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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.  

 

3. Amennyiben az Ajánlati felhívás és az Ajánlati Dokumentáció (továbbiakban: Dokumen-

táció) között eltérés tapasztalható, úgy az Ajánlati felhívásban foglaltak a mérvadók. 

 

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 
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ben pedig az ajánlattételi felhívás - a 99. § (2) bekezdése szerinti esetben a tárgyalási 

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 

 

A Kbt. 45. § (1) szerint bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljá-

rásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító 

felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő 

(értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szerve-

zettől. 

A fenti gazdasági szereplők legkésőbb az ajánlattételi határidő lejáratát megelőző 

tizedik napig írásban az ajánlati felhívásban meghatározott címen és telefaxszámon to-

vábbi tájékoztatást kérhet írásban az ajánlat elkészítéséhez szükséges bármely infor-

máció tekintetében. 

Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 (hat) nappal írásban 

adja meg a kért tájékoztatást. A kérésre adott tájékoztatás tartalmát valamennyi gazda-

sági szereplővel ismerteti az ajánlatkérő. E kötelezettségének az ajánlatkérő oly mó-

don tesz eleget, hogy a dokumentáció igénylése révén már ismertté vált ajánlattevők 

címére írásban - a fenti határidőig - megküldi a kiegészítő tájékoztatást. A később igé-

nyelt dokumentációval együtt a kiegészítő tájékoztatás is átadásra kerül a gazdasági 

szereplők részére. A Kbt. 45. § (4) bek. alapján az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt 

meghosszabbítja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja határidőben megadni. A ha-

táridő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíteni kell valamennyi 

gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte. Eb-

ben az esetben nem kell hirdetményt közzétenni az ajánlattételi határidő meghosszab-

bításáról. 

 A Kbt. 45. § (3) szerint, ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az előző bekezdés-

ben foglalt válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, a 

kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia, de megadhatja, 

amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő 

ajánlattételhez szükséges. Az ajánlatkérő - ha a válaszadáshoz és a válasz figyelembe-

vételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre – ebben az esetben is élhet az ajánlatté-

teli határidő a Kbt.45.§(4) bek. szerinti meghosszabbításának lehetőségével. A határ-

idő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíteni kell valamennyi gaz-

dasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte. 

 

2. Az ajánlati felhívás és/vagy Dokumentáció módosítása 

  

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

lati felhívásban, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott feltételeket. 

A módosított feltételekről a Kbt. 41-42.§ alapján új hirdetményt kell közzétenni, 

amelyben új ajánlattételi határidőt kell megállapítani. Az ajánlati felhívás, valamint a 

dokumentáció módosítása esetén az ajánlattételi határidőt meg kell hosszabbítani. Az 

új határidőt úgy kell meghatározni, hogy minden esetben megfelelő időtartam, de leg-

alább a módosító hirdetmény feladásának napjától e törvény által előírt minimális 

ajánlattételi határidő fele rendelkezésre álljon az ajánlat benyújtására. Ha ez a megfe-

lelő időtartam az eredeti ajánlattételi határidő alapján is rendelkezésre áll, akkor az 

eredeti határidőt nem kell meghosszabbítani. Amennyiben kizárólag a dokumentáció 

módosul és az ajánlattételi határidőt nem kell meghosszabbítani, nem kell hirdetményt 

közzétenni, elegendő a módosításról, vagy a módosított dokumentáció rendelkezésre 
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bocsátásáról közvetlenül tájékoztatni azokat a gazdasági szereplőket, akik a dokumen-

tációt átvették. 

Ha a dokumentáció módosítása nagyobb terjedelmű, a módosításokkal egységes szer-

kezetbe foglalt dokumentációt Ajánlatkérő térítésmentesen bocsátja rendelkezésre. Ha 

a dokumentáció részét képező műszaki leírás nem változik, azt a Kbt. 42.§ (4) bek. 

alapján nem kell a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentációban újra 

átadni. 

 

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 ajánlatban csatolandó iratok 

 

 Az ajánlatnak az alábbi nyilatkozatokat, illetve dokumentumokat kell tartalmaznia: 

 

a) Nyilatkozat, hogy Ajánlattevő a Magyar Energetikai- és Közmű Szabályozási 

Hivatal által kiadott hatályos villamos energia kereskedelmi engedéllyel ren-

delkezik. 

b) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlott termékre vonatkozó árajánlatot a nettó 

ajánlati ár és az áfa mértékének %-os meghatározásával. 

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 

szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari minta oltalomhoz fűződő, vagy 

bármilyen más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát. Továbbá az Ajánlattevő kife-

jezett és visszavonhatatlan nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ha bármely harma-

dik személy az Ajánlatkérővel szemben ilyen alapon bármilyen, így különösen kár-

térítési igényt támaszt, 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) alap-

ján nyilatkoznia kell, meg kell jelölni  

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

alvállalkozót kíván igénybe venni, 

eb) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek 

azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók 

közre fognak működni. 
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f) 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.  

 

g) 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.  

 

h) 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. 

i) 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. 

j) 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. 
 

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:  
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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 alvál-

lalkozóként megjelölésre került, vagy  

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: 
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében 

és 57. § (1) a)-d) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem 

lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró 

okok fennállnak. Ajánlatkérő kizárja azokat, akikkel szemben a kizáró okok az eljárás 

során következnek be. 

Igazolási mód: 

Az Ajánlattevőnek az ajánlatban 310/2011. (XII.23) Kormány rendelet 2-8,10-11. § 

szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. 

A közbeszerzés teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozók és az alkalmasság 

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

bek. alapján köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 

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

igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt. A Kbt. 57. § (1) a)-d) foglalt kizáró okok 

tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 

vonatkozásában, az ajánlattevő választása szerint az ajánlatban a 310/2011(XII.23) 

Kormány rendelet 10.§ szerint járhat el.  

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2014. évi 57. 

(2014.05.16.) útmutatójára. 

A kizáró okok fenn nem állását igazoló iratok a felhívás feladása napjánál nem régebbi 

keltezésűek kell, hogy legyenek. 

 

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-
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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, banki igazolásokat, 

aláírási címpéldányt, cégkivonatot (felelős) magyar fordításban is be kell nyújtani, ez-

zel egyidejűleg 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 ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve 

van. Az ajánlati kötöttség időtartama 30 (harminc) nap. 

 Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően 

felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további 

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

lati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. 

 

13. Az ajánlat érvényességének alaki kellékei 

 

 Az ajánlatokat (a mellékletekkel együtt) egy papíralapú példányban és elektroniku-

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

ban nyilatkozni kell, hogy az elektronikus példány a papíralapúval mindenben meg-

egyezik. Amennyiben a papíralapú és az elektronikus másolati példányok között bár-

milyen eltérés van, a papíralapú példány tartalma az irányadó. 

  

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

biak szerint kell megjelölni a beszerzés tárgyát: 

 

DEGF-124 

 

AJÁNLAT 

a Debreceni Egyetem „DEGF-124_Adásvételi szerződés villamos energia szállítá-

sára a Debreceni Egyetem részére 2015.01.01. – 2015.12.31. időszakra teljes ellátás 

alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési 

eljárására  
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Ajánlattételi határidő, 2014.12.01. 10:00 óra előtt nem bontható fel! 

 

 

 Továbbá fel kell tüntetni az Ajánlattevő bejegyzett cégnevét, székhelyét, illetve - 

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

az ilyen szervezeti egység telephelyét, fióktelepét. 

 

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

Az 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.  

 

14. Az ajánlatok benyújtása, ajánlattételi (benyújtási) határidő 

  

Az ajánlatok bontása nyilvános. 

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 2014.12.01. 10:00 óráig meg kell érkezniük az alábbi 

címre:              

Debreceni Egyetem 

Gazdasági Főigazgatóság 

Gazdasági Jogi és Közbeszerzési Főosztály 

4028 Debrecen, Kassai út 26. Fszt. 4. 

 

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.  
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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 

 

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 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 alvállalkozóját, 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, alvállalkozót 

vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki  

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

 

Az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással 

az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljá-

rásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 

 

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredmé-

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

végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit 

(az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az aján-

latban megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes 

ajánlattevőt 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 a szerződés teljesítésére pénzügyi, gazdasági és műszaki szempontból 

alkalmas Ajánlattevőnek a jelen közbeszerzési dokumentációban meghatározott köve-

telményeket kielégítő ajánlatait (érvényes ajánlatok) a Kbt. 71. § (2) szerint a legala-

csonyabb összegű ellenszolgáltatás megajánlása alapján értékeli, az ajánlati felhívás 

IV.2.) pontjában meghatározottak 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;  
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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 

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. 
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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. 
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IRATJEGYZÉK 

az ajánlat részeként benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról 

 

Ssz. Vizsgálat tárgya Igazolás módja 

1. Információs adatlap Kiadott minta szerint 

2. Tartalomjegyzék Oldalszámozott 

3. Felolvasólap Kiadott minta szerint 

4. 

Kbt. 56. § (1)-(2), 57. § (1) a-d) bekezdése 

szerinti kizáró okok hatálya alá tartozás 

A 310/2011. (XII.23.) Kormányren-

delet 2-8, 10-11. § alapján a kiadott 

minta szerint  

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

6. 

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

előírtak és a 310/2011. (XII.23.)  

Kormányrendelet 14. § szerint  

7. 

Műszaki-szakmai alkalmasság megítélésére 

kért dokumentumok 

Az ajánlati felhívás III.2.3. pontjában 

előírtak a 310/2011. (XII.23.) Kor-

mányrendelet 15. § szerint  

8. 

Kapacitás biztosítására bevont szervezet 

tekintetében 

Kötelezettségvállalásra vonatkozó 

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

ján 

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 

10. 
Alvállalkozók tekintetében Kbt. 40. § (1) bekezdés teljesítése a 

kiadott iratminta szerint 

11. 
Közös ajánlattétel esetén Közös ajánlattételről szóló megálla-

podás a Kbt. 25.§ szerint 

12. 
Aláírási címpéldány(ok), aláírás minta, 

meghatalmazás 

Felhívás VI.3) 1. 

13. 

Nyilatkozat, hogy Ajánlattevő a Magyar 

Energetikai- és Közmű Szabályozási Hivatal 

által kiadott hatályos villamos energia ke-

reskedelmi engedéllyel rendelkezik. 

Felhívás VI.3) 11. 

14. Árajánlat Dokumentáció 5. b) pont alapján 

15. Szerzői és iparjogvédelmi nyilatkozat Dokumentáció 5. c) pont alapján 

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 papíralapú és elektro-

nikus másolati példányainak egyezőségéről 

Felhívás VI.3) 8. 

18. 
Nyilatkozat felelős fordításról, amennyiben 

idegen nyelvű irat került benyújtásra 

Felhívás VI.3) 10. 
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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. Műszaki leírás  

 

Ajánlatkérő a csatolt fájlban található specifikált táblázatban rögzített adatok alapján ajánlatot 

kér adás-vételi szerződésen belül a fogyasztási helyeket (egységenként) érintő profilos és idő-

soros (távleolvasott) fogyasztási helyeinek biztonságos villamos energiaszolgáltatásra és an-

nak árára. 

 

Alapadatok: 

Ajánlatkérő a műszaki mellékletben feltüntetett fogyasztási helyei vonatkozásában jelenleg 

határozott idejű kereskedelmi szerződés keretében vételez. 

A jelenlegi szolgáltató: MVM Partner Zrt. 

 

Ajánlatkérő fogyasztási helyeinek ellátása a fogyasztási helyekkel megegyező csatlakozási 

pontokon történik.  

 

Teljesítési helyek 

FOGYASZTÁSI HELYEK FELSOROLÁSA 

 
Sor-

szám 

Üzleti partner 

neve 

Felhasználási hely POD Mérő Mérés 

Cím Mérőpont azonosító gyáriszám "profi-

los/idősoros" 
Irsz. Város Utca, ház-

szám 

1 Debreceni 

Egyetem  

4028 Debrecen Bem tér 18/b HU000130F11-U-

DEBR-EGYET-

TKAR-BE- 

201808530022

71 

idősoros 

2 Debreceni 

Egyetem  

4028 Debrecen Bem tér 18/a HU000130F11-U-

DEBR-EGYET-

TKAR-BEM  

201808530022

70 

idősoros 

3 Debreceni 

Egyetem  

4032 Debrecen Bessenyei 

utca 7. 

HU000130-11-

S0000000000000004

0190 

0850820775 profilos 

4 Debreceni 

Egyetem  

4028 Debrecen Kassai út 26 

sz. 

