzügyi, gazdasági és műszaki szempontból 

alkalmas Ajánlattevőnek a jelen közbeszerzési dokumentációban meghatározott köve-

telményeket kielégítő ajánlatait a Kbt. 71.§ (2) szerint a legalacsonyabb összegű ellen-

szolgáltatás meg-ajánlása alapján értékeli, az ajánlati felhívás IV.2.) pontjában megha-

tározottak szerint 

 

20. A közbeszerzési eljárás eredménytelensége 

76. §  

(1) Eredménytelen az eljárás, ha  

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

részvételi jelentkezést;  

b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket nyújtottak be;  

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

az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő 

ajánlatot;  

d) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vá-

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

e) valamelyik ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az eljárás tisztaságát vagy 

a többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekménye 

miatt az ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt;  

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

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

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

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

lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredményte-

lennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését kö-

vetően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható.  

(2) Amennyiben ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé tette a részekre törté-

nő ajánlattételt, az eredménytelenség az eljárásnak csak az eredménytelenségi okkal 
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érintett részére állapítható meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eljárást megindító fel-

hívásban rögzítette és megindokolta azt, hogy bármely rész eredménytelensége esetén 

már nem áll érdekében a szerződések megkötése, az eljárást valamennyi rész tekinte-

tében eredménytelenné nyilváníthatja.  

 

 

21. Az eljárás eredményének ismertetése 

 

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

bályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni. 

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az (1) bekezdés szerinti tájé-

koztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon 

vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.  

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

zést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alka-

lommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást 

visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve amennyiben a telje-

sítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali 

hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az ered-

mény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. 

Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton 

haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni.  

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

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

re vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlat-

kérő legkésőbb az eljárás eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles 

egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek.  

 

22. A szerződéskötés tervezett időpontja 

 

A szerződés kétoldalú aláírása az Ajánlati Felhívásban, a jelen dokumentációban, il-

letve az elfogadott ajánlatban foglaltak alapján kerül sor az összegezést követő 11. és 

30. nap között. 

 

23. Az eljárás nyertesének visszalépése 

 

Ha az eljárás nyertese visszalép a szerződéskötéstől, az Ajánlatkérő – amennyiben hir-

detett ilyet - az eljárás eredményének kihirdetésekor második legelőnyösebb ajánlatot 

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

 

24. Alkalmazandó jogszabályok 

 

A jelen ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos 

magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

25. Munkavédelemre vonatkozó előírások 

 

A Kbt. 54. § (1) bekezdésben előírtaknak megfelelően azon szervezetek (hatóságok) 

neve és címe, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kérhet a teljesítés helyén 

irányadó, a szerződés teljesítése során rá vonatkozó kötelezettségekről: 
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Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  

Cím:4028 Debrecen, Rózsahegy út 4.  

Postafiók:4001 Debrecen, Pf.:115.  

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

E-mail:titkarsag@ear.antsz.hu 

 

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazga-

tási Szervének Munkaügyi Felügyelősége 

4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 

Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 14. 

tel: 06-52-417-340 

fax: 06-52-451-063 

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

mmszsz@ommf.gov.hu 

 

Adózás tekintetében:  

NAV Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága  

4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2.  

Tel.: +3652-506-700  

Fax: +3652-506-727 

www.nav.gov.hu 

 

Környezetvédelem tekintetében: 

Vidékfejlesztési Minisztérium 

1055 Budapest, 

Kossuth Lajos tér 11. 

Postacím: 

Vidékfejlesztési Minisztérium 

1860 Budapest 

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

info@vm.gov.hu 

www.vm.gov.hu 

 

Akadálymentesítés tekintetében: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma  

1055 Budapest, Szalay u.10-14 

1884 Budapest, Pf. 1. 

Központi telefonszám: 06-1- 795-1200 

info@emmi.gov.hu  

ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu  

 

mailto:titkarsag@ear.antsz.hu
mailto:hajdubihar-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
http://nav.gov.hu/nav/regiok/eszak_alfold/eszakalfold
mailto:info@vm.gov.hu
http://www.vm.gov.hu/
mailto:info@emmi.gov.hu
mailto:ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
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IRATJEGYZÉK 

az ajánlat részeként benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról 

 

Ssz. Vizsgálat tárgya Igazolás módja 

1. 
Információs adatlap Kiadott minta szerint  

(1. sz. melléklet) 

2. Tartalomjegyzék Oldalszámozott 

3. 
Felolvasólap Kiadott minta szerint  

(2. sz. melléklet) 

4. 

Kbt. 56. § (1)-(2), bekezdése szerinti kizáró 

okok hatálya alá tartozás 

A 310/2011. (XII.23.) Kormányren-

delet 2-8.§ és 10-11.§ szerint alapján 

a kiadott minta szerint  

(5-6. sz. melléklet) 

5. 
Kbt. 58. § (3) bekezdés Kiadott iratminta szerint 

(10. sz. melléklet) 

6. 

Pénzügyi-gazdasági alkalmasság megítélése Az ajánlati felhívás III.2.2. pontjában 

előírtak és a 310/2011. (XII.23.)  

Kormányrendelet 14. § szerint  

(14. sz. melléklet) 

7. 

Műszaki-szakmai alkalmasság megítélésére 

kért dokumentumok 

Az ajánlati felhívás III.2.3. pontjában 

előírtak a 310/2011. (XII.23.) Kor-

mányrendelet 15.§ szerint  

(3-4. és 15-17. sz. melléklet) 

8. 

Kapacitás biztosítására bevont szervezet 

tekintetében 

Kötelezettségvállalásra vonatkozó 

nyilatkozatok a Kbt. 55.§ (5)-(6) alap-

ján 

(8-9. sz. melléklet) 

9. 

Az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés 

teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra vo-

natkozóan, KKvt. szerinti besorolás 

Kbt. 60. § (3) és (5) szerinti nyilatko-

zat eredeti példányban 

(11. sz. melléklet) 

10. 

AlBiztosítók tekintetében Kbt. 40. § (1) bekezdés teljesítése a 

kiadott iratminta szerint 

(7. sz. melléklet) 

11. 
Közös ajánlattétel esetén Közös ajánlattételről szóló megálla-

podás a Kbt.25.§ szerint 

12. 
Aláírási címpéldány(ok), aláírásminta, meg-

hatalmazás 

Felhívás V.4) 2. pontjában megadot-

tak szerint 

13. 

Szakmai ajánlat 

 

Dokumentáció 5. a) alapján a meg-

ajánlott szolgáltatás részletes ismerte-

tése 

(Részletes árajánlat az 1. és 2. rész-

szemponthoz) 

Az Általános Szerződési Feltételek 

benyújtása 

14. 
Szerzői és iparjogvédelmi nyilatkozat 

 

Dokumentáció 5. b) pont alapján 

(12. sz. melléklet) 
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15. 

Az adózásra, a környezetvédelemre, az 

egészségvédelemre és a fogyatékossággal 

élők esélyegyenlőségére, valamint a munka-

vállalók védelmére és a munkafeltételekre 

vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos köte-

lezettségeket telekre vonatkozó kötelezett-

ségek figyelembe vétele 

Kbt. 54. § (1) szerinti nyilatkozat 

(13. sz. melléklet) 

16. 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 

esetében a cégbírósághoz benyújtott válto-

zásbejegyzési kérelem és az annak érkezésé-

ről a cégbíróság által megküldött igazolást 

310/2011.(XII.23.) Kormányrendelet 

7.§ szerint 

17. 
Nyilatkozat az ajánlat eredeti és másolati 

példányainak egyezőségéről 

Kiadott minta szerint 

(18. sz. melléklet) 

18. 
Nyilatkozat felelős fordításról, amennyiben 

idegen nyelvű irat került benyújtásra 

Kiadott minta szerint 

(19. sz. melléklet) 

 

 

Záradék 

 

 

Az Ajánlatkérő, az Ajánlatkérő nevében eljáró, illetve a Bíráló Bizottság kötelezettséget vállal 

arra, hogy az ajánlatban fellelhető, a törvényben meghatározott módon elkülönített adatokat a 

Kbt. 80.§ szerinti előírások figyelembe vételével üzleti titokként kezeli. 
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III.  Teljesítési helyek 

4024 Debrecen Jászai Mari tér 6. I/5. 

4024 Debrecen, Piac utca 58. fszt. 7.-8. 

4024 Debrecen, Kossuth utca 33. 

4026 Debrecen, Bem tér 18/A 

4026 Debrecen, Bem tér 18/B 

4026 Debrecen, Hajó utca 18-20. 

4027 Debrecen, Egyetem sugárút 13. 

4028 Debrecen, Kassai út 26. 

4029 Debrecen, Csengő utca 4. 

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 82. 

4032 Debrecen, Dóczy J. u. 9-11. 

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 68. 

4032 Debrecen, Bessenyei út 7. 

4032 Debrecen, Dóczy J. u. 1. 

4032 Debrecen, Dóczy J. u. 3. 

4032 Debrecen, Dóczy J. u. 5. 

4032 Debrecen, Dóczy J. u. 7. 

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 92. 

4032 Debrecen, Dóczy J. u. 16. III/4. 

4032 Debrecen, Dóczy J. u. 28. II/2. 

4032 Debrecen, Görgey utca 10. fszt. 7. 

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 70. 

4034 Debrecen, Vámospércsi út 84. 

4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4. 

4032 Debrecen, Komlóssy út 56. 

4027 Debrecen, Füredi út 44. 

4028 Debrecen, Laktanya u. 3/D. 

4032 Debrecen, Poroszlay út 97. 

3325 Noszvaj, Tó sétány. 

5540 Szarvas, Erzsébet liget. 

8261 Zamárdi, Vécsey K. u. 19-21. 

8261 Zamárdi, Vécsey K. u. 20. 

8230 Balatonfüred, Germering u. 1/c. 

8230 Balatonfüred, Kosztolányi u. 10. 

8230 Balatonfüred, Kosztolányi u. 12. 

4220 Hajdúböszörmény, Désány u. 1-9. 

4220 Hajdúböszörmény, Désány u. 11. 

3554 Bükkaranyos, Ibolya u. 27. 

Noszvaj, Eger-szőlőske 

4032 Debrecen, Böszörményi út 138/140 

4002 Debrecen 35-ös útfél hrsz. 4. 

4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 15. 

4063 Debrecen, Látókép 1. 

4400 Nyíregyháza, Westik Vilmos u. 4/6 

4600 Kisvárda, Jékei út 100. 

4321 Nagykálló, Újfehértói út 

5300 Karcag, Kisújszállási út 166. 
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5310 Kisújszállás, Szejkő Tanya 

5340 Kunhegyes, Külterület 

4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 

4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 96. 

4012 Debrecen, Móricz Zs. Krt 22. 

4012 Debrecen, Pallagi út 5. 

4032 Debrecen, Egyetem sugárút 13. 

4028 Debrecen, Kassai u. 26. 

4028 Debrecen, Kassai u. 85. 

4032 Debrecen, Nagy Lajos király tér 4. 

4032 Debrecen, Tessedik u. 93. 

4043 Debrecen, Bartók Béla u. 2-26. 

3519 Miskolctapolca, Görömbölyi 21. 

1052 Budapest, Aranykéz u. 4-6 

4400 Nyíregyháza, Sóstói út. 2. 

4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 58-60. 

5700 Gyula, Klapka u. 7. 
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IV. Műszaki leírás 

 

A Debreceni Egyetem komplex biztosítási szolgáltatás-csomagot kíván beszerezni, mely ki-

terjed az egészségügyi szolgáltatói tevékenységéhez kapcsolódó felelősség-biztosításokra, all-

risk vagyonbiztosításra, általános felelősségbiztosításra, továbbá egyéb speciális módozatú 

felelősségbiztosításokra, valamint az egyetemi gépjárművek gépjárműfelelősség-és casco biz-

tosításokra. 

 

Az egyes részajánlati körökben nem jelölt, vagy nem kimerítően szabályozott feltételek eseté-

ben az Ajánlattevő, adott biztosítási módozatra érvényes Általános Szerződési Feltételei 

irányadók azzal, hogy  azok a megkötendő szerződéselválaszthatatlan részét képezik, és kizá-

rólag abban az esetben alkalmazhatók, ha az adott feltétel a szerződésben nem, vagy nem ki-

merítően került szabályozásra, vagy a szerződéshez képest az Ajánlatkérő szempontjából ked-

vezőbb feltételt tartalmaz, és a kötendő szerződéssel nem ellentétes. 

 

 

Kártérítéssel és kárrendezéssel kapcsolatos általános feltételek 

- A szerződő felek közötti kommunikáció formája a szerződés hatálya alatt elsősorban 

elektronikus, vagyis e-mail alapú. E kapcsolat biztosítására Ajánlatkérő az alábbi e-

mailcímet adja meg, mint hivatalos csatornát: biztositas@unideb.hu. 

- Amennyiben a biztosítási esemény bekövetkezik, az Ajánlatkérő  köteles azt 8 napon 

belül, vagy a tudomásszerzést követően haladéktalanul bejelenteni a Biztosító meg-

adott kapcsolattartójának. Biztosító írásban tájékoztatja az Ajánlatkérőt hogy a kár-

eseményt rögzítette, nyilvántartásba vette, annak kárszámot adott, mely számot a beje-

lentéstől számított kettő (2) munkanapon belül megküld Ajánlatkérő részére. Ezzel 

egy időben Biztosító tájékoztatja Ajánlatkérő t a kárrendezéshez szükséges dokumen-

tumtípusokról, azok egyéb feltételeiről, illetve szemle szükségessége estén annak vár-

ható időpontjáról. 

- Miután a kárrendezéshez szükséges dokumentumok beérkeznek a Biztosítóhoz, a be-

érkezését követő öt (5) napon belül köteles Biztosító köteles szolgáltatását teljesíteni. 

- A kárfizetéssel egy időben a biztosító írásbeli értesítést küld Ajánlatkérő részére a 

kár lezárásáról. A kárlezáró levélben minden esetben indoklást és kárszámítást ad a 

biztosító a kifizetett kártérítési összegről. Amennyiben Ajánlatkérő  vitatja a kárlezáró 

levélben foglaltakat, vagy egyébként nem fogadja el a Biztosító általi térítés összegét, 

a kárlezáró levél kézhezvételétől, vagy a vitatott térítés kifizetésétől számított 15 

munkanapon belül jogosult erről a Biztosítót értesíteni és egyeztetést kezdeményezni. 

Az egyeztetésen a Biztosító köteles részt venni. 

- Felelősség károk esetében a kárszakértő a bejelentést követő 2 napon belül telefonon 

keresi meg a károsultat, majd szükség esetén egyeztetett időpontban keresi fel a hely-

színt.  

- Az ajánlatot úgy kérjük megadni, hogy az egyes módozatokra ajánlott díj elkülönül-

ten, egyedileg kerüljön feltüntetésre az Ajánlattevő kereskedelmi ajánlatában, függet-

lenül attól, hogy az értékelési szempont adott esetben több módozat összesen díját je-

lenti. 
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- a Biztosító az éves indexálástól eltekint, a biztosítási díjak öt évig változatlanok, az 

ajánlattételi dokumentációban foglaltakkal megegyeznek. 

 

- a szerződés megkötése után esedékes első alkalommal kiállított számlák benyújtásá-

nak határideje esetében, az Ajánlatkérő eltekint a 30 napos esedékességet megelőző 

határidőtől. 

 

- Az Ajánlatkérő számára sem elektronikus számla sem kötvénnyel egyben lévő szám-

la sem kerülhet kiállításra, hagyományos, papír alapú, eredeti, díjfizetési időszakon-

ként egyedileg kiállított számlát tud az Ajánlatkérő elfogadni a biztosítási díj teljesíté-

séhez. 

 

- Fedezetbe vonás esetén a Biztosító köteles a dokumentáció szerinti díjtételeket al-

kalmazni. 

 

 

- A Biztosító tudomásul veszi az DV-Mediátori Alkusz Kft. közreműködését jelen 

szerződés teljesítése során. 

   DV Mediatori Biztosítási Alkusz Kft. 

                           Felügyeleti engedély száma: E-II-45/2008 

                           Felügyeleti  Regisztrációs száma: 208 021 847 800 

                           Székhelye:4026 Debrecen, Kar u.30. 

                           Adó száma:14177062-2-09 

                           telefonszáma: +36 1 273 0550 

                           fax száma:  +361 3639214 

   email címe:  iroda@dvmediatori.eu 

 

- Ajánlatkérő a felsorolásra került összes módozatra külön-külön kötvényt kér kiállíta-

ni nyertes Ajánlattevőtől. 