HU000130F11-U-

DE-KOZGAZDAS-

INT-DB 

201806360623

75 

idősoros 

5 Debreceni 

Egyetem  

4028 Debrecen Kassai út 26 

sz. 

HU000130C11-U-

DE-CAMPUS-DB-

ZAKANY 

201806360887

59 

idősoros 

6 Debreceni 

Egyetem  

4029 Debrecen Csengő utca 

4. sz. 

HU000130F11-U-

DB-EGYETEM-

CSENGO-U 

201808361366

16 

idősoros 

7 Debreceni 

Egyetem  

4032 Debrecen Dóczy József 

utca 1 

HU000130-11-

S0000000000000004

0192 

0845041950 profilos 

8 Debreceni 

Egyetem  

4032 Debrecen Dóczy József 

utca 3 

HU000130-11-

S0000000000000003

6568 

0845041951 profilos 

9 Debreceni 

Egyetem  

4032 Debrecen Dóczy József 

utca 5 

HU000130-11-

S0000000000000003

7289 

0350205971 profilos 

10 Debreceni 

Egyetem  

4032 Debrecen Dóczy József 

utca 5 1/1 em. 

HU000130-11-

S0000000000000073

4612 

2532119150 profilos 

11 Debreceni 

Egyetem  

4032 Debrecen Dóczy József 

utca 5 F/1 

HU000130-11-

S0000000000000003

7291 

0450370211 profilos 

12 Debreceni 

Egyetem  

4032 Debrecen Dóczy József 

utca 5 F/1 

HU000130-11-

S0000000000000157

6846 

1031008692 profilos 

13 Debreceni 

Egyetem  

4032 Debrecen Dóczy József 

utca 7 

HU000130-11-

S0000000000000073

4621 

0650611384 profilos 
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14 Debreceni 

Egyetem  

4032 Debrecen Dóczy József 

utca 7 

HU000130-11-

S0000000000000157

6847 

0845041864 profilos 

15 Debreceni 

Egyetem  

4032 Debrecen Dóczy József 

utca 7 

HU000130-11-

S0000000000000003

6580 

0845041949 profilos 

16 Debreceni 

Egyetem  

4032 Debrecen Dóczy József 

utca 9 

HU000130-11-

S0000000000000003

6583 

0845041863 profilos 

17 Debreceni 

Egyetem  

4032 Debrecen Dóczy József 

utca 11 

HU000130-11-

S0000000000000003

6588 

1350468959 profilos 

18 Debreceni 

Egyetem  

4032 Debrecen Dóczy József 

utca 16 

HU000130-11-

S0000000000000003

6593 

1031008691 profilos 

19 Debreceni 

Egyetem  

3300 Eger Hrsz:0377 HU000220F11-

S0000000000000505

4086 

9931768418 profilos 

20 Debreceni 

Egyetem  

3300 Eger Hrsz:0377   9931768417 profilos 

21 Debreceni 

Egyetem  

3300 Eger Hrsz:0377   9931768407 profilos 

22 Debreceni 

Egyetem  

4027 Debrecen Egyetem 

sugárút 13 

HU000130F11-U-

DEBRECEN-

EGYETEM--- 

201807361051

63 

idősoros 

23 Debreceni 

Egyetem  

4032 Debrecen Egyetem tér 

1 

HU000130C51-U-

DEBR-EGYETEM-

EGYTER 

536043465 idősoros 

24 Debreceni 

Egyetem  

4032 Debrecen Egyetem tér 

1 

HU000130-11-

S0000000000000003

6599 

0850821908 profilos 

25 Debreceni 

Egyetem  

4032 Debrecen Egyetem tér 

2 

HU000130F11-U-

DE-

KONZERVATORI

UM-- 

201806360767

25 

idősoros 

26 Debreceni 

Egyetem  

4032 Debrecen Füredi utca 

44 

HU000130-11-

S0000000000000003

5183 

1050905679 profilos 

27 Debreceni 

Egyetem  

4032 Debrecen Görgey utca 

10 F/7 

HU000130-11-

S0000000000000003

6627 

1213559157 profilos 

28 Debreceni 

Egyetem  

4026 Debrecen Hajó utca 18 HU000130F11-U-

DB-EGYETEM-DB-

HAJO- 

640041450702

780 

idősoros 

29 Debreceni 

Egyetem  

4032 Debrecen Komlóssy 

utca 45 

HU000130-11-

S0000000000000003

3497 

0953035611 profilos 

30 Debreceni 

Egyetem  

4032 Debrecen Komlóssy 

utca 56 

HU000130-11-

S0000000000000141

4291 

1213480025 profilos 

31 Debreceni 

Egyetem  

4024 Debrecen Kossuth utca 

33 

HU000130F11-U-

DE-ALTALANOS-

ISKOLA 

640041299640

669 

idősoros 

32 Debreceni 

Egyetem  

4024 Debrecen Kossuth utca 

33 0 

HU000130-11-

S0000000000000003

6604 

1198445035 profilos 

33 Debreceni 

Egyetem  

4032 Debrecen Nagyerdei 

körút 68 

HU000130-11-

S0000000000000003

6608 

0439392386 profilos 

34 Debreceni 

Egyetem  

4028 Debrecen Laktanya 

utca 3/D ép. 

HU000130-11-

S0000000000000001

8841 

8602358864 profilos 

35 Debreceni 

Egyetem  

3325 Noszvaj Síkfőkúti 

utca 2 

HU000220F11-

S0000000000000505

4085 

9933230125 profilos 

36 Debreceni 

Egyetem  

4028 Debrecen Ótemető utca 

2-4 

HU000130F11-U-

DEBR-EGYETEM-

MFK--- 

201805360434

66 

idősoros 

37 Debreceni 

Egyetem  

4024 Debrecen Piac utca 58 

sz 4 ép. F/8 

HU000130-11-

S0000000000000003

6617 

0650500562 profilos 

38 Debreceni 

Egyetem  

5540 Szarvas Erzsébet 

Liget 9001 

HU000130-11-

S0000000000000003

6622 

1111817382 profilos 
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39 Debreceni 

Egyetem  

4034 Debrecen Vámospércsi 

út 84 

HU000130F11-U-

DE-GAZDASAGI-

VAMOSP 

201806360518

23 

idősoros 

40 Debreceni 

Egyetem  

8621 Zamárdi Vécsey Ká-

roly utca 20 

HU000120-11-

S0000000000000003

8680 

0953040948 profilos 

41 Debreceni 

Egyetem  

8621 Zamárdi Vécsey Ká-

roly utca 20 

  1050893834 profilos 

42 Debreceni 

Egyetem  

4028 Debrecen Ótemető utca 

2-4 

HU000130-11-

S0000000000000001

8216 

0536043462 profilos 

43 Debreceni 

Egyetem  

4032 Debrecen Poroszlay 

utca 97. 