- Biztosító minden évben, a szerződés évfordulóját megelőző 60. napig kárstatisztikát 

szolgáltat az alábbiak szerint: 

 Bejelentett károk:  hely, időpont 

 Lerendezett károk:  időpont, kártérítés nagysága 

 Elutasított károk:  indoklás 

 Függő károk:   indoklás 

 

I. RÉSZAJÁNLATTÉTELI KÖR 

 

 

II.1. Orvos biológiai kutatások felelősség biztosítása   

II.2. Orvos- és gyógyszerész szakmai felelősség biztosítás    

II.3. Tevékenységi felelősségbiztosítás [szerződésen belüli károkra] 

II.4. Eszköz sterilizálása         

 

 

Kártérítési limitek és az önrész mértéke 
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Módozat 
Kockázatviselési 

hely 

Kártérítési li-

mit (eFt) 

Önrészesedés  

(Ft) 

Munkabér 

(eFt) 

I.1.Orvosbiológiai ku-

tatások felelősség 

DE Klinikai 

Központ  

20 000 / év  

10 000 / kár / 

beadvány 

10%  

20 000 / kár 
14 490 458 

I.2.Orvos-és gyógysze-

részfelelősség 

DE Klinikai köz-

pont 

100 000 / év 

20 000  / kár 

10%  

20 000 / kár 
14 490 458 

I.3.Tevékenységi fele-

lősség 

 DE Klinikai 

Központ 

5 000 / év  

1 000 / kár 

10%  

50 000 / kár 
14 490 458 

I.4.Eszköz sterilizálása 
DE Klinikai 

Központ 

15 000 / év 

5 000 / kár 

10% 

20 000 / kár 
14 490 458 

 

 

 

I.1. Nem terápiás jellegű orvosbiológiai beavatkozás, részben beteg, részben önkéntes 

résztvevőkön végzett beavatkozások felelősségbiztosítása 

 

Biztosítási tevékenység:  

 Orvos-biológiai kutatások felelősségbiztosítása. 

 Emberen végzett szakmai- etikai szempontból engedélyezett orvos-biológiai kutatások 

során bekövetkező káreseményekre szóló felelősségbiztosítás, részben beteg, részben 

egészséges önkéntesek bevonásával. 

 

Biztosított személyek:  

 A résztvevő beteg és egészséges önkéntesek,  

 a kísérletben részt vevő orvosok és asszisztensek,  

 az Etikai Bizottság tagjai, valamint  

 biológus, mikrobiológus, biokémikus, fizikus és gyógyszerész munkatársak, akik az 

egyetemmel közalkalmazotti, vagy polgári jogi jogviszonyban állnak. 

 

Területi hatálya:  

Magyarország 

 

Kártérítési limitek:  

20 000 eFt / év; 10 000 eFt / kár / beadvány, kizárólag személyi károkra vonatkozóan. 

A biztosítási időszakban (1 év) maximum 60 beadvány lehetséges. 

 

Önrész:  

10 %, de min. 20 000  Ft / kár  

 

Megjegyzés:  

Az orvos-és gyógyszerészfelelősség körébe tartozó tárgyhoz nem kapcsolódó orvosi 

tevékenységgel összefüggő biztosítási események az orvosfelelősség-biztosítás keretében 

térülnek meg. 

 

Orvos biológiai kutatások felelősségbiztosítása esetében a felelősségvállalási időszakot kérjük 

a szerződés lejártát követően 5 évig kiterjeszteni. 

 

II.2. Orvos-és gyógyszerész szakmai felelősségbiztosítás 
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Biztosítási tevékenység: 

 

A biztosítás tárgya az Ajánlatkérő járóbeteg- és fekvőbeteg ellátási tevékenységgel kapcsola-

tos felelősségi károk kockázata. A Biztosító az Ajánlatkérőt mentesíti a kártérítési kötelezett-

sége alól, amennyiben a szakmai tevékenysége során olyan hibát követett el, amelyért egyéb-

ként jogszabály szerint felelősséggel tartozik. A biztosítás keretében a Biztosító megtéríti 

azokat a személyi sérüléseket, dologi károkat, a személyi sérülés és/vagy dologi károkból 

eredő sérelemdíjat, amelyet a biztosított gyógyszerész vagy egészségügyi szolgáltatásban dol-

gozó a tevékenységére irányadó foglakozási és szakmai szabályok felróható módon történő 

megszegésével/megsértésével, az egészségügyi szolgáltatást igénybevevőnek vagy az abban 

részesülő személynek okoz 

 

A biztosítás ki kell terjedjen mindazon magyar és külföldi állampolgároknak okozott károkra, 

akik a Szerződő betegellátási szolgáltatását igénybe veszik. 

 

Biztosított személyek: 

 

- a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti vagy más munkavégzésre irányuló egyéb jogvi-

szonyban álló foglalkoztatott, egészségügyi, betegellátási tevékenységet ellátó dolgozók, és az 

általuk kezelt betegek. 

 

Területi hatály: 

- Magyarország 

 

Kártérítési limit: 

- 100 000 eFt / év, 20 000 eFt  / kár 

 

Önrész: 

- 10 %, de min. 20 000  Ft / kár  

 

Megjegyzés: 

 

 

A biztosítás az általános feltételeken túl ki kell, hogy terjedjen  

- a pszichikai és/vagy lelki sérülés miatt előterjesztett kárigényekre is,  

- a beteg kezeléséhez kapcsolódó orvosi dokumentációs kötelezettség, illetve ezen kezelési 

dokumentáció kiadásának elmulasztásával illetve késedelmével okozott kártérítési és sére-

lemdíj megfizetése iránti igényekre 

 

A Biztosító kockázatviselése kiterjed a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott károkra, és a 

biztosító mindaddig helytállni köteles, amíg az Egyetemmel szemben a mindenkor hatályos 

polgári jog szabályai szerint igény érvényesíthető (a biztosítási szerződés megszűnését köve-

tően akkor is, ha a kár bekövetkezése és bejelentése már nem a szerződés hatálya alatt törté-

nik, vagyis a kiterjesztett bejelentési időszak mindaddig érvényes legyen, míg az Egyetemmel 

szemben a mindenkor hatályos polgári jog szabályai szerint igény érvényesíthető). 

 

  

II.3. Tevékenységi felelősségbiztosítás 
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Az egészségügyi szolgáltatást végzők szakmai felelősségbiztosításának ki kell terjednie az 

egészségügyi szolgáltatást igénybevevőknek az egészségügyi  intézmény vagyontárgyai által - 

beleértve épületeket, gépeket - okozott károkra is. 

 

Kártérítési limit: 1.000.000 Ft/ kár, 5.000.000 Ft/év 

Önrész: 10 % , min. 50.000 Ft/kár 

 

II.4. Eszközök sterilitásának biztosítása 

 

Kártérítési limit: 5.000.000 F/ kár, 15.000.000 Ft/év 

Önrész: 10 % , min. 20.000 Ft/kár 

 

 

II. RÉSZAJÁNLATTÉTELI KÖR 

 

I.1. VAGYONBIZTOSÍTÁS - ÖSSZKOCKÁZATÚ FEDEZET (ALL RISKS)  

    

Biztosítandó vagyoncsoportok:  

A Szerződő vagyonkezelésében vagy tulajdonában álló ingatlanok, építmények, egyéb gépek, 

berendezések, felszerelések, orvosi labor berendezések, műszerek, számítástechnikai eszkö-

zök, egyéb tárgyi eszközök, készlet, készpénz, valamint a Debreceni Egyetem könyvtári állo-

mánya. 

 

1. Minden kockázatra kiterjedő fedezeti kör, de különös tekintettel az alábbiakra: 

        

 tűz (elektromos áram okozta tűz is) 

 villámcsapás másodlagos hatása 

 robbanás, összeroppanás 

 vízkárok (bővített vezetékes víz, szerelvények és csatlakoztatott készülékek kárai is) 

 vihar, felhőszakadás, jégverés 

 hónyomás 

 sziklaomlás, kőomlás 

 földcsuszamlás 

 ismeretlen üreg beomlása 

 füst, hő és korom okozta károk 

 árvíz, belvíz miatti károk 

 tűzoltó berendezések kilyukadása miatti károk 

 technológiai csővezeték töréséből eredő károk 

 vandalizmus 

 részlopás 

 szennyezési károk 

 betöréses lopás és rablásbiztosítás (dolog elleni erőszakkal, helyiségbe vagy ehhez 

kapcsolódó bekerített helyre megtévesztéssel vagy a jogosult (használó) tudta és bele-

egyezése nélkül behatolva, hamis vagy lopott kulcs használatával) 
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 beleértve a rongálási károkat is 

 pénz és értékcikk-biztosítás 

 dolgozói tulajdon  

 betörési kísérlet és eltulajdonítás nélküli rongálás 

 előgondoskodás 

 idegen tulajdon biztosítása               

 

Önrész mértéke (levonásos): egységesen 50 000 Ft/kár, kivéve a villámcsapás másodlagos 

hatása esetén, az önrész 10 000 Ft/kár.  

 

Költségtérítés: A biztosítási eseménnyel okozati összefüggésben lévő kárenyhítési, mentési, 

bontási, takarítási költségek, az ideiglenes helyreállítás indokolt költségei, közmű, közüzem, 

közút helyreállítása, valamint a kárenyhítés indokolatlan felmerülő költségei abban az esetben 

is, amennyiben azok nem vezetnek eredményre. 

 

Kiegészítő kockázatok, egyedi kártérítési limitek, önrészek:  

 

 a Szerződő vagyontárgyakban történő szándékos rongálás (vandalizmus), melynek keretein 

belül a falfirka, graffiti károkat is megtéríti a Biztosító. Kártérítési limit 5.000.000,- 

Ft/kár/év. Graffiti károk esetében a szublimit: 2.000.000,- Ft/kár/év. 

 a fedezet kiterjed továbbá a Szerződő épületek, építmények felületein elhelyezett szerelvé-

nyek, tartozékok, díszítőelemek eltulajdonítására, megrongálására is. 

 Épületek hónyomás kockázata kiterjed az épületek csapadékvíz-elvezető rendszerében 

keletkezett károkra 5.000.000 Ft/év kártérítési limitig. 

 Villámcsapás másodlagos hatása kockázatát a Biztosító vállalja, és a kártérítést fizeti a 

háromszintű túlfeszültség védelmi rendszer teljes körű meglétének hiányában is. 

 A biztosítási fedezetnek ki kell terjednie a talajszint alatti vagyontárgyakra is, a Biztosító 

nem mentesülhet a kártérítés alól azzal az indokkal, hogy a károsodott vagyontárgy a talaj-

szint alatti helységben található. 

 A kártérítési limit betörés lopás rablásra 150.000000,- Ft/kár/év.  

 A tárolt és szállított készpénz összege max.: 850 000 Ft. 

 

 

2. Üvegbiztosítás (minden üvegtípusra) 

 

A fedezete kiterjed az épület, építmény szerkezetileg beépített üvegezésére, speciális és más 

üvegtípusokra is (minden típusú és méretű üvegre), valamint az üvegfelületen lévő feliratra, 

fóliára, stb. 

 

Kártérítési limit: 3.000.000 Ft/év, önrész nélkül. Üvegkárokat a biztosító szemle nélkül téríti 

a számla bemutatása mellett. 

 

 

3. Elektronikus berendezések és számítógépek biztosítása:    

 

Biztosítandó vagyoncsoportok: 

 Számítástechnikai eszközök, szoftverek 

 Elektronikus eszközök, 

 Ügyviteli, kommunikációs berendezések, 
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 Orvosi, labor berendezés és felszerelés. 

 

Kockázatok: minden kockázatra kiterjedő (all risk), de különös tekintettel a következőkre: 

tűz, elemi kár, villámcsapás, villámcsapás másodlagos hatása, robbanás, belső töréskárok, 

külső erőhatás következtében előálló károk, túlfeszültség, elektronikus eszközök szállítása 

közben keletkezett károk bármilyen víz, vagy nedvesség hatásai; betöréses lopás, rablás, van-

dalizmus; üvegtörés; mobileszközökre is kiterjesztve. 

 

Előre nem látható és hirtelen bekövetkező sérülések vagy megsemmisülés az alábbi okok mi-

att: elektromos energia közvetlen hatásai (rövidzárlat, földzárlat, átívelés, átütés, áramerősség 

túlzott megnövekedése, túlfeszültség); külső események mechanikus hatásai (leesés, ütközés, 

lökés, idegen tárgyak akadályozása) 

 

Adathordozók és információveszteség biztosítása minden kockázatra kiterjedő (all risk). A 

számítógépek biztosításával azonos kockázatokkal, az alábbi kártérítésekre: a Szerződő adat-

hordozók újratelepítési, beszerzési, előállítási költségei; az adatok tetszőleges adathordozóról 

(dokumentációból) történő ismételt bevitelének, beszerzésének költsége. 

 

Önrészesedés: 10 %, de minimum 50.000,- Ft/kár 

Területi hatály kiterjesztése: a biztosító megtéríti a számítástechnikai eszközök kárait és a 

felmerült költségtérítéseket az alapbiztosításban nevesített biztosítási eseményekre Magyaror-

szág területére, valamint a külföldi konferenciák idejére. Kártérítési limit: 2.000.000,- Ft ká-

ronként és 10.000.000,- Ft évente, Önrészesedés: 10 %, de minimum 50.000,- Ft káronként. 

 

Az elektromos berendezések és számítógépek biztosítása tekintetében a berendezések koruk-

tól függetlenül biztosítottak. 

 

Mivel az elektronikus berendezések és számítógépek biztosítási módozat keretében kerül biz-

tosításra az Egyetem orvosi berendezéseinek jelentős része ezért a kockázatviselésből az ilyen 

speciális berendezések nem kerülnek kizárásra. (Pl.: röntgenek, katódcsövek, sugárcsövek, 

tomográfok, MRI, CT, egyéb készülékek és tartozékaik). Az ez irányú kizárások a biztosítási 

feltételekben érvényüket vesztik. 

 

4. Összkockázatú géptörés biztosítás    

    

 lezárt gépek lopás kárai 

 betöréses lopás károk 

 tűz és elemi károk 

 külső-belső töréskárok 

 szállítás közben keletkező károk 

 

5. Az all risk vagyonbiztosítás egyedi feltételei 

 

 Az adatközlésben szereplő értékek: bruttó könyv szerinti értékek.  

 

 A biztosítási feltételek változatlanul hagyása mellet a Biztosító maximum 50.000.000,- 

Ft kárértékig eltekint a biztosítottság vizsgálatától és a károsodott vagyontárgyak 

avultságának figyelembevételétől. Biztosító kár esetén elfogadja a leltári ívek alapján 
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történő egyeztetést és figyelemmel a biztosítás teljes értékére a részkárokat új pótlási 

értéken téríti maximum 50.000.000,- Ft kárértékig.  

 

 A kisértékű tárgyi eszközök esetén a biztosító elfogadja a leltári ívek alapján történő 

egyeztetést, és a mindenkori beszerzési (pótlási) értéken térít, az 50 000 Ft alatti tárgyi 

eszközöket önrész nélkül. 

 

 Mellékköltségként 500 000 eFt / év -et kérünk beállítani az összes telephelyre együt-

tesen külön telephelyenkénti és káronkénti limit nélkül. 

 

 Vízkárok és viharkárok esetében Biztosító vállalja a bagatell károk 1.000.000,- 

Ft/káresemény kártérítési összeghatárig szemle nélkül, számla ellenében történő kifi-

zetését, továbbá előzetes szemle nélkül a jogalap elbírálása után a beküldött árajánla-

tok, ill. javítási kalkulációk alapján 70 % de min 150.000 Ft kárelőleget fizet. 

 

 Betöréses lopás, rablás esetén minimális mechanikai védelem mellett a biztosító vál-

lalja a kockázatot betöréses lopás esetében lezárt helyiségenként ……………………. 

Ft –ig (minimum 2.000.000,- Ft). A betöréses lopás rablás károk kockázat viselése ter-

jedjen ki, az Egyetem dolgozóinak a munkahelyen lezárt helyiségekben elhelyezett 

vagyontárgyaira is. Készpénz, arany, értéktárgyak kivételével, maximum 100.000 Ft -

ig. 

 

 A biztosító kockázatviselése terjedjen ki azon vagyontárgyakra, amelyek nem az 

Egyetem tulajdonát képezik és az adatközlők nem tartalmazzák az értéküket, de az 

Egyetem felelős őrzésben vannak, vagy használják azokat minimum 50.000.000,- 

Ft/kár/év (ettől kedvezőbb megajánlást ajánlatkérő bírálati szempontként értékel).  

 

 Ingatlanok tekintetében a felújításokra és beruházásokra (bérlemények esetében is), az 

évközben beszerzett tárgyi eszközökre (számítógépekre és elektronikus berendezések-

re is) ahhoz, hogy biztosítási fedezetbe kerülhessenek „előgondoskodás” biztosítása 

kerül alkalmazásra 1.000.000.000,- Ft értékben. 

 

 A Szerződő tárgyi eszközei 1.500.000.000,- Ft összeghatárig a telephelyek között mo-

zoghatnak azzal a kikötéssel, hogy káreseménykor a Szerződőnek az áthelyezés tényét 

hitelt érdemlően bizonyítania kell. 

 

 A kártérítés felső határa a bruttó könyv szerinti értéken meghatározott biztosítási 

összeg. 

 

 Az előgondoskodás a következők miatti értékemelkedésre: 

 épületek, építmények esetében az újonnan épült, beszerzett részekre, hozzáépíté-

sekre, helyreállításokra, felújításokra nem megfelelő felértékelésekre, 

 tárgyi eszközök (számítástechnikai eszközök, ügyviteli kommunikációs berende-

zések: egyéb berendezések, felszerelések, orvosi és labor berendezések, felszerelé-

sek, egyéb tárgyi eszközök, készletek) esetén az új beszerzésekre, helyreállítások-

ra, cserékre, valamint a bérelt, kölcsönvett vagyontárgyakra, nem megfelelő felér-

tékelésekre, 

 készletek esetén az új beszerzésekre, 
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 illetve a biztosításba véletlenül fel nem vett vagyontárgyak fedezetbe vonására al-

kalmazandó. 

 

 A nettó 300 eFt értéket el nem érő káresemény esetén a Biztosító csak kétséget kizáró-

an hiteles dokumentáció hiányában szemléz. A kétséget kizáróan hiteles dokumentáci-

ónak kell tekinteni: részletes, keltezést igazoló fotódokumentációt, meghatalmazás, ki-

töltött kárbejelentő (nyomtatvány az ajánlatban benyújtva). 

 

I.2. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS  

 

I.2.1. Általános felelősségbiztosítás 

 

Fedezet tartalma: A Szerződő alkalmazottja, valamint megbízottja által okozott olyan kár-

esemény, melyet a Szerződővel szerződéses jogviszonyban nem álló harmadik személynek, 

illetve a Szerződővel szerződésben állóknak szerződésen kívül okozott, és amelyek megfize-

téséért a Szerződő felelősséggel tartozik. A fedezet kiterjed a gépjárművek munkagépként 

való használata során keletkezett károkra, illetve az álló járműre fel-, illetve lerakodás során 

keletkezett károkra. A fedezet kiterjed továbbá az Egyetem telephelyein, az Egyetem tulajdo-

nában, gondozásában található fák által okozott károkra is (Szublimit ebben az esetben: 

5.000.000,- Ft/kár és 10.000.000,- Ft/év). 

 

 Központ vonatkozásában az  Általános Felelősségbiztosítás kiterjed a szer-

ződéssel rendelkező önkéntes vendégkutatókra 1 000 000 Ft / kár, 5 000 000 Ft / év kártérítési 

limit erejéig a szerződés egyéb feltételeivel megegyezően. 

 

Nem zárható ki a fedezetből az alábbi esemény: 

- Nukleáris sugárzás, ionizáló és lézersugárzás okozta károkért való felelősség 

 

 Általános és munkáltatói  felelősségbiztosítás  terjedjen ki az egyetemmel alkalmazotti 

jogviszonyban álló munkavállalók vagyontárgyaiban bekövetkezett káraira abban az esetben, 

amikor a károkozásban az egyetem felelőssége hitelt érdemlően fennáll.  

 

 Általános felelősségbiztosítás kockázatát kérjük kiterjeszteni a Paksi Atomerőmű területén 

végzett gammasugárzás mérése közben okozott káreseményekre. A mérések a leállított blok-

kokban évente négy alkalommal történnek. A kártérítési limit 5 000 000 Ft / kár / év, önrész 

100 000 Ft. 

 

 A felelősség biztosítás terjedjen ki a hallgatók egyetemi telephelyen történő gyakorlati 

oktatása idején bekövetkezett dologi és személyi sérüléses káraira, amennyiben az egyetem 

felelőssége fennáll. Nappali hallgatói létszám, hivatalos hallgatói statisztika szerint kb.: 

20 000 fő 

 

 

Kártérítési limit:    50.000.000,- Ft/kár 

      100.000.000,- Ft/év 

Önrészesedés:    10 %, de min. 50.000,- Ft/kár 

 

1.2.2. Munkáltatói felelősségbiztosítás: 

 

Biztosítási esemény: 
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a. az Egyetem munkavállalójának a munka törvénykönyve és az OEP által definiált bal-

esete és az Egyetemnek a munkavállalóval szembeni, a munkaviszonnyal, tagsági vi-

szonnyal összefüggésben okozott károkozása 

b. továbbá a társadalombiztosítási megtérítési követelések keletkezése 

 

A munkáltatóval szemben érvényesíthető munkavállalói kárigény lehet: 

 

- Elmaradt jövedelem (elmaradt munkabér, egyéb jövedelem) 

- Dologi kár (ruházat felszerelési tárgy, egyéb dologi kár) 

- Költség (ápolási költségek, a balesettel kapcsolatos egyéb igazolt költségek) 

- Esetleges nem vagyoni kárigény 

 

Kártérítési limit:    50.000.000,- Ft/kár 

      100.000.000,- Ft/év 

Önrészesedés:    10 %, de min. 20.000,- Ft/kár 

 

Területi hatály kiterjesztése Európára az alábbiak szerint: a kiterjesztett biztosítási fedezet 

kizárólag az eseti jelleggel – munkavégzés céljából – külföldön tartózkodó munkavállalókra 

vonatkozik, a tartós külföldi munkavégzés (30 napnál több) a biztosítási fedezetből kizárt. 

 

 

1.2.3. Bérbeadói felelősségbiztosítás: 

 

Biztosítási esemény: Az a káresemény, amelynek során a Szerződő a bérlemény(ek) bérbe-

adójaként, a bérleti szerződés megszegésével kárt okoz a bérlőnek. 

Kártérítési limit:    15.000.000,- Ft/kár 

      45.000.000,- Ft/év 

Önrészesedés:    10 %, de min. 50.000,- Ft/kár 

 

1.2.4.  Környezetszennyezési felelősségbiztosítás 

 

A fedezet kiterjed azokra a környezetszennyezési károkra, melyekért a Szerződő a magyar 

polgári jog szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik. 

Kártérítési limit:    15.000.000,- Ft/kár 

      50.000.000,- Ft/év 

Önrészesedés:    10 %, de min. 50.000,- Ft/kár 

 

1.2.5. Hallgatói felelősségbiztosítás       

 

Biztosított személyi kör: külső helyszínen szakmai gyakorlatot végző hallgatók 

 

Kártérítési limit:  10.000.000,- Ft /kár, 30.000.0000,- Ft /év  

Önrész: 10 %, de min. 20.000,- Ft/kár 

 

1.2.6. Külföldre utazók csoportos baleset-, betegség-, és poggyászbiztosítás (keretbiztosí-

tás) 

 

Szolgáltatások 

 Betegségből eredő kórházi és orvosi költségek   EUR 40.000  

 Balesetből eredő kórházi és orvosi költségek   EUR 80.000  
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 A beteg Magyarországra szállítása    limit nélkül 

 Beteglátogatás (max. 7 éj)     80 EUR/éj 

 A külföldi tartózkodás meghosszabbodása (max.7 éj)  EUR 80 /éj 

 Idő előtti hazautazás térítése     van 

 Helyettesítés megbetegedéskor hivatalos kiküldetés esetén van 

 Telefonköltség       EUR 40  

 Értesítés       van 

 Holttest hazaszállítása      limit nélkül 

 Poggyászkár       180.000,- Ft 

 Úti okmányok pótlása      10.000,- Ft 

 Egyedi érték       90.000,- Ft 

 Poggyász késedelmes kiszolgáltatása: 4-8 órás késés esetén EUR 60  

 8-12 órás késés esetén      EUR 120  

 12 óránál hosszabb időtartamú késés esetén   EUR 200  

 

Jogvédelem és felelősségbiztosítás: 

 Óvadék       EUR 2.000  

 Ügyvédi költségek      EUR 2.000  

 Szakértői költség      EUR 1.200  

 Felelősségbiztosítás      EUR 2.000  

 

A biztosítási keretnapjainak száma:  1500 nap 

A biztosítás területi hatálya:   a világ bármelyik országa 

A Szerződő az a természetes személy, akit az Egyetem lejelent akár napidíjasként külföldre 

utazik. 

 

Szerződő vállalja, hogy az egyes utazások előtt legalább egy nappal, a Szerződő web-es re-

gisztrációs felületén az egyes utasok adatait, az utazás időtartamát bejelenti. A fedezet tekinte-

tében az itt bejegyzett adatok lesznek az irányadók. Amennyiben az igényelt keretnapok 

mindegyike felhasználásra kerül, úgy abban az esetben a Szerződő írásban jelzi a Biztosító 

kapcsolattartója felé. 

 

1.2.7 A felelősségbiztosítások díjszámításának az alapja az éves költségvetés és az éves mun-

kabér 

 

Jelen rész-ajánlattételi körhöz kapcsolódó további egyedi feltételek: 

 

- Kárelőleg folyósítása: A várható 1.000.000,- Ft feletti vagyonkár esetén a jogalap tisztázása 

után kárelőleg kerül kifizetésre, 50.000.000,- Ft várható kártérítési összeg erejéig, függetlenül 

a káresemény fajtájától, a jogalap tisztázását követő 15 napon belül. Ennek mértéke a várható 

kártérítési összeg 50 %-a. 

 

 

III. RÉSZAJÁNLATTÉTELI KÖR 
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III.1. Gépjárművek kötelező felelősségbiztosítás 

III.2. Gépjárművek casco-biztosítása 

Önrész: 10 %, min. 50.000, - Ft/kár 

V. Szerződés tervezet 

 

 

BIZTOSTÁSI SZERZŐDÉS TERVEZETEK 

 

BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS  

I. RÉSZAJÁNLATTÉTEL 

TERVEZET 

 

amely létrejött egyrészről a 

 

DEBRECENI EGYETEM  

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. sz. 

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

Intézményi azonosító: FI 17198 

Adószám: 15329750-2-09  

Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár 

Bankszámlaszám: 10034002-00282871-00000000 

mint Szerződő, 

 

másrészt 

 

Biztosító neve:    

Székhelye:   

Adószám:   

Cégjegyzékszám:  

Számlaszám:  

Számlavezető pénzintézet:  

melynek képviselője: ügyvezető,  

mint Biztosító, együttesen Felek  között az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Bevezető rendelkezések 
 

1.1. Szerződő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

(Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. III. rész 121. § (1) b) pontja 

alapján (megjelent a Közbeszerzési Értesítő … számában 2014. ….-én, KÉ-

…./számon) a „DEGF-118/2014: Biztosítási szolgáltatások beszerzése a Debreceni 

Egyetem részére” tárgyú szolgáltatás ellátására vonatkozóan. 

 

1.2. Szerződő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egy-

mással összevetette. A Biztosító részt vett az eljárásban és Szerződő döntése szerint 

ezen eljárást megnyerte.  
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1.3. A jelen szerződés a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, ajánlati dokumen-

tációja valamint a Biztosító ajánlata alapján készült. Amennyiben e dokumentumok 

között ellentmondás vagy nem kimerítő szabályozás merül fel, Felek megállapodnak, 

hogy elsősorban az ajánlati felhívás és dokumentáció, aztán az ajánlat, aztán az esetle-

ges kérdések-válaszok, végül pedig a jelen szerződés  rendelkezései alkalmazandók. 

 

 

1.4. Felek rögzítik, hogy a Biztosító általános szerződési feltételei, mely a jelen 

szerződés elválaszthatatlan részét képezik, kizárólag abban az esetben alkalmazhatók, 

ha az adott feltétel a jelen szerződésben nem, vagy nem kimerítően került szabályozás-

ra, vagy a jelen szerződéshez képest a Szerződő szempontjából kedvezőbb feltételt tar-

talmaz, és a jelen szerződéssel nem ellentétes. Nézetkülönbözőség esetén a felek írás-

beli egyeztetést folytatnak. 

 

2.     A szerződés tárgya 

 

2.1. Biztosító jelen szerződés feltételei (illetőleg kiegészítő jelleggel az általános 

szerződési feltételei) szerint vállalja a Debreceni Egyetemen a jelen szerződésben 

meghatározott jövőbeli események (biztosítási események) bekövetkeztétől függően, 

biztosítási szolgáltatás teljesítését, és bizonyos összegnek a megfizetését. 

 

2.2. Jelen szerződés tárgya az alábbi biztosítási módozatokra terjed ki: 

 

I. RÉSZAJÁNLATTÉTELI KÖR 

 

 

 Orvos biológiai kutatások felelősség biztosítása   

 Orvos- és gyógyszerész szakmai felelősség biztosítás    

 Tevékenységi felelősségbiztosítás [szerződésen belüli károkra] 

 Eszköz sterilizálása         

 

 

2.3. Kártérítési limitek és az önrész mértéke 

 

Módozat 
Kockázatviselési 

hely 

Kártérítési li-

mit (eFt) 

Önrészesedés  

(Ft) 

Munkabér 

(eFt) 

I.1.Orvos biológiai 

kutatások felelősség-

biztosítás 

DE Klinikai 

Központ  

20 000 / év  

10 000 / kár / 

beadvány 

10%  

20 000 / kár 
14 490 458 

I.2.Orvos-és gyógysze-

részfelelősség 

DE Klinikai köz-

pont 

100 000 / év 

20 000  / kár 

10%  

20 000 / kár 
14 490 458 

I.3.Tevékenységi fele-

lősségbiztosítás 

 DE Klinikai 

Központ 

5 000 / év  

1 000 / kár 

10%  

50 000 / kár 
14 490 458 

I.4.Eszköz sterilizálása 
DE Klinikai 

Központ 

15 000 / év 

5 000 / kár 

10% 

20 000 / kár 
14 490 458 
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2.4. Nem terápiás jellegű orvosbiológiai beavatkozás, részben beteg, részben önkéntes 

résztvevőkön végzett beavatkozások felelősségbiztosítása 

 

2.4.1. Biztosítási tevékenység:  

 Orvos-biológiai kutatások felelősségbiztosítása. 

 Emberen végzett szakmai- etikai szempontból engedélyezett orvos-biológiai kutatások 

során bekövetkező káreseményekre szóló felelősségbiztosítás, részben beteg, részben 

egészséges önkéntesek bevonásával. 

 

2.4.2. Biztosított személyek:  

 A résztvevő beteg és egészséges önkéntesek,  

 a kísérletben részt vevő orvosok és asszisztensek,  

 az Etikai Bizottság tagjai, valamint  

 biológus, mikrobiológus, biokémikus, fizikus és gyógyszerész munkatársak, akik az 

egyetemmel közalkalmazotti, vagy polgári jogi jogviszonyban állnak. 

 

2.4.3.Területi hatálya:  

Magyarország 

 

2.4.4. Kártérítési limitek:  

20 000 eFt / év; 10 000 eFt / kár / beadvány, kizárólag személyi károkra vonatkozóan. 

A biztosítási időszakban (1 év) maximum 60 beadvány lehetséges. 

 

2.4.5. Önrész:  

10 %, de min. 20 000  Ft / kár (levonásos) 

 

2.4.6. Egyedi záradékok: 

 

Az orvos-és gyógyszerészfelelősség körébe tartozó tárgyhoz nem kapcsolódó orvosi 

tevékenységgel összefüggő biztosítási események az orvosfelelősség-biztosítás keretében 

térülnek meg. 

 

Orvos biológiai kutatások felelősségbiztosítása esetében a felelősségvállalási időszakot kérjük 

a szerződés lejártát követően 5 évig kiterjeszteni. 

 

2.4.7.  

Díjtétel:………………….. 

Éves díj:……………….. 

 

2.5. Orvos-és gyógyszerész szakmai felelősségbiztosítás 

 

 

2.5.1. Biztosítási tevékenység: 

 

A biztosítás tárgya a Szerződő járóbeteg- és fekvőbeteg ellátási tevékenységgel kapcsolatos 

felelősségi károk kockázata. A Biztosító a Szerződőt mentesíti a kártérítési kötelezettsége 

alól, amennyiben a szakmai tevékenysége során olyan hibát követett el, amelyért egyébként 

jogszabály szerint felelősséggel tartozik. A biztosítás keretében a Biztosító megtéríti azokat a 

személyi sérüléseket, dologi károkat, a személyi sérülés és/vagy dologi károkból eredő sére-

lemdíjat, amelyet a biztosított gyógyszerész vagy egészségügyi szolgáltatásban dolgozó a 
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tevékenységére irányadó foglakozási és szakmai szabályok felróható módon történő megsze-

gésével/megsértével, az egészségügyi szolgáltatást igénybevevőnek vagy az abban részesülő 

személynek okoz 

 

A biztosítás ki kell terjedjen mindazon magyar és külföldi állampolgároknak okozott károkra, 

akik a Szerződő betegellátási szolgáltatását igénybe veszik. 

 

2.5.2. Biztosított személyek: 

 

- a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti vagy más munkavégzésre irányuló egyéb jogvi-

szonyban álló foglalkoztatott, egészségügyi, betegellátási tevékenységet ellátó dolgozók, és az 

általuk kezelt betegek. 

 

2.5.3.Területi hatály: 

- Magyarország 

 

2.5.4. Kártérítési limit: 

- 100 000 eFt / év, 20 000 eFt  / kár 

 

2.5.5. Önrész: 

- 10 %, de min. 20 000  Ft / kár (levonásos) 

 

2.5.6. Egyedi záradékok: 

 

A biztosítás az általános feltételeken túl ki kell, hogy terjedjen  

- a pszichikai és/vagy lelki sérülés miatt előterjesztett kárigényekre is,  

- a beteg kezeléséhez kapcsolódó orvosi dokumentációs kötelezettség, illetve ezen kezelési 

dokumentáció kiadásának elmulasztásával illetve késedelmével okozott kártérítési és sére-

lemdíj megfizetése iránti igényekre 

 

A Biztosító kockázatviselése kiterjed a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott károkra, és a 

biztosító mindaddig helytállni köteles, amíg az Egyetemmel szemben a mindenkor hatályos 

polgári jog szabályai szerint igény érvényesíthető (a biztosítási szerződés megszűnését köve-

tően akkor is, ha a kár bekövetkezése és bejelentése már nem a szerződés hatálya alatt törté-

nik, vagyis a kiterjesztett bejelentési időszak mindaddig érvényes legyen, míg az Egyetemmel 

szemben a mindenkor hatályos polgári jog szabályai szerint igény érvényesíthető). 