HU000130-11-

S0000000000000071

7137  

0850826890 profilos 

44 Debreceni 

Egyetem  

4220 Hajdúböször-

mény 

Désány 

István utca 1-

9 

HU000130F11-U-

TANITOKEPZO-

HBOSZOR 

636051834 idősoros 

45 Debreceni 

Egyetem  

4220 Hajdúböször-

mény 

Désány 

István utca 1-

9 

HU000130-11-

S0000000000000160

6856  

953028223 profilos 

46 Debreceni 

Egyetem  

4220 Hajdúböször-

mény 

Désány 

István utca 1-

9 

HU000130-11-

S0000000000000003

5544 

0850846001 profilos 

47 Debreceni 

Egyetem  

4220 Hajdúböször-

mény 

Désány 

István utca 

11 

HU000130-11-

S0000000000000003

5542 

1015027815 profilos 

48 Debreceni 

Egyetem  

4220 Hajdúböször-

mény 

Diószegi 

Sámuel utca 

3 5 ép. 

HU000130-11-

S0000000000000089

7628 

701901547 profilos 

49 Debreceni 

Egyetem  

3554 Bükkaranyos Ibolya út 27. HU000220F11-

S0000000000000508

1115 

9931713554 profilos 

50 Debreceni 

Egyetem 

4032 Debrecen Böszörményi 

út 138. 

HU000130F11-U-

AGRAR-

EGYETEM-DEBRE 

1197796834 idősoros 

51 Debreceni 

Egyetem 

4032 Debrecen Böszörményi 

út 138. 

HU000130f11-U-DE-

ATC-DEBRECEN---

- 

41350469385 idősoros 

52 Debreceni 

Egyetem 

4032 Debrecen Böszörményi 

út 146/b 

HU000130-11-

S0000000000000076

8898 

96786638 profilos 

53 Debreceni 

Egyetem 

Balásházy 

János Gyakorló 

Szakközépisko-

lája, Gimnázi-

uma és Kollégi-

uma 

4014 Debrecen 

Pallag 

Fekete István 

u. 1. 

HU000130-11-

S0000000000000076

2947 

363706506126

92 

profilos 

54 Debreceni 

Egyetem 

Balásházy 

János Gyakorló 

Szakközépisko-

lája, Gimnázi-

uma és Kollégi-

uma 

4014 Debrecen 

Pallag 

Bánat u. 25. HU000130-11-

S0000000000000076

2798 

1110101543 profilos 

55 Debreceni 

Egyetem 

Balásházy 

János Gyakorló 

Szakközépisko-

lája, Gimnázi-

uma és Kollégi-

uma 

4014 Debrecen 

Pallag 

Mezőgazdász 

u. 1. 

HU000130F11-U-

POVOLNY-ISK-

PALLAG- 

1450702795 idősoros 

56 Debreceni 

Egyetem 

Balásházy 

János Gyakorló 

Szakközépisko-

lája, Gimnázi-

uma és Kollégi-

uma 

4014 Debrecen 

Pallag 

Zsálya köz 4. HU000130F11-U-

MEZOGAZD-TEC-

KONYHA 

1197583476 idősoros 

57 Debreceni 

Egyetem ATK 

4002 Debrecen 

Kismacs 

Kismacs 3. 

(Obszer) 

HU000130-11-

S0000000000000071

362688567884

87 

profilos 
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DTTI 6651 

58 Debreceni 

Egyetem ATK 

DTTI 

4014 Debrecen 

Pallag 

Pallag 15. HU000130-11-

S0000000000000070

5392 

53069133 profilos 

59 Debreceni 

Egyetem ATK 

DTTI 

4063 Debrecen 

Nagymacs 

33-as útfél út 

9001 

HU000130F11-U-

DE-ATC-

NAGYMACS---- 

53003742 idősoros 

60 Debreceni 

Egyetem ATK 

DTTI 

4002 Debrecen 

Kismacs 

 Kismacs 

Állattartó 

telep 

HU000130-11-

S0000000000000003

3184 

201808530037

73 

profilos 

61 Debreceni 

Egyetem ATK 

NYKI 

4400 Nyíregyháza Westsik V. U. 

4-6. 

HU000130F51-U-

DE-NYH-ATC-

KUTATO-- 

201807361006

66 

idősoros 

62 Debreceni 

Egyetem ATK 

NYKI 

4400 Nyíregyháza Westsik V. U. 

4-6. 

HU000130-11-

S0000000000000133

7523 

1111952965 profilos 

63 Debreceni 

Egyetem ATK 

NYKI 

4400 Nyíregyháza Westsik V. U. 

4-6. 

HU000130-11-

S0000000000000133

7518 

650547161 profilos 

64 Debreceni 

Egyetem ATK 

NYKI 

4400 Nyíregyháza Westsik V. U. 

4-6. 

HU000130-11-

S0000000000000133

7518 

1213564193 profilos 

65 Debreceni 

Egyetem ATK 

NYKI 

4400 Nyíregyháza Westsik V. U. 

4-6. 

HU000130-11-

S0000000000000133

7473 

8053575733 profilos 

66 Debreceni 

Egyetem ATK 

NYKI 

4400 Nyíregyháza Westsik V. U. 

4-6. 

HU000130-11-

S0000000000000133

7473 

8555351622 profilos 

67 Debreceni 

Egyetem ATK 

NYKI 

4400 Nyíregyháza Westsik V. U. 

4-6. 

HU000130-11-

S0000000000000133

7532 

0650547182 profilos 

68 Debreceni 

Egyetem ATK 

NYKI 

4400 Nyíregyháza Westsik V. U. 

4-6. 

HU000130-11-

S0000000000000133

7532 

1111952908 profilos 

69 Debreceni 

Egyetem ATK 

NYKI 

4400 Nyíregyháza Westsik V. U. 

4-6. 

HU000130-11-

S0000000000000133

7510 

7702494215 profilos 

70 Debreceni 

Egyetem ATK 

NYKI 

4400 Nyíregyháza Westsik V. U. 

4-6. 

HU000130-11-

S0000000000000133

7528 

8505477086 profilos 

71 Debreceni 

Egyetem ATK 

NYKI 

4600 Kisvárda Jéki út 25. HU000130-11-

S0000000000000149

6217 

650627001 profilos 

72 Debreceni 

Egyetem ATK 

NYKI 

4600 Kisvárda Jéki út 9025 HU000130-11-

S0000000000000130

2362 

1213440908 profilos 

73 Debreceni 

Egyetem ATK 

NYKI 

4600 Kisvárda Jéki út 9025 HU000130-11-

S0000000000000162

4061 

914785033 profilos 

74 Debreceni 

Egyetem ATK 

NYKI 

4600 Kisvárda Jéki út 9007 HU000130-11-

S0000000000000118

8174 

8813006137 profilos 

75 Debreceni 

Egyetem ATK 

NYKI 

4600 Kisvárda Jéki út 9007 HU000130-11-

S0000000000000162

4062 

1314365119 profilos 

76 Debreceni 

Egyetem ATK 

NYKI 

4244 Újfehértó szirond 1/1 HU000130-11-

S0000000000000003

1909 

1014992457 profilos 

77 Debreceni 

Egyetem ATK 

NYKI 

4244 Újfehértó szirond 1 HU000130-11-

S0000000000000139

5745 

8204318244 profilos 

78 Debreceni 

Egyetem ATK 

NYKI 

4244 Újfehértó szirond 1 HU000130-11-

S0000000000000162

4063 

6153111598 profilos 

79 Debreceni 

Egyetem ATK 

KKI 

5300 Karcag Kisújszállási 

út 166. 

Hegyesbor 

dűlő 

HU000130F51-U-

DE-KARCAGI-

KUTATO-- 

201807361220

37 

idősoros 

80 Debreceni 

Egyetem ATK 

KKI 

5310 Kisújszállás Szejkő Tanya 

Pf.:33 Sárga-

gát telep 

HU000130-11-

S0000000000000003

5039 

850773164 profilos 

81 Debreceni 

Egyetem ATK 

KKI 

5340 Kunhegyes Tanya 412, 

Külterület 

Pf.: 64 

HU000130-11-

S0000000000000003

5042 

1111818690 profilos 
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82 Debreceni 

Egyetem ATK 

KKI 

5300 Karcag Karcagpuszt

a 

HU000130-11-

S0000000000000003

5045 

12235031 profilos 

83 Debreceni 

Egyetem ATK 

KKI 

  Karcag Gyarmati út, 

Juhászat 

HU000130-11-

S0000000000000003

5052 

1050912504 profilos 

84 Debreceni 

Egyetem ATK 

KKI 

5309 Berekfürdő Vadvirág u. 

24. 

HU000130-11-

S0000000000000089

3310 

9500006982 profilos 

85 Debreceni 

Egyetem ATK 

KKI 

5310 Kisújszállás Deák Ferenc 

u. 89/a (Or-

gona u. 8.) 

HU000130-11-

S0000000000000003

5055 

995193436 profilos 

86 Debreceni 

Egyetem ATK 

KKI 

5310 Kisújszállás Deák Ferenc 

u. 89/a (Or-

gona u. 8.) 

HU000130-11-

S0000000000000003

8983 

5002482263 profilos 

87 Debreceni 

Egyetem ATK 

KKI 

5300 Karcag Kisújszállási 

út 166. I. ép. 

Fsz.1. 

HU000130-11-

S0000000000000110

0663 

744584398 profilos 

          HU000130-11-

S0000000000000162

4064 

8254414100 profilos 

88 Debreceni 

Egyetem ATK 

KKI 

5300 Karcag Kisújszállási 

út 166. I. ép. 

Fsz.2. 

HU000130-11-

S0000000000000110

0635 

1212854691 profilos 

          HU000130-11-

S0000000000000162

4065 

1212854692 profilos 

89 Debreceni 

Egyetem ATK 

KKI 

5300 Karcag Kisújszállási 

út 166. I. ép. 

I.em. 3. 

HU000130-11-

S0000000000000110

0657 

744582197 profilos 

          HU000130-11-

S0000000000000162

4066 

914027532 profilos 

90 Debreceni 

Egyetem ATK 

KKI 

5300 Karcag Kisújszállási 

út 166. I. ép. 

I.em. 4. 

HU000130-11-

S0000000000000110

0683 

914027545 profilos 

          HU000130-11-

S0000000000000162

4067 

1030907487 profilos 

91 Debreceni 

Egyetem ATK 

KKI 

5300 Karcag Kisújszállási 

út 166. II. ép. 

Fsz. 1. 

HU000130-11-

S0000000000000110

0698 

744584399 profilos 

          HU000130-11-

S0000000000000162

4068 

744584395 profilos 

92 Debreceni 

Egyetem ATK 

KKI 

5300 Karcag Kisújszállási 

út 166. II. ép. 

Fsz.2. 

HU000130-11-

S0000000000000110

0651 

814027535 profilos 

93 Debreceni 

Egyetem ATK 

KKI 

5300 Karcag Kisújszállási 

út 166. II. ép. 

I. em. 3. 

HU000130-11-

S0000000000000110

0642 

814027542 profilos 

          HU000130-11-

S0000000000000162

4069 

1111835826 profilos 

94 Debreceni 

Egyetem ATK 

KKI 

5300 Karcag Kisújszállási 

út 166. II. ép. 

I. em. 4. 

HU000130-11-

S0000000000000110

0647 

600873585 profilos 

          HU000130-11-

S0000000000000162

4070 

1111835827 profilos 

95 Debreceni 

Egyetem ATK 

KKI 

5300 Karcag Kisújszállási 

út 166. III. 

ép. Fsz.2. 

HU000130-11-

S0000000000000102

8077 

0350203311 profilos 

            0850748349 profilos 

96 Debreceni 

Egyetem ATK 

KKI 

5300 Karcag Kisújszállási 

út 166. III. 

ép. I. em. 3. 

HU000130-11-

S0000000000000110

0693 

055491925 profilos 

          HU000130-11-

S0000000000000162

4071 

4015151925 profilos 

97 Debreceni 

Egyetem ATK 

KKI 

5300 Karcag Kisújszállási 

út 166. III. 

ép. I. em. 4. 