 

 

2.5.7.  

 

Díjtétel: ………… 

Éves díj:  …………….  

  

2.6. Tevékenységi felelősségbiztosítás 

 

Az egészségügyi szolgáltatást végzők szakmai felelősségbiztosításának ki kell terjednie az 

egészségügyi szolgáltatást igénybevevőknek az egészségügyi  intézmény vagyontárgyai által - 

beleértve épületeket, gépeket - okozott károkra is. 

 

Díjtétel:………….. 
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Éves díj:……………………. 

 

2.7.Eszközök sterilitásának biztosítása 

 

Kártérítési limit: 5.000.000 F/ kár, 15.000.000 Ft/év 

Önrész: 10 % , min. 20.000 Ft/kár 

 

 

3.) A jelen szerződéshez kapcsolódó további egyedi záradékok: 

 

3.1. A jelen szerződés öt éves időtartama alatt a Biztosító az éves indexálástól elte-

kint, felelősségbiztosítási módozatok esetében a szerződés díjtételei, a biztosítási díjak 

öt évig változatlanok, az ajánlattételi dokumentációban foglaltakkal megegyeznek. 

 

3.2. Az Egyetem számára sem elektronikus számla sem kötvénnyel egyben lévő 

számla sem kerülhet kiállításra, hagyományos, papír alapú, eredeti, díjfizetési idősza-

konként egyedileg kiállított számlát tud az Egyetem elfogadni a biztosítási díj teljesí-

téséhez. 

 

3.3. A Biztosító tudomásul veszi az DV-Mediátori Alkusz Kft. közreműködését je-

len szerződés teljesítése során. 

   DV Mediatori Biztosítási Alkusz Kft. 

                           Felügyeleti engedély száma: E-II-45/2008 

                           Felügyeleti  Regisztrációs száma: 208 021 847 800 

                           Székhelye:4026 Debrecen, Kar u.30. 

                           Adó száma:14177062-2-09 

                           telefonszáma: +36 1 273 0550 

                           fax száma:  +361 3639214 

   email címe:  iroda@dvmediatori.eu 

 

3.4. Az Egyetem biztosítási szerződéseivel kapcsolatos ügyintézések alkalmával az 

alábbi személy, személyek állnak rendelkezésre a biztosító részéről (egyedi kapcsolat-

tartó az Egyetem részére) különös tekintettel a káresemények bejelentése, szemlézése 

és rendezése, illetve az ügyvitelhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése 

tárgyában. 

 

Biztosítási szerződéssel kapcsolatos ügyintézések alkalmával rendelkezésre álló személy: 

- Alkusz részéről: 

Drexler László  

 

Telefon:   +3630 6806862 

                 +36 704545981 

                 +36 1 273 0550 

Fax:          +361  3639 214 

Email:       karbejelentes@dvmediatori.eu 

Postai levél cím: DV Mediatori Kft. 

1152 Budapest, Cserba Elemér u.36. 

 

Káresemények bejelentése, szemlézése és rendezése tárgyában: 

- Kozák Viktor üzemeltetési osztályvezető, Gazdasági Főigazgatóság 
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4.) Biztosítási díj, fizetések feltételek 

 

4.1. Biztosítási díj 

 

Biztosítási módozat Biztosítási Díjtétel Biztosítási díj (Ft/év) 

Orvos biológiai kutatások 

felelősségbiztosítása  

  

 Orvos-és gyógyszerész fele-

lősség biztosítás 

  

Tevékenységi felelősség   

Eszközök sterilizálása   

 

4.1. Felek jelen szerződésben rögzített díjak fix árnak tekintik, amelynek összegét 

jelen szerződés időtartama alatt Biztosító nem módosíthatja. A díj nem módosítható a 

magyarországi, vagy a világpiaci árak alakulására, az inflációs rátára és az árfolyamok 

változtatására tekintettel sem. Fedezetbe vonás esetén a Biztosító köteles az ajánlata 

szerinti díjtételeket alkalmazni. 

4.2. A szerződő az éves biztosítási díjat negyedévente előre (a Polgári Törvény-

könyv, illetve a Kbt. vonatkozó előírásainak figyelembe vételével), négy egyenlő rész-

letben köteles megfizetni, a Biztosító díjbekérő számlája alapján. Az első díjrészlet 

2015. január 01. napjával esedékes. 

4.3. A Szerződőt a szabálytalan, nem az előbbieknek megfelelően kiállított számlá-

val szemben sem elfogadási, sem kifogásolási kötelezettség nem terheli és ennek el-

maradása sem tekinthető a számla hallgatólagos elfogadásának Szerződő részéről. 

4.4. A Biztosító a számlát úgy köteles megküldeni, hogy az esedékességet megelő-

zően legalább 30 nappal a Szerződőhöz megérkezzék. A Szerződő a szabályszerűen 

kiállított számlát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Biztosító számlán 

megjelölt bakszámlájára történő átutalással egyenlíti ki. 

4.5. Az Egyetem számára sem elektronikus számla, sem kötvénnyel egyben lévő 

számla sem kerülhet kiállításra, hagyományos, papír alapú, eredeti, díjfizetési idősza-

konként egyedileg kiállított számlát tud az Egyetem elfogadni a biztosítási díj teljesí-

téséhez. 

4.6. Szerződő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: 

Art.) 36/A.§(2) bekezdés alapján tájékoztatja a Biztosítót arról, hogy a jelen szerződés, 

illetőleg annak teljesítése az Art. 36/A. és 36/B §-ának hatálya alá esik. A Szerződő 

felhívja a Biztosító figyelmét ezen rendelkezések maradéktalan betartására. Biztosító 

írásban köteles tájékoztatni a Szerződőt, amennyiben a köztartozásmentes adózók 

nyilvántartásában nem szerepel, onnan kikerül. 

4.7. Szerződő nem esik fizetési késedelembe, ha a Biztosító nem teljesíti a díjazása 

iránt igénye érvényesítéséhez a jelen szerződésben és az irányadó jogszabályban előírt 

feltételeket. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § szerinti rendelkezései 

az irányadóak. 

4.8. Biztosító köteles a Kbt.125.§(4) bekezdésében foglaltakat megtartani, azaz  
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a) Biztosító 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 Biztosító adóköteles jövedel-

mének csökkentésére alkalmasak, 

b) Biztosító a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Szer-

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

Szerződőt haladéktalanul értesíti. 

 

5.) Kártérítéssel és kárrendezéssel kapcsolatos feltételek 

 

5.1. Felek rögzíti, hogy a közöttük folyó kommunikáció formája elsősorban elekt-

ronikus, vagyis e-mail alapú. E kapcsolat biztosítására Szerződő az alábbi e-mailcímet 

adja meg, mint a jelen szerződéssel kapcsolatban a Szerződő részéről hivatalos csator-

nát: biztositas@unideb.hu. 

5.2. Amennyiben a biztosítási esemény bekövetkezik, a Szerződ köteles azt 8 napon 

belül, vagy a tudomásszerzést követően haladéktalanul bejelenteni a Biztosító meg-

adott kapcsolattartójának. Biztosító írásban tájékoztatja a Szerződőt, hogy a kárese-

ményt rögzítette, nyilvántartásba vette, annak kárszámot adott, mely számot a bejelen-

téstől számított kettő (2) munkanapon belül megküld Szerződő részére. Ezzel egy idő-

ben Biztosító tájékoztatja a Szerződőt a kárrendezéshez szükséges dokumentumtípu-

sokról, azok egyéb feltételeiről, illetve szemle szükségessége estén annak várható idő-

pontjáról. 

5.3. Miután a kárrendezéshez szükséges dokumentumok beérkeznek a Biztosítóhoz, 

a beérkezését követő öt (5) napon belül köteles Biztosító köteles szolgáltatását teljesí-

teni. 

5.4. A kárfizetéssel egy időben a biztosító írásbeli értesítést küld a Szerződő részére 

a kár lezárásáról. A kárlezáró levélben minden esetben indoklást és kárszámítást ad a 

biztosító a kifizetett kártérítési összegről. Amennyiben a Szerződő vitatja a kárlezáró 

levélben foglaltakat, vagy egyébként nem fogadja el a Biztosító általi térítés összegét, 

a kárlezáró levél kézhezvételétől, vagy a vitatott térítés kifizetésétől számított 15 

munkanapon belül jogosult erről a Biztosítót értesíteni és egyeztetést kezdeményezni. 

Az egyeztetésen a Biztosító köteles részt venni. 

5.5. Felelősség károk esetében a kárszakértő a bejelentést követő 2 napon belül te-

lefonon keresi meg a károsultat, majd szükség esetén egyeztetett időpontban keresi fel 

a helyszínt.  

5.6. Biztosító minden évben, a szerződés évfordulóját megelőző 60. napig kársta-

tisztikát szolgáltat az alábbiak szerint: 

 Bejelentett károk:  hely, időpont 

 Lerendezett károk:  időpont, kártérítés nagysága 

 Elutasított károk:  indoklás 

 Függő károk:   indoklás 

 

6.) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 
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6.1. Amennyiben a Biztosító a jelen pontban foglalt kötelezettségeit késedelmesen 

teljesíti, késedelmi kötbér fizetésére köteles, amelynek vetítési alapja és mértéke az 

érintett módozat egyhavi biztosítási díj 1 %-a/nap. 

6.2. Amennyiben a Biztosító pénzfizetési kötelezettségével késedelembe esik, ké-

sedelmi kamatot köteles fizetni, amelynek mértéke és alapja a Biztosító által megálla-

pított és a Szerződő által elfogadott bruttó kárösszegre vetített, Ptk. szerinti késedelmi 

kamat. 

6.3. Ugyanazon késedelem esetén késedelmi kötbér és késedelmi kamat együttesen 

nem követelhető. 

6.4. A késedelmi kötbér a késedelem megszűnésekor, vagy a teljesítés megtagadá-

sáról történő Szerződő általi tudomásszerzéskor válik esedékessé. 

6.5. A késedelem esetén Biztosító haladéktalanul, illetve a Szerződő által kitűzött 

póthatáridőn belül továbbra is köteles a teljesítésre. A késedelem, vagy a hibás teljesí-

tés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Biztosítót a teljesítés alól. 

6.6. A Szerződő jogosult a Biztosító által elismert kötbérkövetelését a Biztosító kö-

vetelésével szemben beszámítani, illetve azt Biztosító esedékes számlájából visszatar-

tani. Amennyiben Szerződőnek Biztosító késedelmes teljesítése következében nem ke-

letkezik ellenérték fizetési kötelezettsége, úgy Szerződő a kötbért kiszámlázza és azt 

biztosító köteles a számla kézhezvételétől számított 3 banki napon elül Szerződő ré-

szére  kifizetni. Ugyanígy kell eljárni, amennyiben a kötbér összege az ellenérték ösz-

szegét meghaladja. 

7.) A szerződés hatályba lépése, időtartama 

 

A jelen szerződés 2019. december 31. napjáig terjedő határozott, 5 éves tartamra jön létre.  

 

8.) Jelen szerződés megszűnése, felmondási feltételek 

 

8.1. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés közös megegyezéssel, vagy 

rendkívüli felmondással szüntethető meg. 

8.2. Szerződő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani – ha szüksé-

ges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy Szerződő feladata ellátásáról gon-

doskodni tudjon – amennyiben Biztosító a Kbt.125.§(5) bekezdésében foglalt maga-

tartásokat megvalósítja. A szerződés e pont szerinti felmondása esetén a Biztosító a 

szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 

8.3. Rendkívüli felmondási indok lehet a Szerződő részéről, ha: 

 Biztosító a jelen szerződés 5. pontjában szereplő határidők tekintetében 15 napot meg-

haladó késedelembe esik, 

 a Biztosítóval szemben csőd-, felszámolási- vagy végrehajtási, illetve más megszünte-

tésre irányuló eljárást rendeltek el, 

 Biztosító a jelen szerződésben vállalt kötelezettségét ismételten, súlyosan megszegi, és 

e szerződésszegő magatartásával a Szerződő írásbeli felszólítását követően sem hagy 

fel,  



DEGF-118  

Biztosítási szolgáltatások beszerzése a Debreceni Egyetem részére 

 

 

 

 

38 

 Biztosító nem rendelkezik a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, vagy jogelőd-

je, az Állami Biztosítási Felügyelet által kiadott működési engedéllyel,  

 Biztosító a Kbt.125.§(5) bekezdésében foglalt magatartások valamelyikét megvalósít-

ja. 

 

8.4. Biztosító jogosult e szerződést évfordulóra szólóan rendkívüli felmondással megszüntet-

ni, ha a Szerződő fizetési késedelme a 60 napot meghaladja, és azt írásbeli felszólítást követő 

8 napon belül sem rendezi. 

 

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

szabályai és a jelen szerződés rendelkezései szerint megtéríteni. 

 

9.) Egyéb rendelkezések 

 

9.1. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítés-

nek írott formában (elsősorban e-mailen, másodsorban ajánlott levélben vagy telefa-

xon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki törté-

nő kézbesítéskor áll be. A szerződésszegéssel, illetve a jelen szerződés megszűnésével 

kapcsolatos nyilatkozatok kizárólag tértivevényes postai küldeményként kézbesíthe-

tők. A Szerződéssel kapcsolatos írásbeli nyilatkozatok akkor is szabályszerűen közölt-

nek tekintendők, ha a címzett az átvételt megtagadta, vagy a küldeményt nem vette át. 

Ilyen esetben a kézbesítés időpontja az átvétel megtagadásának napja, illetve a kézbe-

sítés megkísérléséről szóló postai jelentés napja. 

9.2. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése érde-

kében együttműködnek, tájékoztatják egymást a szerződés teljesítését befolyásoló kö-

rülményekről, akadályokról. 

9.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot - 

a Ptk. 2:47.§-ában foglaltak figyelembevételével -, valamint egymás tevékenységére 

vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közöl-

hetnek illetéktelen személlyel olyan adatot, amely szerződés teljesítésével összefüg-

gésben jutott a tudomásukra és amelynek közlése a másik félre, vagy más személyre 

hátrányos következménnyel járna. 

9.4. Jelen szerződés és annak mellékletei csak a szerződő felek közös megegyezé-

sével, írásos formában módosíthatók, a Kbt.132.§-ában foglaltak figyelembe vétele 

mellett. 

9.5. Biztosító a teljesítésében közreműködő alvállalkozó tekintetében a Kbt.128.§-

ban foglaltakat köteles figyelembe venni.  

9.6. Biztosító kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásakor a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. tv. szerinti átlátható szervezetnek minősül. Jelen szerződést a Szer-

ződő kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Biztosító már nem 

minősül átlátható szervezetnek. 

9.7. Jelen szerződésből eredő esetleges jogvitákat a szerződő felek megkísérlik bé-

kés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a jogvita 

eldöntésére a szerződő felek értékhatártól függően kikötik a Debreceni Járásbíróság és 

a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét.  
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9.8. A szerződésre és annak teljesítésére a magyar jog az irányadó. A jelen szerző-

désben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében az Ajánlati Fel-

hívás, az Ajánlati Dokumentáció, a 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) és a 2013. évi V. 

törvény (Ptk.) szabályai az irányadók.  

9.9. Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 1 (egy példány a 

Biztosítót és 3 (három) példány a Szerződőt illeti meg. 

9.10. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírást követően a későbbi aláírás időpontjá-

ban jön létre érvényesen és lép hatályba. 

 

Jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá 4 

(négy) egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban, melyből 1 példány a 

Biztosítót, 3 példány a Szerződőt illeti. 

 

Debrecen, ……………………………………….. 

 

 

Szerződő képviseletében:   Biztosító képviseletében: 

 

…………………………   ………………………….. 

Prof. Dr. Szilvássy Zoltán      

 rektor       

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

………………………… 

Dr. Bács Zoltán 

gazdasági főigazgató 

2014. ……………… 

 

Jogi ellenjegyző: 

 ………………………… 
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BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS  

II. RÉSZAJÁNLATTÉTEL 

TERVEZET 

 

     

amely létrejött egyrészről a 

 

DEBRECENI EGYETEM  

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. sz. 

Képviseli: Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor és Dr. Bács Zoltán gazdasági főigazgató) 

Intézményi azonosító: FI 17198 

Adószám: 15329750-2-09  

Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár 

Bankszámlaszám: 10034002-00282871-00000000 

mint Szerződő, 

 

másrészt 

 

Biztosító neve:    

Székhelye:   

Adószám:   

Cégjegyzékszám:  

Számlaszám:  

Számlavezető pénzintézet:  

melynek képviselője: ügyvezető,  

mint Biztosító, együttesen Felek  között az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Bevezető rendelkezések 
 

1.1. Szerződő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

(Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. III. rész 121. § (1) b) pontja 

alapján (megjelent a Közbeszerzési Értesítő … számában 2014. ….-én, KÉ-

…./számon) a „DEGF-118/2014: Biztosítási szolgáltatások beszerzése a Debreceni 

Egyetem részére” tárgyú szolgáltatás ellátására vonatkozóan. 

 

1.2. Szerződő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egy-

mással összevetette. A Biztosító részt vett az eljárásban és Szerződő döntése szerint 

ezen eljárást megnyerte.  