HU000130-11-

S0000000000000110

0671 

55103681 profilos 
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          HU000130-11-

S0000000000000162

4072 

1213479560 profilos 

98 Debreceni 

Egyetem ATK 

KKI 

5300 Karcag Kisújszállási 

út 166. IV. 

ép. 1. 

HU000130-11-

S0000000000000110

0688 

201746378 profilos 

99 Debreceni 

Egyetem ATK 

KKI 

5300 Karcag Kisújszállási 

út 166. IV. 

ép. 2 

HU000130-11-

S0000000000000110

0705 

950856530 profilos 
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IV. Szerződés tervezet 

  

VILLAMOSENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

 
SZERZŐDŐ FELEK 

 

Felhasználó 

 

DEBRECENI EGYETEM  

székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

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

Intézményi azonosító: FI 17198 

Statisztikai számjel: 15329750-8542-312-09 

Adószám: 15329750-2-09 

Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár 

Bankszámlaszám: 10034002-00282871-00000000 

 

 

Kereskedő 

 

Neve:  

Székhelye:  

Adószám:  

Cégjegyzékszám: 

Statisztikai számjele:  

Bankszámla szám:      

(képviselői:). 

 

mérlegkör azonosító kódja:  

 

 

 

Együttesen: Felek között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:  

 

I. Előzmények 

 

Felhasználó, mint Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Törvény (Kbt.) 

Második része alapján „Villamos energia beszerzése” tárgyban nyílt közbeszerzési eljárást 

indított. 

 

Az ajánlati felhívás az EU Hivatalos Lapjában 2014. ……. …..-én HL …………………….. 

nyilvántartási számon jelent meg. 

 

1. Felhasználó a 

szerződés tárgyával kapcsolatos követelményeket az Ajánlati felhívásban és a doku-

mentációban határozta meg. 
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2. Felhasználó a 

közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette. 

Felhasználó közbeszerzési eljárásban hozott döntése alapján nyertes ajánlattevő Villa-

mos energia szállítására Kereskedő lett. 

 

Felek az előzmények figyelembe vételével az alábbiak szerint állapodnak meg: 

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA  

 

Villamos energia adásvétele a Felhasználó és a Kereskedő (együttesen: Felek) között.  

 

2. A SZERZŐDÉS TÍPUSA  

 

A Szerződés úgynevezett teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződés, felhaszná-

lói menetrendadási kötelezettség nélkül. 

 

3. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA  

 

A  Szerződés 2015. január 1. napján 0.00 óra és 2015. december 31. napján 24.00 óra közötti 

határozott időtartamra jön létre. 

 

4. A SZERZŐDÉS ALANYAI  

 

4.1. A Felhasználó a villamos energiát saját felhasználás céljára vételező jogi személy a  

Szerződésben meghatározott fogyasztási pontok tekintetében.  

4.2. A Kereskedő a Magyar Energetikai- és Közmű Szabályozási Hivataltól Villamos Energia 

Kereskedelemre vonatkozó működési engedéllyel rendelkezik és jogosult villamos energiát 

üzletszerűen vásárolni és értékesíteni, emellett a villamosenergia-értékesítéshez kapcsolódó 

szolgáltatásokat közvetíteni.  

 

5. SZERZŐDÉSES MENNYISÉG, ELSZÁMOLÁS  

 

5.1 A szerződéses mennyiség 15 000 000 kWh. 

5.2 A Felhasználó az elfogyasztott villamos energia mennyiséget szerződéses áron köteles a 

Kereskedőnek megfizetni. 

5.3 A Felhasználó a szerződéses mennyiségtől éves szinten +25%-al eltérhet. A szerződött 

mennyiség fölött elfogyasztott villamos energia mennyiséget szerződéses áron köteles a Ke-

reskedőnek megfizetni. 

5.4 Felhasználó a szerződés hatálya alá tartozó fogyasztási helyeinek számát a mennyiségi 

korlátok figyelembevételével módosíthatja. Felhasználó köteles a fogyasztási helyek számá-

nak változásáról a jogszabályi rendelkezésekben és egyéb - a villamosenergia ellátással kap-

csolatos kereskedelmi és elosztói - szabályzatokban előírt határidők betartásával Kereskedőt 

írásban értesíteni. Kereskedő köteles a bejelentett változtatásokat tudomásul venni, és azok 

szerint eljárni. A fentiekkel összhangban Felek kötelesek jelen szerződés 2. számú mellékletét 

aktualizálni. 

5.5 A Kereskedő a villamosenergia-fogyasztásra vonatkozó elszámolásokat a területileg ille-

tékes Elosztói Engedélyes által leolvasott illetve jóváhagyott adatok alapján készíti el. Bármi-

lyen vita esetén az Elosztói Engedélyes által véglegesen jóváhagyott adatok képezik az el-

számolás alapját.  

5.6 Idősoros elszámolású Mérési Pont elszámolása:  
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Idősoros elszámolású Mérési Pont esetén a Kereskedő az Elosztói Engedélyes által közölt 

negyedórás mérési adatok alapján készíti el minden hónapban a Felhasználó havi 

villamosenergia-számláit.  

5.7 Profilos elszámolású Mérési Pont elszámolása:  

Profilos elszámolású Mérési Pont esetén a Kereskedő a Felhasználó számára rész- és elszámo-

ló számlákat állít ki. A részszámlákon a Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF) 1/12-ed része 

kerül kiszámlázásra. Az elszámoló számlán a mért fogyasztás alapján a Szerződés szerinti 

egységárral kiszámított éves díj és a részszámlákon már kiszámlázott díjak különbözete kerül 

elszámolásra.  

5.8 Az Elosztói Engedélyes adatszolgáltatásának késedelme vagy szünetelése esetén a Keres-

kedő jogosult  

(I) Idősoros elszámolású Mérési Pont esetében a szerződött és várható éves villamos energia 

mennyiség (VÉF) 1/12-ed részét 

(II) Profilos elszámolású Mérési Pont esetében a Mértékadó Éves Fogyasztás (MÉF) 1/12-ed 

részét az Elosztói Engedélyes adatszolgáltatásának teljesüléséig az adott hónap vonatkozásá-

ban kiszámlázni.  

5.9 Amennyiben az Elosztói Engedélyes a profilos vagy idősoros elszámolású Mérési Pont 

besorolását megváltoztatja (átsorolás), az elszámolási ár nem változik, a fogyasztott mennyi-

ség megállapítása és az elszámolás az új besorolásnak megfelelő módszer szerint zajlik.  

5.10 A rendszerhasználati díjak területileg illetékes elosztói engedélyes részére történő megfi-

zetése Kereskedő kötelezettsége.  

 

6. SZERZŐDÉSES ÁR  

 

6.1. A szerződéses ár a szerződéses időszak alatt:  

6.1.1 a  4220 Hajdúböszörmény Désány u. 1-9. szám alatt található fogyasztási hely eseté-

ben (mérési pont azonosító: HU000130F11-U-TANITOKEPZO-HBOSZOR)  

 ……Ft/kWh, amely tartalmazza a KÁT költséget is. 

6.1.2  a szerződés hatálya alá tartozó további felhasználási helyek esetében egységesen … 

Ft/kWh. 

6.2. A 6.1 pont szerinti szerződéses árak nem tartalmazzák a rendszerhasználati díjakat, a 

VET 147. §–ában meghatározott pénzeszközöket, az energiaadót, az ÁFÁ-t, valamint jogsza-

bályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költsé-

geket.  

6.3. A 6.1.2 pont szerinti szerződéses ár nem tartalmazza továbbá a villamos energiáról szóló 

2007. évi 86. törvény (VET) 9.-13. §-okban meghatározott és a 389/2007 (XII.23.) Kormány-

rendeletben valamint a 109/2007 (XII.23.) GKM rendeletben szabályozott, megújuló energia-

forrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelésének elősegítése 

érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó vil-

lamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét. A KÁT elszámolása ha-

vonta, a Magyar Átviteli Rendszerirányító Zrt. által közzétett adatok alapján történik. 

6.4. Amennyiben a KÁT elszámolásának a Szerződés megkötésekor ismert, Átviteli Rend-

szerirányító által meghatározott elszámolási rendszere a Szerződés időtartama alatt hitelt ér-

demlően megváltozik, és ezzel a KÁT elszámolásának díjai megemelkednek, akkor Kereske-

dő jogosult a KÁT díjának megváltoztatásából eredő vételár emelkedést érvényesíteni, amely 

vételár emelkedést Felhasználó tudomásul vesz. Kereskedő köteles a változásokról a Felhasz-

nálót előzetesen, írásban tájékoztatni. 

6.5. Az Energia Adóról szóló törvény alapján a Felhasználó Energia Adó megfizetésére köte-

les, melynek összegét a villamosenergia-fogyasztásról szóló számlán fel kell tüntetni.  
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7. TELJESÍTÉS HELYE, IDEJE  

 

A Kereskedő villamos energia szállítási és átadási kötelezettségeinek teljesítési helye a Ma-

gyar Villamos Energia Rendszer (VER) Átviteli Hálózata, a teljesítés ideje megegyezik a 

Szerződés időbeli hatályával. 

 

8. A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI  

 

8.1. A Kereskedő kötelezettsége, hogy a Felhasználó mindenkori igényének megfelelő meny-

nyiségű villamos energiát a teljesítés helyén a Felhasználó részére átadja.  

8.2. A megfelelő mennyiségű villamos energia Átviteli Hálózatba történő betáplálásáról az 

Átviteli Rendszerirányító bármelyik Fél kérésére igazolást ad, amely vita esetén bizonyítékul 

szolgál.  

8.3. A Felhasználó kötelezettsége, hogy a villamos energiát a Kereskedőtől átvegye, az átvétel 

feltételeiről Hálózathasználati és Hálózatcsatlakozási megállapodások alapján gondoskodjon, 

továbbá a szerződéses árat a Kereskedő részére megfizesse.  

8.4. A villamos energia továbbítása a Felhasználó csatlakozási pontjáig a Felhasználó Háló-

zatcsatlakozási és Hálózathasználati szerződése szerint az Átviteli Rendszerirányító és a terü-

letileg illetékes Elosztói Engedélyes feladata.  

8.5. Amennyiben a Kereskedő nem biztosította a Szerződés szerint a megfelelő mennyiségű 

villamos energia betáplálását a villamos energia rendszerbe, úgy a Kereskedő a különbség 

tekintetében köteles az Átviteli Rendszerirányítóval elszámolni és viselni a szükséges Ki-

egyenlítő Energia költségét. A Kereskedőnek a villamos energia szállítás vonatkozásában 

további felelőssége nincs a Felhasználóval szemben.  

8.6. A Szerződés tekintetében a szerződéses mennyiség szállítását a Villamos Energia Rend-

szerre (VER) alkalmazandó szabályozásoknak és előírásoknak, a Kereskedelmi Szabályzat-

nak, Üzemi Szabályzatnak és az Átviteli Rendszerirányító szabályainak megfelelően kell le-

bonyolítani.  

 

9. MÉRLEGKÖRTAGSÁG  

 

9.1 A Felhasználó a Szerződés aláírásával csatlakozik a Kereskedő által működtetett mérleg-

körhöz. A Felhasználót mérlegkör tagsága kapcsán díjfizetési kötelezettség nem terheli.  

9.2 A Kereskedő, mint Mérlegkörfelelős átvállalja a Felhasználótól, mint Mérlegkör Tagtól a 

Rendszerirányítóval való kapcsolattartás adminisztratív feladatait. A mérlegkör működte-

tésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség megszegéséből eredő minden felelős-

ség Mérlegkörfelelőst terheli, aki mentesíteni tartozik Mérlegkör Tagot minden ebből ere-

dő kár alól.  

 

10. A VILLAMOS ENERGIA MÉRÉSE, LEOLVASÁSA  

 

10.1. A szerződéses mennyiség mérésére és igazolására a vonatkozó jogszabályok és a Keres-

kedelmi Szabályzat valamint az Üzemi Szabályzat rendelkezései az irányadóak.  

10.2. A Felek közötti villamos energia forgalom mérése a vonatkozó szabványoknak megfele-

lő, - idősoros felhasználó esetén működő távleolvasással rendelkező - hatóságilag hitelesített 

fogyasztásmérő berendezéssel történik, amely a csatlakozási ponton a Felhasználó rendelke-

zésére áll. 