 

1.3. A jelen szerződés a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, ajánlati dokumen-

tációja valamint a Biztosító ajánlata alapján készült. Amennyiben e dokumentumok 

között ellentmondás vagy nem kimerítő szabályozás merül fel , Felek megállapodnak, 

hogy elsősorban az ajánlati felhívás és dokumentáció, aztán az ajánlat, aztán az esetle-

ges kérdések-válaszok, végül pedig a jelen szerződés  rendelkezései alkalmazandók. 

 

1.4.  

 

1.5. Felek rögzítik, hogy a Biztosító általános szerződési feltételei, mely a jelen 

szerződés elválaszthatatlan részét képezik, kizárólag abban az esetben alkalmazhatók, 

ha az adott feltétel a jelen szerződésben nem, vagy nem kimerítően került szabályozás-



DEGF-118  

Biztosítási szolgáltatások beszerzése a Debreceni Egyetem részére 

 

 

 

 

41 

ra, vagy a jelen szerződéshez képest a Szerződő szempontjából kedvezőbb feltételt tar-

talmaz, és a jelen szerződéssel nem ellentétes. 

 

2.     A szerződés tárgya 

 

2.1. Biztosító jelen szerződés feltételei (illetőleg kiegészítő jelleggel az általános 

szerződési feltételei) szerint vállalja a Debreceni Egyetemen a jelen szerződésben 

meghatározott jövőbeli események (biztosítási események) bekövetkeztétől függően, 

biztosítási szolgáltatás teljesítését, és bizonyos összegnek a megfizetését. 

 

2.2. Jelen szerződés tárgya az alábbi biztosítási módozatokra terjed ki: 

 

II. RÉSZAJÁNLATTÉTELI KÖR 

 

2.5. VAGYONBIZTOSÍTÁS - ÖSSZKOCKÁZATÚ FEDEZET (ALL RISKS)  

    

2.5.1.Biztosítandó vagyoncsoportok:  

A Szerződő vagyonkezelésében vagy tulajdonában álló ingatlanok, építmények, egyéb gépek, 

berendezések, felszerelések, orvosi labor berendezések, műszerek, számítástechnikai eszkö-

zök, egyéb tárgyi eszközök, készlet, készpénz, valamint a Debreceni Egyetem könyvtári állo-

mánya. 

 

2.5.2. Minden kockázatra kiterjedő fedezeti kör, de különös tekintettel az alábbiakra: 

        

 tűz (elektromos áram okozta tűz is) 

 villámcsapás másodlagos hatása 

 robbanás, összeroppanás 

 vízkárok (bővített vezetékes víz, szerelvények és csatlakoztatott készülékek kárai is) 

 vihar, felhőszakadás, jégverés 

 hónyomás 

 sziklaomlás, kőomlás 

 földcsuszamlás 

 ismeretlen üreg beomlása 

 füst, hő és korom okozta károk 

 árvíz, belvíz miatti károk 

 tűzoltó berendezések kilyukadása miatti károk 

 technológiai csővezeték töréséből eredő károk 

 vandalizmus 

 részlopás 

 szennyezési károk 

 betöréses lopás és rablásbiztosítás (dolog elleni erőszakkal, helyiségbe vagy ehhez 

kapcsolódó bekerített helyre megtévesztéssel vagy a jogosult (használó) tudta és bele-

egyezése nélkül behatolva, hamis vagy lopott kulcs használatával) 

 beleértve a rongálási károkat is 
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 pénz és értékcikk-biztosítás 

 dolgozói tulajdon  

 betörési kísérlet és eltulajdonítás nélküli rongálás 

 előgondoskodás 

 idegen tulajdon biztosítása               

 

2.5.3. Önrész mértéke (levonásos): egységesen 50 000 Ft/kár, kivéve a villámcsapás másod-

lagos hatása esetén, az önrész 10 000 Ft/kár.  

 

2.5.4.Költségtérítés: A biztosítási eseménnyel okozati összefüggésben lévő kárenyhítési, men-

tési, bontási, takarítási költségek, az ideiglenes helyreállítás indokolt költségei, közmű, köz-

üzem, közút helyreállítása, valamint a kárenyhítés indokolatlan felmerülő költségei abban az 

esetben is, amennyiben azok nem vezetnek eredményre. 

 

2.5.5.Kiegészítő kockázatok, egyedi kártérítési limitek, önrészek:  

 

 a Szerződő vagyontárgyakban történő szándékos rongálás (vandalizmus), melynek keretein 

belül a falfirka, graffiti károkat is megtéríti a Biztosító. Kártérítési limit 5.000.000,- 

Ft/kár/év. Graffiti károk esetében a szublimit: 2.000.000,- Ft/kár/év. 

 a fedezet kiterjed továbbá a Szerződő épületek, építmények felületein elhelyezett szerelvé-

nyek, tartozékok, díszítőelemek eltulajdonítására, megrongálására is. 

 Épületek hónyomás kockázata kiterjed az épületek csapadékvíz-elvezető rendszerében 

keletkezett károkra 5.000.000 Ft/év kártérítési limitig. 

 Villámcsapás másodlagos hatása kockázatát a Biztosító vállalja, és a kártérítést fizeti a 

háromszintű túlfeszültség védelmi rendszer teljes körű meglétének hiányában is. 

 A biztosítási fedezetnek ki kell terjednie a talajszint alatti vagyontárgyakra is, a Biztosító 

nem mentesülhet a kártérítés alól azzal az indokkal, hogy a károsodott vagyontárgy a talaj-

szint alatti helységben található. 

 A kártérítési limit betörés lopás rablásra 150.000.000,- Ft/kár/év.  

 A tárolt és szállított készpénz összege max.: 850 000 Ft. 

 

2.5.6. 

 

Díjtétel: ……………………….. 

Éves Díj:…………………….. 

 

 

2.6. Üvegbiztosítás (minden üvegtípusra) 

 

A fedezete kiterjed az épület, építmény szerkezetileg beépített üvegezésére, speciális és más 

üvegtípusokra is (minden típusú és méretű üvegre), valamint az üvegfelületen lévő feliratra, 

fóliára, stb. 

 

2.6.1. Kártérítési limit: 3.000.000 Ft/év, önrész nélkül. Üvegkárokat a biztosító szemle nél-

kül téríti a számla bemutatása mellett. 

 

 

2.7. Elektronikus berendezések és számítógépek biztosítása:    
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2.7.1.Biztosítandó vagyoncsoportok: 

 Számítástechnikai eszközök, 

 Elektronikus eszközök, 

 Ügyviteli, kommunikációs berendezések, 

 Orvosi, labor berendezés és felszerelés. 

 

2.7.2. Kockázatok: minden kockázatra kiterjedő (all risk), de különös tekintettel a követke-

zőkre: tűz, elemi kár, villámcsapás, villámcsapás másodlagos hatása, robbanás, belső töréská-

rok, külső erőhatás következtében előálló károk, túlfeszültség, elektronikus eszközök szállítá-

sa közben keletkezett károk bármilyen víz, vagy nedvesség hatásai; betöréses lopás, rablás, 

vandalizmus; üvegtörés; mobileszközökre is kiterjesztve. 

Előre nem látható és hirtelen bekövetkező sérülések vagy megsemmisülés az alábbi okok mi-

att: elektromos energia közvetlen hatásai (rövidzárlat, földzárlat, átívelés, átütés, áramerősség 

túlzott megnövekedése, túlfeszültség); külső események mechanikus hatásai (leesés, ütközés, 

lökés, idegen tárgyak akadályozása) 

Adathordozók és információveszteség biztosítása minden kockázatra kiterjedő (all risk). A 

számítógépek biztosításával azonos kockázatokkal, az alábbi kártérítésekre: a Szerződő adat-

hordozók újratelepítési, beszerzési, előállítási költségei; az adatok tetszőleges adathordozóról 

(dokumentációból) történő ismételt bevitelének, beszerzésének költsége. 

 

2.7.3. Önrészesedés: 10 %, de minimum 50.000,- Ft/kár 

 

2.7.4. Egyedi záradékok: 
 

2.7.4.1.Területi hatály kiterjesztése: a biztosító megtéríti a számítástechnikai eszközök 

kárait és a felmerült költségtérítéseket az alapbiztosításban nevesített biztosítási esemé-

nyekre Magyarország területére, valamint a külföldi konferenciák idejére. Kártérítési limit: 

2.000.000,- Ft káronként és 10.000.000,- Ft évente, Önrészesedés: 10 %, de minimum 

50.000,- Ft káronként. 

 

2.7.4.2. Az elektromos berendezések és számítógépek biztosítása tekintetében a berendezé-

sek koruktól függetlenül biztosítottak. 

 

2.7.4.3. Mivel az elektronikus berendezések és számítógépek biztosítási módozat keretében 

kerül biztosításra az Egyetem orvosi berendezéseinek jelentős része, ezért a kockázatvise-

lésből az ilyen speciális berendezések nem kerülnek kizárásra. (Pl.: röntgenek, katódcsö-

vek, sugárcsövek, tomográfok, MRI, CT, egyéb készülékek és tartozékaik). Az ez irányú 

kizárások a biztosítási feltételekben érvényüket vesztik. 

 

2.8. Összkockázatú géptörés biztosítás       

 lezárt gépek lopás kárai 

 betöréses lopás károk 

 tűz és elemi károk 

 külső-belső töréskárok 

 szállítás közben keletkező károk 

 

2.9. Az all risk vagyonbiztosítás további egyedi záradékai 
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2.9.1. A biztosítási feltételek változatlanul hagyása mellet a Biztosító maximum 

50.000.000,- Ft kárértékig eltekint a biztosítottság vizsgálatától és a károsodott va-

gyontárgyak avultságának figyelembevételétől. Biztosító kár esetén elfogadja a leltári 

ívek alapján történő egyeztetést és figyelemmel a biztosítás teljes értékére a részkáro-

kat új pótlási értéken téríti maximum 50.000.000,- Ft kárértékig.  

 

 

2.9.2. A kisértékű tárgyi eszközök esetén a biztosító elfogadja a leltári ívek alapján 

történő egyeztetést, és a mindenkori beszerzési (pótlási) értéken térít, az 50 000 Ft 

alatti tárgyi eszközöket önrész nélkül. 

 

2.9.3. Mellékköltségként 500 000 eFt / év -et kérünk beállítani az összes telephelyre 

együttesen külön telephelyenkénti és káronkénti limit nélkül. 

 

2.9.4. Vízkárok és viharkárok esetében Biztosító vállalja a bagatell károk 

1.000.000,- Ft/káresemény kártérítési összeghatárig szemle nélkül, számla ellenében 

történő kifizetését, továbbá előzetes szemle nélkül a jogalap elbírálása után a beküldött 

árajánlatok, ill. javítási kalkulációk alapján 70 % de min 150.000 Ft kárelőleget fizet. 

 

2.9.5. Betöréses lopás, rablás esetén minimális mechanikai védelem mellett a biztosí-

tó vállalja a kockázatot betöréses lopás esetében lezárt helyiségenként 

……………………. Ft –ig (minimum 2.000.000,- Ft). A betöréses lopás rablás károk 

kockázat viselése terjedjen ki, az Egyetem dolgozóinak a munkahelyen lezárt helyisé-

gekben elhelyezett vagyontárgyaira is. Készpénz, arany, értéktárgyak kivételével, ma-

ximum 100.000 Ft -ig. 

 

2.9.6. A biztosító kockázatviselése terjedjen ki azon vagyontárgyakra, amelyek nem 

az Egyetem tulajdonát képezik és az adatközlők nem tartalmazzák az értéküket, de az 

Egyetem felelős őrzésben vannak, vagy használják azo-

kat……………………..Ft/kár/év.  

 

2.9.7. A Szerződő tárgyi eszközei 1.500.000.000,- Ft összeghatárig a telephelyek kö-

zött mozoghatnak azzal a kikötéssel, hogy káreseménykor a Szerződőnek az áthelye-

zés tényét hitelt érdemlően bizonyítania kell. 

 

2.9.8. Ingatlanok tekintetében a felújításokra és beruházásokra (bérlemények eseté-

ben is), az évközben beszerzett tárgyi eszközökre (számítógépekre és elektronikus be-

rendezésekre is) ahhoz, hogy biztosítási fedezetbe kerülhessenek „előgondoskodás” 

biztosítása kerül alkalmazásra 1.000.000.000,- Ft értékben. 

 

 

2.9.9. Az előgondoskodás vonatkozik a következők miatti értékemelkedésre: 

 épületek, építmények esetében az újonnan épült, beszerzett részekre, hozzáépíté-

sekre, helyreállításokra, felújításokra nem megfelelő felértékelésekre, 

 tárgyi eszközök (számítástechnikai eszközök, ügyviteli kommunikációs berende-

zések: egyéb berendezések, felszerelések, orvosi és labor berendezések, felszerelé-

sek, egyéb tárgyi eszközök, készletek) esetén az új beszerzésekre, helyreállítások-

ra, cserékre, valamint a bérelt, kölcsönvett vagyontárgyakra, nem megfelelő felér-

tékelésekre, 

 készletek esetén az új beszerzésekre, 
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illetve a biztosításba véletlenül fel nem vett vagyontárgyak fedezetbe vonására alkal-

mazandó. 

 

2.9.10. A nettó 300 eFt értéket el nem érő káresemény esetén a Biztosító csak kétséget 

kizáróan hiteles dokumentáció hiányában szemléz. A kétséget kizáróan hiteles doku-

mentációnak kell tekinteni: részletes, keltezést igazoló fotódokumentációt, meghatal-

mazás, kitöltött kárbejelentő (nyomtatvány az ajánlatban benyújtva). 

 

2.10.FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS  

 

2.10.1.. Általános felelősségbiztosítás 

 

2.10.1.1.Fedezet tartalma: A Szerződő alkalmazottja, valamint megbízottja által okozott 

olyan káresemény, melyet a Szerződővel szerződéses jogviszonyban nem álló harmadik sze-

mélynek, illetve a Szerződővel szerződésben állóknak szerződésen kívül okozott, és amelyek 

megfizetéséért a Szerződő felelősséggel tartozik. A fedezet kiterjed a gépjárművek munka-

gépként való használata során keletkezett károkra, illetve az álló járműre fel-, illetve lerako-

dás során keletkezett károkra. A fedezet kiterjed továbbá az Egyetem telephelyein, az Egye-

tem tulajdonában, gondozásában található fák által okozott károkra is (Szublimit ebben az 

esetben: 5.000.000,- Ft/kár és 10.000.000,- Ft/év). 

 

2.10.1.2.A DE Klinikai Központ vonatkozásában az  Általános Felelősségbiztosítás kiterjed 

a szerződéssel rendelkező önkéntes vendégkutatókra 1 000 000 Ft / kár, 5 000 000 Ft / év kár-

térítési limit erejéig a szerződés egyéb feltételeivel megegyezően. 

 

2.10.1.3.Általános és munkáltatói  felelősségbiztosítás  kiterjed a Szerződővel alkalmazotti 

jogviszonyban álló munkavállalók vagyontárgyaiban bekövetkezett káraira abban az esetben, 

amikor a károkozásban az egyetem felelőssége hitelt érdemlően fennáll.  

 

2.10.1.4.Általános felelősségbiztosítás kockázata kiterjed a Paksi Atomerőmű területén vég-

zett gammasugárzás mérése közben okozott káreseményekre. A mérések a leállított blokkok-

ban évente négy alkalommal történnek. A kártérítési limit 5 000 000 Ft / kár / év, önrész 

100 000 Ft. 

 

2.10.1.5.A felelősség biztosítás terjedjen ki a hallgatók egyetemi telephelyen történő gyakor-

lati oktatása idején bekövetkezett dologi és személyi sérüléses káraira, amennyiben az egye-

tem felelőssége fennáll. Nappali hallgatói létszám, hivatalos hallgatói statisztika szerint kb.: 

20 000 fő 

 

 

2.10.1.6.Nem zárható ki a fedezetből az alábbi esemény: 

- Nukleáris sugárzás, ionizáló és lézersugárzás okozta károkért való felelősség 

 

2.10.1.7.Kártérítési limit:    50.000.000,- Ft/kár, 100.000.000,- Ft/év 

 

2.10.1.8.Önrészesedés:    10 %, de min. 50.000,- Ft/kár 

 

2.10.1.9. 

 

Díjtétel: ……………….. 
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Éves díj: …………… 

 

2.10.2. Munkáltatói felelősségbiztosítás: 

 

2.10.2.1. Biztosítási esemény: 

- a Szerződő munkavállalójának a munka törvénykönyve és az OEP által definiált bal-

esete és az Szerződőnek a munkavállalóval szembeni, a munkaviszonnyal, tagsági vi-

szonnyal összefüggésben okozott károkozása 

- továbbá a társadalombiztosítási megtérítési követelések keletkezése 

 

2.10.2.2. A munkáltatóval szemben érvényesíthető munkavállalói kárigény lehet: 

- Elmaradt jövedelem (elmaradt munkabér, egyéb jövedelem) 

- Dologi kár (ruházat felszerelési tárgy, egyéb dologi kár) 

- Költség (ápolási költségek, a balesettel kapcsolatos egyéb igazolt költségek) 

- Esetleges nem vagyoni kárigény 

 

2.10.2.3. Kártérítési limit:    50.000.000,- Ft/kár 

       100.000.000,- Ft/év 

 

2.10.2.4. Önrészesedés:    10 %, de min. 20.000,- Ft/kár 

 

2.10.2.5. Egyedi záradék:  

Területi hatály kiterjesztése Európára az alábbiak szerint: a kiterjesztett biztosítási fedezet 

kizárólag az eseti jelleggel – munkavégzés céljából – külföldön tartózkodó munkavállalókra 

vonatkozik, a tartós külföldi munkavégzés (30 napnál több) a biztosítási fedezetből kizárt. 

 

2.10.2.6. 

 

Díjtétel: …………. 

Éves díj:  ………………. 

 

2.10.7. Bérbeadói felelősségbiztosítás: 

 

Biztosítási esemény: Az a káresemény, amelynek során a Szerződő a bérlemény(ek) bérbe-

adójaként, a bérleti szerződés megszegésével kárt okoz a bérlőnek. 

Kártérítési limit:    15.000.000,- Ft/kár 

      45.000.000,- Ft/év 

Önrészesedés:    10 %, de min. 50.000,- Ft/kár 

 

Díjtétel: ………. 

Éves díj:  …………… 

 

2.10.8. Környezetszennyező felelősségbiztosítás 

 

A fedezet kiterjed azokra a környezetszennyezési károkra, melyekért a Szerződő a magyar 

polgári jog szabályai szerint kártérítési  kötelezettséggel tartozik. 

 

Kártérítési limit:   15.000.000,- Ft/kár 

50.000.000,- Ft/év 

Önrészesedés:    10 %, de min. 50.000,- Ft/kár 
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Díjtétel: ………… 

Éves díj: ……………… 

 

2.10.9  Hallgatói felelősségbiztosítás      (külső helyszínen szakmai gyakorlatot végző diá-

kok)  

 

Kártérítési limit:  10.000.000,- Ft /kár, 30.000.0000,- Ft /év  

Önrész: 10 %, de min. 20.000,- Ft/kár 

Díjtétel: ………… 

Éves díj: ……………… 

 

 

2.10.10. Külföldre utazók csoportos baleset-, betegség-, és poggyászbiztosítás (keretbiz-

tosítás) 

 

2.10.10.1. Szolgáltatások 

 

 Betegségből eredő kórházi és orvosi költségek   EUR 40.000  

 Balesetből eredő kórházi és orvosi költségek   EUR 80.000  

 A beteg Magyarországra szállítása    limit nélkül 

 Beteglátogatás (max. 7 éj)     EUR 80 /éj 

 A külföldi tartózkodás meghosszabbodása (max.7 éj)  EUR 80 /éj 

 Idő előtti hazautazás térítése     van 

 Helyettesítés megbetegedéskor hivatalos kiküldetés esetén van 

 Telefonköltség       EUR 40  

 Értesítés       van 

 Holttest hazaszállítása      limit nélkül 

 Poggyászkár       180.000,- Ft 

 Úti okmányok pótlása      10.000,- Ft 

 Egyedi érték       90.000,- Ft 

 Poggyász késedelmes kiszolgáltatása: 4-8 órás késés esetén EUR 60  

 8-12 órás késés esetén      EUR 120  

 12 óránál hosszabb időtartamú késés esetén   EUR 200  

 

Jogvédelem és felelősségbiztosítás: 

 Óvadék       EUR 2.000  

 Ügyvédi költségek      EUR 2.000  

 Szakértői költség      EUR 1.200  

 Felelősségbiztosítás      EUR 2.000  

 

2.10.10.2. 

 

A biztosítási keretnapjainak száma:  1500 nap 

A biztosítás területi hatálya:   a világ bármelyik országa 

 

2.10.10.3. 

A Szerződő az a természetes személy, akit az Egyetem lejelent akár napidíjasként külföldre 

utazik. 
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2.10.10.4. 

 

Díjtétel: …………Ft/fő/keretnap 

Éves díj: ………………,- Ft 

 

2.10.10.5.  

Szerződő vállalja, hogy az egyes utazások előtt legalább egy nappal, a Szerződő web-es re-

gisztrációs felületén az egyes utasok adatait, az utazás időtartamát bejelenti. A fedezet tekinte-

tében az itt bejegyzett adatok lesznek az irányadók. Amennyiben az igényelt keretnapok 

mindegyike felhasználásra kerül, úgy abban az esetben a Szerződő írásban jelzi a Biztosító 

kapcsolattartója felé. 

 

2.10.10.6. A felelősségbiztosítások díjszámításának alapja az éves költségvetés és az éves 

munkabér. 

 

 

3.) A jelen szerződéshez kapcsolódó további egyedi záradékok: 

 

3.5. A jelen szerződés öt éves időtartama alatt a Biztosító az éves indexálástól elte-

kint, a fizetendő biztosítási díjak, keret utasbiztosítás esetében pedig az egy napra fize-

tendő biztosítási díjak öt évig változatlanok, az ajánlattételi dokumentációban foglal-

takkal megegyeznek. 

 

3.6. Az Egyetem számára sem elektronikus számla sem kötvénnyel egyben lévő 

számla sem kerülhet kiállításra, hagyományos, papír alapú, eredeti, díjfizetési idősza-

konként egyedileg kiállított számlát tud az Egyetem elfogadni a biztosítási díj teljesí-

téséhez. 

 

3.7. A Biztosító tudomásul veszi DV-Mediátori Alkusz Kft. közreműködését jelen 

szerződés teljesítése során. 

   DV Mediatori Biztosítási Alkusz Kft. 

                           Felügyeleti engedély száma: E-II-45/2008 

                           Felügyeleti  Regisztrációs száma: 208 021 847 800 

                           Székhelye:4026 Debrecen, Kar u.30. 

                           Adó száma:14177062-2-09 

                           telefonszáma: +36 1 273 0550 

                           fax száma:  +361 3639214 

                                 email címe:  iroda@dvmediatori.eu 

 

3.8. Az Egyetem biztosítási szerződéseivel kapcsolatos ügyintézések alkalmával az 

alábbi személy, személyek állnak rendelkezésre a biztosító részéről (egyedi kapcsolat-

tartó az Egyetem részére) különös tekintettel a káresemények bejelentése, szemlézése 

és rendezése, illetve az ügyvitelhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése 

tárgyában. 

 

Biztosítási szerződéssel kapcsolatos ügyintézések alkalmával rendelkezésre álló személy: 

Alkusz részéről: 

Drexler László  
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Telefon:   +3630 6806862 

                 +36 704545981 

                 +36 1 273 0550 

Fax:          +361  3639 214 

Email:       karbejelentes@dvmediatori.eu 

Postai levél cím: DV Mediatori Kft. 

1152 Budapest, Cserba Elemér u.36. 

 

Káresemények bejelentése, szemlézése és rendezése tárgyában: 

Kozák Viktor üzemeltetési osztályvezető, Gazdasági Főigazgatóság 

 

4.) Biztosítási díj, fizetések feltételek 

 

 

4.1. Biztosítási díj 

 

Biztosítási módozat Biztosítási Díjtétel Biztosítási díj (Ft/év) 

 

All risk vagyonbiztosítás   

Üvegbiztosítás   

Elektronikus berendezések 

és számítástechnikai eszkö-

zök biztosítása 

  

Általános felelősségbiztosí-

tás 

  

Munkáltatói felelősségbiz-

tosítás 

  

Bérbeadói felelősségbiztosí-

tás 

  

Környezetszennyező fele-

lősségbiztosítás 

  

Külföldre utazók csoportos 

baleset-, betegség és pogy-

gyászbiztosítása 

  

 

4.9. Felek jelen szerződésben rögzített díjak fix árnak tekintik, amelynek összegét 

jelen szerződés időtartama alatt Biztosító nem módosíthatja. A díj nem módosítható a 

magyarországi, vagy a világpiaci árak alakulására, az inflációs rátára és az árfolyamok 

változtatására tekintettel sem. Fedezetbe vonás esetén a Biztosító köteles az ajánlata 

szerinti díjtételeket alkalmazni. 

4.10. A szerződő az éves biztosítási díjat negyedévente előre (a Polgári Törvény-

könyv, illetve a Kbt. vonatkozó előírásainak figyelembe vételével), négy egyenlő rész-

letben köteles megfizetni, a Biztosító díjbekérő számlája alapján. Az első díjrészlet 

2015. január 01. napjával esedékes. 

4.11. A Szerződőt a szabálytalan, nem az előbbieknek megfelelően kiállított számlá-

val szemben sem elfogadási, sem kifogásolási kötelezettség nem terheli és ennek el-

maradása sem tekinthető a számla hallgatólagos elfogadásának Szerződő részéről. 
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4.12. A Biztosító a számlát úgy köteles megküldeni, hogy az esedékességet megelő-

zően legalább 30 nappal a Szerződőhöz megérkezzék. A Szerződő a szabályszerűen 

kiállított számlát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Biztosító számlán 

megjelölt bakszámlájára történő átutalással egyenlíti ki. 

4.13. Szerződő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: 

Art.) 36/A.§(2) bekezdés alapján tájékoztatja a Biztosítót arról, hogy a jelen szerződés, 

illetőleg annak teljesítése az Art. 36/A. és 36/B §-ának hatálya alá esik. A Szerződő 

felhívja a Biztosító figyelmét ezen rendelkezések maradéktalan betartására. Biztosító 

írásban köteles tájékoztatni a Szerződőt, amennyiben a köztartozásmentes adózók 

nyilvántartásában nem szerepel, onnan kikerül. 

4.14. Szerződő nem esik fizetési késedelembe, ha a Biztosító nem teljesíti a díjazása 

iránt igénye érvényesítéséhez a jelen szerződésben és az irányadó jogszabályban előírt 

feltételeket. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § szerinti rendelkezései 

az irányadóak. 

4.15. Biztosító köteles a Kbt.125.§(4) bekezdésében foglaltakat megtartani, azaz  

c) Biztosító 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 Biztosító adóköteles jövedel-

mének csökkentésére alkalmasak, 

d) Biztosító a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Szer-

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

Szerződőt haladéktalanul értesíti. 

 

5.) Kártérítéssel és kárrendezéssel kapcsolatos feltételek 

 

5.1. Felek rögzíti, hogy a közöttük folyó kommunikáció formája elsősorban elekt-

ronikus, vagyis e-mail alapú. E kapcsolat biztosítására Szerződő az alábbi e-mailcímet 

adja meg, mint a jelen szerződéssel kapcsolatban a Szerződő részéről hivatalos csator-

nát: biztositas@unideb.hu. 

5.2. Amennyiben a biztosítási esemény bekövetkezik, a Szerződ köteles azt 8 napon 

belül, vagy a tudomásszerzést követően haladéktalanul bejelenteni a Biztosító meg-

adott kapcsolattartójának. Biztosító írásban tájékoztatja a Szerződőt, hogy a kárese-

ményt rögzítette, nyilvántartásba vette, annak kárszámot adott, mely számot a bejelen-

téstől számított kettő (2) munkanapon belül megküld Szerződő részére. Ezzel egy idő-

ben Biztosító tájékoztatja a Szerződőt a kárrendezéshez szükséges dokumentumtípu-

sokról, azok egyéb feltételeiről, illetve szemle szükségessége estén annak várható idő-

pontjáról. 

5.3. Miután a kárrendezéshez szükséges dokumentumok beérkeznek a Biztosítóhoz, 

a beérkezését követő öt (5) napon belül köteles Biztosító köteles szolgáltatását teljesí-

teni. 

5.4. Kárelőleg folyósítása: A várható 1.000.000,- Ft feletti vagyonkár esetén a jog-

alap tisztázása után kárelőleg kerül kifizetésre, 50.000.000,- Ft várható kártérítési ösz-

szeg erejéig, függetlenül a káresemény fajtájától, a jogalap tisztázását követő 15 napon 

belül. Ennek mértéke a várható kártérítési összeg 50 %-a. 
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5.5. A kárfizetéssel egy időben a biztosító írásbeli értesítést küld a Szerződő részére 

a kár lezárásáról. A kárlezáró levélben minden esetben indoklást és kárszámítást ad a 

biztosító a kifizetett kártérítési összegről. Amennyiben a Szerződő vitatja a kárlezáró 

levélben foglaltakat, vagy egyébként nem fogadja el a Biztosító általi térítés összegét, 

a kárlezáró levél kézhezvételétől, vagy a vitatott térítés kifizetésétől számított 

15munkanapon belül jogosult erről a Biztosítót értesíteni és egyeztetést kezdeményez-

ni. Az egyeztetésen a Biztosító köteles részt venni. 

5.6. Felelősség károk esetében a kárszakértő a bejelentést követő 2 napon belül te-

lefonon keresi meg a károsultat, majd szükség esetén egyeztetett időpontban keresi fel 

a helyszínt.  

5.7. Biztosító minden évben, a szerződés évfordulóját megelőző 60. napig kársta-

tisztikát szolgáltat az alábbiak szerint: 

 Bejelentett károk:  hely, időpont 

 Lerendezett károk:  időpont, kártérítés nagysága 

 Elutasított károk:  indoklás 

 Függő károk:   indoklás 

 

6.) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

 

6.1. Amennyiben a Biztosító a jelen pontban foglalt kötelezettségeit késedelmesen 

teljesíti, késedelmi kötbér fizetésére köteles, amelynek vetítési alapja és mértéke az 

érintett módozat egyhavi biztosítási díj 1 %-a/nap. 

6.2. Amennyiben a Biztosító pénzfizetési kötelezettségével késedelembe esik, ké-

sedelmi kamatot köteles fizetni, amelynek mértéke és alapja a Biztosító által megálla-

pított és a Szerződő által elfogadott bruttó kárösszegre vetített, Ptk. szerinti késedelmi 

kamat. 

6.3. Ugyanazon késedelem esetén késedelmi kötbér és késedelmi kamat együttesen 

nem követelhető. 

6.4. A késedelmi kötbér a késedelem megszűnésekor, vagy a teljesítés megtagadá-

sáról történő Szerződő általi tudomásszerzéskor válik esedékessé. 

6.5. A késedelem esetén Biztosító haladéktalanul, illetve a Szerződő által kitűzött 

póthatáridőn belül továbbra is köteles a teljesítésre. A késedelem, vagy a hibás teljesí-

tés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Biztosítót a teljesítés alól. 

6.6. A Szerződő jogosult a Biztosító által elismert kötbérkövetelését a Biztosító kö-

vetelésével szemben beszámítani, illetve azt Biztosító esedékes számlájából visszatar-

tani. Amennyiben Szerződőnek Biztosító késedelmes teljesítése következében nem ke-

letkezik ellenérték fizetési kötelezettsége, úgy Szerződő a kötbért kiszámlázza és azt 

biztosító köteles a számla kézhezvételétől számított 3 banki napon elül Szerződő ré-

szére  kifizetni. Ugyanígy kell eljárni, amennyiben a kötbér összege az ellenérték ösz-

szegét meghaladja. 

7.) A szerződés hatályba lépése, időtartama 

 

A jelen szerződés 2019. december 31. napjáig terjedő határozott, 5 éves tartamra jön létre.  
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8.) Jelen szerződés megszűnése, felmondási feltételek 

 

8.1. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés közös megegyezéssel, vagy 

rendkívüli felmondással szüntethető meg. 

8.2. Szerződő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani – ha szüksé-

ges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy Szerződő feladata ellátásáról gon-

doskodni tudjon – amennyiben Biztosító a Kbt.125.§(5) bekezdésében foglalt maga-

tartásokat megvalósítja. A szerződés e pont szerinti felmondása esetén a Biztosító a 

szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 

8.3. Rendkívüli felmondási indok lehet a Szerződő részéről, ha: 

 Biztosító a jelen szerződés 5. pontjában szereplő határidők tekintetében 15 napot meg-

haladó késedelembe esik, 

 a Biztosítóval szemben csőd-, felszámolási- vagy végrehajtási, illetve más megszünte-

tésre irányuló eljárást rendeltek el, 

 Biztosító a jelen szerződésben vállalt kötelezettségét ismételten, súlyosan megszegi, és 

e szerződésszegő magatartásával a Szerződő írásbeli felszólítását követően sem hagy 

fel,  

 Biztosító nem rendelkezik a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, vagy jogelőd-

je, az Állami Biztosítási Felügyelet által kiadott működési engedéllyel,  

 Biztosító a Kbt.125.§(5) bekezdésében foglalt magatartások valamelyikét megvalósít-

ja. 

 

8.4. Biztosító jogosult e szerződést évfordulóra szólóan rendkívüli felmondással megszüntet-

ni, ha a Szerződő fizetési késedelme a 60 napot meghaladja, és azt írásbeli felszólítást követő 

8 napon belül sem rendezi. 

 

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

szabályai és a jelen szerződés rendelkezései szerint megtéríteni. 

 

9.) Egyéb rendelkezések 

 

9.1. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítés-

nek írott formában (elsősorban e-mailen, másodsorban ajánlott levélben vagy telefa-

xon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki törté-

nő kézbesítéskor áll be. A szerződésszegéssel, illetve a jelen szerződés megszűnésével 

kapcsolatos nyilatkozatok kizárólag tértivevényes postai küldeményként kézbesíthe-

tők. A Szerződéssel kapcsolatos írásbeli nyilatkozatok akkor is szabályszerűen közölt-

nek tekintendők, ha a címzett az átvételt megtagadta, vagy a küldeményt nem vette át. 

Ilyen esetben a kézbesítés időpontja az átvétel megtagadásának napja, illetve a kézbe-

sítés megkísérléséről szóló postai jelentés napja. 

9.2. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése érde-

kében együttműködnek, tájékoztatják egymást a szerződés teljesítését befolyásoló kö-

rülményekről, akadályokról. 
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9.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot  

- a Ptk. 2:47. §.-ában foglaltak figyelembevételével -, valamint egymás tevékenységé-

re vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem kö-

zölhetnek illetéktelen személlyel olyan adatot, amely szerződés teljesítésével össze-

függésben jutott a tudomásukra és amelynek közlése a másik félre, vagy más személy-

re hátrányos következménnyel járna. 

9.4. Jelen szerződés és annak mellékletei csak a szerződő felek közös megegyezé-

sével, írásos formában módosíthatók, a Kbt.132.§-ában foglaltak figyelembe vétele 

mellett. 

9.5. Biztosító a teljesítésében közreműködő alvállalkozó tekintetében a Kbt.128.§-

ban foglaltakat köteles figyelembe venni.  

9.6. Biztosító kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásakor a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. tv. szerinti átlátható szervezetnek minősül. Jelen szerződést a Szer-

ződő kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Biztosító már nem 

minősül átlátható szervezetnek. 

9.7. Jelen szerződésből eredő esetleges jogvitákat a szerződő felek megkísérlik bé-

kés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a jogvita 

eldöntésére a szerződő felek értékhatártól függően kikötik a Debreceni Járásbíróság és 

a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét.  

9.8. A szerződésre és annak teljesítésére a magyar jog az irányadó. A jelen szerző-

désben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében az Ajánlati Fel-

hívás, az Ajánlati Dokumentáció, a 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) és a 2013. évi V. 

törvény (Ptk.) szabályai az irányadók.  

9.9. Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 1 (egy példány a 

Biztosítót és 3 (három) példány a Szerződőt illeti meg. 

9.10. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírást követően a későbbi aláírás időpontjá-

ban jön létre érvényesen és lép hatályba. 

 

Jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá 4 

(négy) egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban, melyből 1 példány a 

Biztosítót, 3 példány a Szerződőt illeti. 

 

 

Debrecen, 2014. 

 

Szerződő képviseletében:   Biztosító képviseletében: 

 

…………………………   ………………………….. 

Prof. Dr. Szilvássy Zoltán      

 rektor       

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

………………………… 



DEGF-118  

Biztosítási szolgáltatások beszerzése a Debreceni Egyetem részére 

 

 

 

 

54 

Dr. Bács Zoltán 

gazdasági főigazgató 

2014. ……………… 

 

Jogi ellenjegyző: 

 ………………………… 

 

 

 BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS  

III. RÉSZAJÁNLATTÉTEL 

TERVEZET 

 

     

amely létrejött egyrészről a 

 

DEBRECENI EGYETEM  

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. sz. 

Képviseli: Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor és Dr. Bács Zoltán gazdasági főigazgató) 

Intézményi azonosító: FI 17198 

Adószám: 15329750-2-09  

Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár 

Bankszámlaszám: 10034002-00282871-00000000 

mint Szerződő, 

 

másrészt 

 

Biztosító neve:    

Székhelye:   

Adószám:   

Cégjegyzékszám:  

Számlaszám:  

Számlavezető pénzintézet:  

melynek képviselője: ügyvezető,  

mint Biztosító, együttesen Felek  között az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Bevezető rendelkezések 
 

1.1. Szerződő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

(Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást folytatott le a Kbt. III. rész 121. § (1) b) pontja 

alapján (megjelent a Közbeszerzési Értesítő … számában 2014. ….-én, KÉ-

…./számon) a „DEGF-118/2014: Biztosítási szolgáltatások beszerzése a Debreceni 

Egyetem részére” tárgyú szolgáltatás ellátására vonatkozóan. 

 

1.2. Szerződő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egy-

mással összevetette. A Biztosító részt vett az eljárásban és Szerződő döntése szerint 

ezen eljárást megnyerte.  

 

1.3. A jelen szerződés a közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, ajánlati dokumen-

tációja valamint a Biztosító ajánlata alapján készült. Amennyiben e dokumentumok 



DEGF-118  

Biztosítási szolgáltatások beszerzése a Debreceni Egyetem részére 

 

 

 

 

55 

között ellentmondás vagy nem kimerítő szabályozás merül fel , Felek megállapodnak, 

hogy elsősorban az ajánlati felhívás és dokumentáció, aztán az ajánlat, aztán az esetle-

ges kérdések-válaszok, végül pedig a jelen szerződés  rendelkezései alkalmazandók. 

 

1.4. Felek rögzítik, hogy a Biztosító általános szerződési feltételei, mely a jelen 

szerződés elválaszthatatlan részét képezik, kizárólag abban az esetben alkalmazhatók, 

ha az adott feltétel a jelen szerződésben nem, vagy nem kimerítően került szabályozás-

ra, vagy a jelen szerződéshez képest a Szerződő szempontjából kedvezőbb feltételt tar-

talmaz, és a jelen szerződéssel nem ellentétes. 

 

2.     A szerződés tárgya 

 

2.1. Biztosító jelen szerződés feltételei (illetőleg kiegészítő jelleggel az általános 

szerződési feltételei) szerint vállalja a Debreceni Egyetemen a jelen szerződésben 

meghatározott jövőbeli események (biztosítási események) bekövetkeztétől függően, 

biztosítási szolgáltatás teljesítését, és bizonyos összegnek a megfizetését. 

 

2.2. Jelen szerződés tárgya az alábbi biztosítási módozatokra terjed ki: 

 

III. RÉSZAJÁNLATTÉTELI KÖR 

 

2.3. Gépjárművek kötelező felelősségbiztosítás 

Díjtétel:………… 

Éves díj:………….. 

2.4. Gépjárművek casco-biztosítása 

Önrész: 10 %, min. 50.000, - Ft/kár 

Díjtétel:…………… 

Éves díj:………….. 

 

 

3.) A jelen szerződéshez kapcsolódó további egyedi záradékok: 

 

3.1. A jelen szerződés öt éves időtartama alatt a Biztosító az éves indexálástól elte-

kint, a szerződés díjtételei, a biztosítási díjak öt évig változatlanok, az ajánlattételi do-

kumentációban foglaltakkal megegyeznek. 

 

3.2. Az Egyetem számára sem elektronikus számla sem kötvénnyel egyben lévő 

számla sem kerülhet kiállításra, hagyományos, papír alapú, eredeti, díjfizetési idősza-
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konként egyedileg kiállított számlát tud az Egyetem elfogadni a biztosítási díj teljesí-

téséhez. 

 

3.3. A Biztosító tudomásul veszi a DV-Mediátori Alkusz Kft. közreműködését jelen 

szerződés teljesítése során. 

   DV Mediatori Biztosítási Alkusz Kft. 

                           Felügyeleti engedély száma: E-II-45/2008 

                           Felügyeleti  Regisztrációs száma: 208 021 847 800 

                           Székhelye:4026 Debrecen, Kar u.30. 

                           Adó száma:14177062-2-09 

                           telefonszáma: +36 1 273 0550 

                           fax száma:  +361 3639214 

                           email címe:  iroda@dvmediatori.eu 

 

3.4. Az Egyetem biztosítási szerződéseivel kapcsolatos ügyintézések alkalmával az 

alábbi személy, személyek állnak rendelkezésre a biztosító részéről (egyedi kapcsolat-

tartó az Egyetem részére) különös tekintettel a káresemények bejelentése, szemlézése 

és rendezése, illetve az ügyvitelhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése 

tárgyában. 

 

Biztosítási szerződéssel kapcsolatos ügyintézések alkalmával rendelkezésre álló személy: 

Alkusz részéről: 

Drexler László  

 

Telefon:   +3630 6806862 

                 +36 704545981 

                 +36 1 273 0550 

Fax:          +361  3639 214 

Email:       karbejelentes@dvmediatori.eu 

Postai levél cím: DV Mediatori Kft. 

1152 Budapest, Cserba Elemér u.36. 

 

Káresemények bejelentése, szemlézése és rendezése tárgyában: 

Kozák Viktor üzemeltetési osztályvezető, Gazdasági Főigazgatóság 

 

4.) Biztosítási díj, fizetések feltételek 

4.1. Biztosítási díj 

 

Biztosítási módozat Biztosítási Díjtétel Biztosítási díj (Ft/év) 

KGFB   

Casco   

 



DEGF-118  

Biztosítási szolgáltatások beszerzése a Debreceni Egyetem részére 

 

 

 

 

57 

4.1. Felek jelen szerződésben rögzített díjak fix árnak tekintik, amelynek összegét 

jelen szerződés időtartama alatt Biztosító nem módosíthatja. A díj nem módosítható a 

magyarországi, vagy a világpiaci árak alakulására, az inflációs rátára és az árfolyamok 

változtatására tekintettel sem. Fedezetbe vonás esetén a Biztosító köteles az ajánlata 

szerinti díjtételeket alkalmazni. 

4.2. A szerződő az éves biztosítási díjat évente előre (a Polgári Törvénykönyv, il-

letve a Kbt. vonatkozó előírásainak figyelembe vételével), köteles megfizetni, a Bizto-

sító díjbekérő számlája alapján. Az első díj 2015. január 01. napjával esedékes. 

4.3. A Szerződőt a szabálytalan, nem az előbbieknek megfelelően kiállított számlá-

val szemben sem elfogadási, sem kifogásolási kötelezettség nem terheli és ennek el-

maradása sem tekinthető a számla hallgatólagos elfogadásának Szerződő részéről. 

4.4. A Biztosító a számlát úgy köteles megküldeni, hogy az esedékességet megelő-

zően legalább 30 nappal a Szerződőhöz megérkezzék. A Szerződő a szabályszerűen 

kiállított számlát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Biztosító számlán 

megjelölt bakszámlájára történő átutalással egyenlíti ki. 

4.5. Az Egyetem számára sem elektronikus számla, sem kötvénnyel egyben lévő 

számla sem kerülhet kiállításra, hagyományos, papír alapú, eredeti, díjfizetési idősza-

konként egyedileg kiállított számlát tud az Egyetem elfogadni a biztosítási díj teljesí-

téséhez. 

4.6. Szerződő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: 

Art.) 36/A.§(2) bekezdés alapján tájékoztatja a Biztosítót arról, hogy a jelen szerződés, 

illetőleg annak teljesítése az Art. 36/A. és 36/B §-ának hatálya alá esik. A Szerződő 

felhívja a Biztosító figyelmét ezen rendelkezések maradéktalan betartására. Biztosító 

írásban köteles tájékoztatni a Szerződőt, amennyiben a köztartozásmentes adózók 

nyilvántartásában nem szerepel, onnan kikerül. 

4.7. Szerződő nem esik fizetési késedelembe, ha a Biztosító nem teljesíti a díjazása 

iránt igénye érvényesítéséhez a jelen szerződésben és az irányadó jogszabályban előírt 

feltételeket. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § szerinti rendelkezései 

az irányadóak. 

4.8. Biztosító köteles a Kbt.125.§(4) bekezdésében foglaltakat megtartani, azaz  

e) Biztosító 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 Biztosító adóköteles jövedel-

mének csökkentésére alkalmasak, 

f) Biztosító a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Szer-

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

Szerződőt haladéktalanul értesíti. 

 

5.) Kártérítéssel és kárrendezéssel kapcsolatos feltételek 

5.1. Felek rögzíti, hogy a közöttük folyó kommunikáció formája elsősorban elekt-

ronikus, vagyis e-mail alapú. E kapcsolat biztosítására Szerződő az alábbi e-mailcímet 

adja meg, mint a jelen szerződéssel kapcsolatban a Szerződő részéről hivatalos csator-

nát: biztositas@unideb.hu. 
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5.2. Amennyiben a biztosítási esemény bekövetkezik, a Szerződ köteles azt 8 napon 

belül, vagy a tudomásszerzést követően haladéktalanul bejelenteni a Biztosító meg-

adott kapcsolattartójának. Biztosító írásban tájékoztatja a Szerződőt, hogy a kárese-

ményt rögzítette, nyilvántartásba vette, annak kárszámot adott, mely számot a bejelen-

téstől számított kettő (2) munkanapon belül megküld Szerződő részére. Ezzel egy idő-

ben Biztosító tájékoztatja a Szerződőt a kárrendezéshez szükséges dokumentumtípu-

sokról, azok egyéb feltételeiről, illetve szemle szükségessége estén annak várható idő-

pontjáról. 

5.3. Miután a kárrendezéshez szükséges dokumentumok beérkeznek a Biztosítóhoz, 

a beérkezését követő öt (5) napon belül köteles Biztosító köteles szolgáltatását teljesí-

teni. 

5.4. A kárfizetéssel egy időben a biztosító írásbeli értesítést küld a Szerződő részére 

a kár lezárásáról. A kárlezáró levélben minden esetben indoklást és kárszámítást ad a 

biztosító a kifizetett kártérítési összegről. Amennyiben a Szerződő vitatja a kárlezáró 

levélben foglaltakat, vagy egyébként nem fogadja el a Biztosító általi térítés összegét, 

a kárlezáró levél kézhezvételétől, vagy a vitatott térítés kifizetésétől számított 

15munkanapon belül jogosult erről a Biztosítót értesíteni és egyeztetést kezdeményez-

ni. Az egyeztetésen a Biztosító köteles részt venni. 

5.5. Felelősség károk esetében a kárszakértő a bejelentést követő 2 napon belül te-

lefonon keresi meg a károsultat, majd szükség esetén egyeztetett időpontban keresi fel 

a helyszínt.  

5.6. Biztosító minden évben, a szerződés évfordulóját megelőző 60. napig kársta-

tisztikát szolgáltat az alábbiak szerint: 

 Bejelentett károk:  hely, időpont 

 Lerendezett károk:  időpont, kártérítés nagysága 

 Elutasított károk:  indoklás 

 Függő károk:   indoklás 

 

6.) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

6.1. Amennyiben a Biztosító a jelen pontban foglalt kötelezettségeit késedelmesen 

teljesíti, késedelmi kötbér fizetésére köteles, amelynek vetítési alapja és mértéke az 

érintett módozat egyhavi biztosítási díj 1 %-a/nap. 

6.2. Amennyiben a Biztosító pénzfizetési kötelezettségével késedelembe esik, ké-

sedelmi kamatot köteles fizetni, amelynek mértéke és alapja a Biztosító által megálla-

pított és a Szerződő által elfogadott bruttó kárösszegre vetített, Ptk. szerinti késedelmi 

kamat. 

6.3. Ugyanazon késedelem esetén késedelmi kötbér és késedelmi kamat együttesen 

nem követelhető. 

6.4. A késedelmi kötbér a késedelem megszűnésekor, vagy a teljesítés megtagadá-

sáról történő Szerződő általi tudomásszerzéskor válik esedékessé. 
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6.5. A késedelem esetén Biztosító haladéktalanul, illetve a Szerződő által kitűzött 

póthatáridőn belül továbbra is köteles a teljesítésre. A késedelem, vagy a hibás teljesí-

tés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Biztosítót a teljesítés alól. 

6.6. A Szerződő jogosult a Biztosító által elismert kötbérkövetelését a Biztosító kö-

vetelésével szemben beszámítani, illetve azt Biztosító esedékes számlájából visszatar-

tani. Amennyiben Szerződőnek Biztosító késedelmes teljesítése következében nem ke-

letkezik ellenérték fizetési kötelezettsége, úgy Szerződő a kötbért kiszámlázza és azt 

biztosító köteles a számla kézhezvételétől számított 3 banki napon elül Szerződő ré-

szére  kifizetni. Ugyanígy kell eljárni, amennyiben a kötbér összege az ellenérték ösz-

szegét meghaladja. 

7.) A szerződés hatályba lépése, időtartama 

 

A jelen szerződés 2019. december 31. napjáig terjedő határozott, 5 éves tartamra jön létre.  

 

8.) Jelen szerződés megszűnése, felmondási feltételek 

8.1. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés közös megegyezéssel, vagy 

rendkívüli felmondással szüntethető meg. 

Szerződő jogosult és egyben köteles jelen szerződést felmondani – ha szükséges, 

olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy Szerződő feladata ellátásáról gondos-

kodni tudjon – amennyiben Biztosító a Kbt.125.§(5) bekezdésében foglalt magatartá-

sokat megvalósítja. A szerződés e pont szerinti felmondása esetén a Biztosító a szer-

ződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás pénzbeli ellenértékére jogosult. 

8.2. Rendkívüli felmondási indok lehet a Szerződő részéről, ha: 

 Biztosító a jelen szerződés 5. pontjában szereplő határidők tekintetében 15 napot meg-

haladó késedelembe esik, 

 a Biztosítóval szemben csőd-, felszámolási- vagy végrehajtási, illetve más megszünte-

tésre irányuló eljárást rendeltek el, 

 Biztosító a jelen szerződésben vállalt kötelezettségét ismételten, súlyosan megszegi, és 

e szerződésszegő magatartásával a Szerződő írásbeli felszólítását követően sem hagy 

fel,  

 Biztosító nem rendelkezik a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, vagy jogelőd-

je, az Állami Biztosítási Felügyelet által kiadott működési engedéllyel,  

 Biztosító a Kbt.125.§(5) bekezdésében foglalt magatartások valamelyikét megvalósít-

ja. 

 

8.3. Biztosító jogosult e szerződést évfordulóra szólóan rendkívüli felmondással megszüntet-

ni, ha a Szerződő fizetési késedelme a 60 napot meghaladja, és azt írásbeli felszólítást követő 

8 napon belül sem rendezi. 

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

szabályai és a jelen szerződés rendelkezései szerint megtéríteni. 
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9.) Egyéb rendelkezések 

9.1. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítés-

nek írott formában (elsősorban e-mailen, másodsorban ajánlott levélben vagy telefa-

xon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki törté-

nő kézbesítéskor áll be. A szerződésszegéssel, illetve a jelen szerződés megszűnésével 

kapcsolatos nyilatkozatok kizárólag tértivevényes postai küldeményként kézbesíthe-

tők. A Szerződéssel kapcsolatos írásbeli nyilatkozatok akkor is szabályszerűen közölt-

nek tekintendők, ha a címzett az átvételt megtagadta, vagy a küldeményt nem vette át. 

Ilyen esetben a kézbesítés időpontja az átvétel megtagadásának napja, illetve a kézbe-

sítés megkísérléséről szóló postai jelentés napja. 

9.2. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése érde-

kében együttműködnek, tájékoztatják egymást a szerződés teljesítését befolyásoló kö-

rülményekről, akadályokról. 

9.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot - 

a Ptk. 2:47. §.-ában foglaltak figyelembevételével -, valamint egymás tevékenységére 

vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közöl-

hetnek illetéktelen személlyel olyan adatot, amely szerződés teljesítésével összefüg-

gésben jutott a tudomásukra és amelynek közlése a másik félre, vagy más személyre 

hátrányos következménnyel járna. 

9.4. Jelen szerződés és annak mellékletei csak a szerződő felek közös megegyezé-

sével, írásos formában módosíthatók, a Kbt.132.§-ában foglaltak figyelembe vétele 

mellett. 

9.5. Biztosító a teljesítésében közreműködő alvállalkozó tekintetében a Kbt.128.§-

ban foglaltakat köteles figyelembe venni.  

9.6. Biztosító kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásakor a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. tv. szerinti átlátható szervezetnek minősül. Jelen szerződést a Szer-

ződő kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Biztosító már nem 

minősül átlátható szervezetnek. 

9.7. Jelen szerződésből eredő esetleges jogvitákat a szerződő felek megkísérlik bé-

kés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a jogvita 

eldöntésére a szerződő felek értékhatártól függően kikötik a Debreceni Járásbíróság és 

a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét.  

9.8. A szerződésre és annak teljesítésére a magyar jog az irányadó. A jelen szerző-

désben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében az Ajánlati Fel-

hívás, az Ajánlati Dokumentáció, a 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) és a 2013. évi V. 

törvény (Ptk.) szabályai az irányadók.  

9.9. Jelen szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyből 1 (egy példány a 

Biztosítót és 3 (három) példány a Szerződőt illeti meg. 

9.10. Jelen szerződés mindkét fél általi aláírást követően a későbbi aláírás időpontjá-

ban jön létre érvényesen és lép hatályba. 
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Jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá 4 

(négy) egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban, melyből 1 példány a 

Biztosítót, 3 példány a Szerződőt illeti. 

 

 

Debrecen, 2014. 

 

Szerződő képviseletében:   Biztosító képviseletében: 

 

…………………………   ………………………….. 

Prof. Dr. Szilvássy Zoltán      

 rektor       

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

………………………… 

Dr. Bács Zoltán 

gazdasági főigazgató 

2014. ……………… 

 

Jogi ellenjegyző: 

 ………………………… 
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V. IRATMINTÁK 

1. sz. melléklet 

 

 

AZ AJÁNLAT BORÍTÓLAPJA 

 

 

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

 

 

Az ajánlat száma és tárgya: 

 
DEGF-118 

Biztosítási szolgáltatások beszerzése a Debre-

ceni Egyetem részére 

Az ajánlatot adó cég pontos neve: 

 

 

 

Címe: 

 

 

 

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Bankszámlaszáma:  

Telefonszáma: 

 

 

 

Telefax száma: 

 

 

 

Email címe: 

 

 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó sze-

mély neve:  

 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó mo-

bil száma: 
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2. sz. melléklet 

 

FELOLVASÓLAP 

 

Biztosítási szolgáltatások beszerzése a Debreceni Egyetem részére  

 

Eljárás száma: DEGF-118/2014. 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

1. rész esetén: 

Értékelési részszempontok Megajánlott érték 

1. Ajánlatkérő által fizetendő biztosítási díj 

összege egy évre vetítve 

(forintban / fordított arányosság) 

 

 

HUF/év 

2. Egészségügyi szolgáltatást igénybe ve-

vőknek az intézmény vagyontárgyai által 

okozott károk kártérítési összege (forint / 

egyenes arányosság) 

 

HUF/kár 

 

 

 

2. rész esetén: 

Értékelési részszempontok Megajánlott érték 

1. Ajánlatkérő által fizetendő biztosítási díj 

összege egy évre vetítve 

(valamennyi biztosítási kategória vonatkozá-

sában összevontan forintban megadva,  

előny az alacsonyabb / fordított arányosság, 

forint) 

 

 

 

HUF/év 

2. Kártérítés esetén a biztosító által meghatá-

rozott aránylagos kártérítésre vonatkozó kár-

térítési limit, ameddig a biztosító eltekint a 

biztosítottság arányának vizsgálatától, max 

250 millió Forintig. (forint/ egyenes arányos-

ság) 

 

 

 

HUF/kár 

3. Kártérítés esetén a biztosító által meghatá-

rozott a károsodott vagyontárgyak műszaki 

avultságának a figyelembe vételének eltekin-

tésétől való mértéke max. 250 millió Forin-

tig. 

(forint / egyenes arányosság)  

 

 

 

 

HUF/kár 

4. A biztosító által meghatározott betöréses  
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lopás, rablás biztosításhoz kapcsolódó  mi-

nimális mechanikai védelem melletti kártérí-

tési limit (minimum 2.000.000,- Forint) 

(forint / egyenes arányosság)  

 

 

HUF/kár 

5. Az adatközlésben nem szereplő vagyon-

tárgyakra szóló kártérítési limit azon vagyon-

tárgyakra, amelyek nem az egyetem tulajdo-

nát képezik, de az egyetem felelős őrzésében 

vannak (forint / egyenes arányosság) 

 

 

HUF/kár/év 

 

 

3. rész esetén: 

Értékelési részszempontok Megajánlott érték 

1. Ajánlatkérő által fizetendő biztosítási díj 

összege egy évre vetítve 100 

(előny az alacsonyabb / fordított arányosság, 

forint) 

 

 

 

 

HUF/év 

 

Kelt:…………………………… 

 

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

cégszerű aláírás 
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3. sz. melléklet 

 

 

ÖSSZEFOGLALÓ A REFERENCIÁKRÓL 

 

 

Ssz. Szerződés tárgya 

Ellenszolgáltatás 

összege 

(nettó Ft + ÁFA)  

Teljesítés 

ideje 

A szerződést 

kötő másik 

fél megneve-

zése 

Az informá-

ciót adó 

személy 

(név, cím, 

elérhetőség) 

A teljesítés 

szerződésszerű 

volt-e? 

  

 

 

 

     

  

 

 

 

     

  

 

 

 

     

  

 

 

 

     

  

 

 

 

     

 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

 

 

 

        …………..……………………….. 

         cégszerű aláírás 
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4. sz. melléklet 

 

REFERENCIA  

műszaki-szakmai alkalmasság igazolásához 

 

 

Szerződő fél:   ………………………………………………….. 

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

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

 

Szerződő megnevezése:   …………………………………………………… 

Információt adó 

 neve:     …………………………………………………… 

címe:     …………………………………………………… 

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

 

 

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

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

 

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

 

A saját teljesítés értéke nettó forintban:   ……………………,- Ft  

 

A teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt. 

 

Jelen igazolást közbeszerzési eljárásokon történő részvételhez, műszaki-szakmai alkalmasság 

igazolására állítottam ki. 

 

Kelt: ……..………………….. 

 

P.H. 

 

   

 ……………………………………………….. 

         referenciát kiállító aláírása 
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5. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT  

a Kbt. 56. § és 57. § szerinti kizáró okok vonatkozásában 

 

 

Alulírott______________________________ mint a(z) ______________________________ 

(székhely: ______________________________) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult 

képviselője a Debreceni Egyetem, mint Ajánlatkérő által „DEGF-118/2014. Biztosítási szol-

gáltatások beszerzése a Debreceni Egyetem részére” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 

során az alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában: 

 

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben fog-

lalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:  

 

Kbt. 56. § (1) bekezdés: 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 

végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, 

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

vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 

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

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

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

ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 

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

alatt; 

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

kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti or-

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

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

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

megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig; 

g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása 

esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. tör-

vény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy an-

nak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe 

történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik ország-

beli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi 

bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

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

vény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben tör-

ténő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, 

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

tése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi 

C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszerve-
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zetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen 

kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve 

személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselek-

mény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 

fűződő hátrányok alól nem mentesült; 

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

szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából faka-

dó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határo-

zatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozat-

ban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlat-

kérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett; 

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

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

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

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

séggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége sze-

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

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

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

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

fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minő-

sülne a szerződés alapján kapott jövedelem. 

 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

             ……………………….. 

         Cégszerű aláírás 
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6. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT  

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

 

Alulírott …………… , mint az …….. (cég, székhelye: ……………………..., cégjegyzék-

száma: …………….), önálló cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam 

képviselt cég  

a) szabályozott tőzsdén jegyzett társaság * 

b) szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság*. 

 

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

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerin-

ti tényleges tulajdonosa(i): 

a) neve: ………………………………….. 

lakcíme: ……………………………….. 

b) neve: ………………………………….. 

lakcíme: ………………………...…….. 

 

 

Nyilatkozat Kbt. 56. § (2) bekezdés vonatkozásában 

 

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

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

vonatkozásában 

 

- nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amely az 

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

szavazati joggal rendelkezik* 

 

- van  olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amely az 

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

szavazati joggal rendelkezik; * 

neve: …………………………… 

címe:……………………………. 

 

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

kizáró feltételek nem állnak fenn. 

 

 

Nyilatkozat cégbírósági változásbejegyzési kérelemről 

 

Alulírott ………… , mint az …….. (cég neve, székhelye: ……………………..., cégjegyzék-

száma: …………….), cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képvi-

selt cég vonatkozásában 

- nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás; 

- van folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás és az ajánlathoz csatolom a cégbíró-

sághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság 

által megküldött igazolást.  
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Kelt:…………………………… 

 

 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 

*megfelelő aláhúzandó 

 

______________________________________ 

Benyújtandó cégszerűen aláírt nyilatkozatként 
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7. sz. melléklet  

 

NYILATKOZAT 

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

 

 

Alulírott ………….., mint az ……………… (cég neve, székhelye) cégjegyzésre jogosult 

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

 

a) alvállalkozót  

 

*nem vesz igénybe 

*az alábbi tevékenységek tekintetében vesz igénybe: 

1) 

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

2) 

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

 

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

 

*nem vesz igénybe 

*az alábbiakat vesz igénybe: 

1) 

- név:……………………. 

- cím:……………………. 

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

               …………………….. 

a teljesítés ………………%-ban 

 

2) 

- név:……………………. 

- cím:……………………. 

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

              …………………….. 

a teljesítés ………………%-ban 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 

*megfelelő aláhúzandó,
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8. sz. melléklet 

 

N Y I L A T K O Z A T 

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

 

Alulírott ………….., mint az ……………… (cég neve, székhelye) cégjegyzésre jogosult 

képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég, mint ajánlattevő a tárgyi eljárásban  

kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet  

 

- *nem vesz igénybe a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező szerződés teljesítésé-

hez  

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

 

a következő(k) tekintetében:  

 

Alkalmassági követelmény(ek) 

(pl.: P1, M1,…stb.) 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

 neve: 

székhelye: 

cégjegyzékszáma: 

 

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

*a) pontja alapján: 

az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erő-

forrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogom venni, a szervezet al-

vállalkozóként megjelölésre került 

 

*b) pontja alapján: 

az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások 

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

…………………………………………….. tevékenység teljesítésére vonom be, így ada-

tait az alkalmasság igazolásához használom fel, amely lehetővé teszi e más szervezet 

szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során. 

 

*c) pontja alapján: 

a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől elté-

rően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen 

rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, 

amelynek adatait az ajánlatomban az alkalmasság igazolásához felhasználom, a Ptk. 

6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

történik. 

 

Kelt:…………………………… 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 

*megfelelő aláhúzandó 
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9. sz. melléklet 

 

 

 

NYILATKOZAT  

a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján 

 

Alulírott ………….., mint az ……………… (…………….)  cégjegyzésre jogosult képviselő-

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

számára a következő kapacitás(oka)t bocsátja rendelkezésre. 

 

 

Alkalmassági követelmény(ek) (pl.: P1, M1,…stb.) 

 

 

 

 

 

 

 

Nyilatkozom, hogy az előírt igazolási módokkal azonos módon igazolom az adott alkalmas-

sági feltételnek történő megfelelést, továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erő-

források rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 

 

*megfelelő aláhúzandó 
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10. sz. melléklet 

 

 

 

N Y I L A T K O Z A T 

a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján 

 

 

 

Alulírott ………….., mint az ……………… (cég neve, székhelye….)  cégjegyzésre jogosult 

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

nem vesz igénybe olyan alvállalkozót és kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet, akivel 

szemben a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok fennállnak. 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

 

 

 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 
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11. sz. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdéséről* 

 

 

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

(cég neve, székhelye: …………………………………….…………) cégjegyzésre jogosult 

képviselője, ezúton  

 

 

nyilatkozom, 

 

 

hogy az Ajánlati Felhívásban, valamint az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott 

követelményeket megismertem, és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadom. 

 

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

vállalt kötelezettségeket az Ajánlati Felhívásban és Dokumentációban előírtak szerint, vala-

mint a Kbt. előírásainak és az egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelően – a felolvasólapon 

szereplő ellenszolgáltatásért – maradéktalanul teljesítem. 

 

Az általam képviselt cég Kkvt. szerinti besorolása:  Mikrovállalkozás 

       Kisvállalkozás 

       Középvállalkozás 

       Nem tartozik a tv. hatálya alá 

 

 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

 

 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 

 

*A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján e nyilatkozatot eredeti aláírt példányban kérjük 

benyújtani.  
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12. sz. melléklet 

 

 

 

NYILATKOZAT 

szerzői és iparjogvédelmi helytállásról 

 

 

 

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

Ajánlattevő (székhely: …………………………………….…………) cégjegyzésre jogosult 

képviselője ezúton  

 

nyilatkozom 

 

hogy az általam teljesítendő szolgáltatások, illetve azok bármely részének Ajánlatkérő általi 

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

hez, ipari minta oltalomhoz fűződő, vagy bármilyen más iparjogvédelmi oltalmat élvező jo-

gát. Továbbá kifejezetten és visszavonhatatlanul nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy ha bár-

mely harmadik személy az Ajánlatkérővel szemben ilyen alapon bármilyen, így különösen 

kártérítési igényt támaszt, akkor ezért teljes mértékben az Ajánlatkérő helyett helyt állok. 

 

 

Kelt: ……………………………… 

 

 

 

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

 cégszerű aláírás  
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13. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 54. § szerint 

 

 

Alulírott ………….., mint az ……………… (cég neve, székhelye: …….)  cégjegyzésre jogo-

sult képviselője nyilatkozom, hogy ajánlatunk elkészítése során figyelembe vettük az adózás-

ra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlősé-

gére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés he-

lyén hatályos kötelezettségeket. 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

 

 

 

             ……………………….. 

 cégszerű aláírás 
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14. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

árbevételről a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) c) alapján 

 

 

 

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

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

képviselője, ezúton  

 

nyilatkozom, 

 

hogy az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozóan az álta-

lam képviselt cég - általános forgalmi adó nélkül számított – teljes és közbeszerzés tárgyából 

származó árbevétele a következő volt: 

 

Év 

Teljes árbevétel 

(ezer Ft) 

Közbeszerzés tárgyából származó 

árbevétel  

(ezer Ft) 

 

20... év 

 

…………………ezer Ft …………………ezer Ft 

 

20... év 

 

…………………ezer Ft …………………ezer Ft 

 

20... év 

 

…………………ezer Ft …………………ezer Ft 

 

 

 

Kelt: …………………… 

 

 

 

 

 ……………………………………. 

  cégszerű aláírás 
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16. sz. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT  

az ajánlat eredeti és másolati példányainak egyezőségéről 

 

 

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

(cég neve, székhelye …………………………….…………) cégjegyzésre jogosult képviselő-

je, ezúton  

 

nyilatkozom, 

 

hogy az általunk benyújtott eredeti, papíralapú ajánlat és a „.pdf” formátumban elektronikus 

adathordozóra rögzített másolati példányok mindenben megegyeznek.    

 

 

 

 

Kelt: …………………… 

 

 

 

 

 ……………………………………. 

 cégszerű aláírás 
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17. sz. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT  

felelős fordításról 

 

 

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

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

képviselője, ezúton  

 

nyilatkozom, 

 

hogy az ajánlatba csatolt idegen nyelvű iratok magyar nyelvű fordításai teljesen megegyeznek 

az eredeti szöveggel.   

 

 

 

 

Kelt: …………………… 

 

 

 

 

 ……………………………………. 

 cégszerű aláírás 

 

 