10.3. A fogyasztásmérő berendezés leolvasását az illetékes Elosztói Engedélyes végzi, és az 

adatokat továbbítja a Kereskedő részére. 
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10.4. Profilos elszámolású fogyasztási hely esetén a Kereskedő jogosult a vételezési szoká-

soktól jelentősen eltérőnek látszó MÉF érték esetén rendkívüli leolvasást végezni vagy azt az 

Elosztói Engedélyestől megrendelni és ennek eredménye alapján a MÉF-et módosítani.  

10.5. A Felhasználó idősoros elszámolású Mérési pont esetében hozzájárul ahhoz, hogy az 

Elosztói Engedélyes a távmérést kiépítse. Amennyiben a felhasználási helyen a mobil adatát-

viteli szolgáltatás lefedettsége nem biztosított, a Felhasználó biztosítja a távleolvasáshoz 

szükséges telefonvonalat és annak működtetését.  

 

11. SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK  

 

11.1. Villamos energia havi számla  

a) A Kereskedő legkésőbb a szállítási hónapot követő hónap 15. munkanapjáig dokumentáltan 

(elektronikus levélben és térti-vevényes ajánlott postai levélként egyaránt) benyújtja a Fel-

használóhoz   az adott hónapra vonatkozó leszállított és átvett villamos energia mennyiség 

ellenértékét tartalmazó számlát.  

b) Felek megállapodnak, hogy a Felhasználó ellátásához szükséges rendszerhasználati szerző-

déseket a Felhasználó köti meg a területileg illetékes Elosztói Engedélyessel. A rendszerhasz-

nálati díjak közvetlenül a területileg illetékes Elosztói Engedélyes részére történő megfizetése 

Kereskedő kötelessége. A rendszerhasználati díjakat Kereskedő közvetített szolgáltatásként 

jogosult Felhasználó részére továbbszámlázni a havi elszámolások részeként. 

c) A szerződés hatálya alá tartozó felhasználási helyek vonatkozásában elszámolási idősza-

konként két darab összesítő számla kerül kiállításra a Szerződés 3. számú melléklete szerinti 

bontásban. A számla mellékleteként fogyasztási helyenkénti bontásban részletezésre kerülnek 

az adott elszámolási időszakra vonatkozó fogyasztási és költségadatok. Kereskedő a részlete-

zőt elektronikus úton Felhasználó kapcsolattartójának elektronikus levélcímére megküldi. 

d) A Felek megállapodnak abban, hogy a számla a feladást követő 3. munkanappal kézbesí-

tettnek tekintendő, amennyiben azt a Kereskedő a Felhasználó székhelyére vagy igény szerinti 

postázási címére megküldi. 

e) Felek megállapodnak, hogy Kereskedő a szerződés hatálya alatt minden elszámolási idő-

szakra vonatkozóan köteles számlát kiállítani. Amennyiben Kereskedő számára nem állnak 

rendelkezésre teljes körűen a tárgyhavi elszámolások elkészítéséhez szükséges adatok, úgy 

jelen szerződés 5.6 és 5.7 pontja alapján állítja ki a számlát az a) pontban foglalt határidőig. 

f) A Felhasználó köteles a részére benyújtott számla összegét a számla kézhezvételét követő 

30. naptári napig, Kereskedő által a számlán megjelölt bankszámla számra egy összegben 

megfizetni, valamint a teljesítés alapjául szolgáló számlaszámo(ka)t a közlemény rovatban 

feltüntetni. A kétségek elkerülése végett a Felek rögzítik, hogy a fizetés teljesítésének a Ke-

reskedő bankszámláján történő jóváírást kell érteni.  

11.2. Közös számlázási szabályok  

a) A Felek kijelentik, hogy amennyiben valamely fizetési határidő napja hétvégi vagy munka-

szüneti napra esik, abban az esetben a hétvégi vagy munkaszüneti napot követő első munka-

napot tekintik határidő-napnak. A Felek kijelentik továbbá, hogy a számla tartalmával kapcso-

latban a vonatkozó számviteli és egyéb jogszabályi előírások az irányadóak.  

b) Amennyiben bármely Fél a Szerződés alapján elismert esedékes összeget a lejárat napjáig 

nem fizeti meg és ezt a mulasztást a másik Fél írásbeli felszólítását követően haladéktalanul 

nem orvosolja, az adott Fél ezt az igényét fizetési meghagyás útján is érvényesítheti.  

11.3. Késedelmi kamat  

a) A jelen Szerződés rendelkezései szerint teljesítendő fizetési kötelezettségek késedelmes 

teljesítése esetén a késedelmesen teljesítő Fél a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig 

terjedő időszakra a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamatot köteles 

fizetni a másik Fél részére.  



Debreceni Egyetem DEGF-124/2014. sz. eljárás 

„DEGF-124_Adásvételi szerződés villamos energia szállítására a Debreceni Egyetem részére 2015.01.01. – 

2015.12.31. időszakra teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében” 

 28 

b) Abban az esetben, ha az illetékes bíróság jogerős végzéssel elrendelte valamelyik Fél fel-

számolását vagy végelszámolását, illetőleg vele szemben csődeljárás során fizetési haladékot 

tartalmazó jogerős végzést hozott, Felek az egymással szemben fennálló, egynemű és lejárt 

követeléseiket beszámíthatják.  

11.4. Számlamódosítás  

Amennyiben Kereskedő a számla kibocsátását követően, de még a Felhasználó által történő 

kifizetést megelőzően a kibocsátott számlában hibát észlel (különösen az Elosztói Engedélyes 

által szolgáltatott mérési adatok utólagos korrekciója esetén), jogosult módosított számlát ki-

állítani és megküldeni Felhasználó részére. Ebben az esetben Felhasználó köteles a módosított 

számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül a módosított számla ellenértékét a 

Kereskedő részére megfizetni. 

 

12. SZÁMLAKIFOGÁS  

 

12.1. Ha a Felhasználó jóhiszeműen vitatja egy számla helyességét, a Felhasználó köteles a 

vonatkozó számla fizetési határidejéig vagy azt megelőzően írásban ismertetni azon okokat, 

amelyek alapján a számla helyességét vitatja. A vitatás bejelentésének a számla kiegyenlítésé-

re halasztó hatálya nincs, ha a számla alapjául szolgáló mennyiségek a Felhasználó által a 

korábbi azonos időszakban vételezett mennyiségek 130%-át nem haladja meg.  

12.2. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a vitatott összeg kifizetése mégsem volt esedékes, a 

megállapított és mindkét Fél által elfogadott összeget a Kereskedő a Felhasználó részére az 

Üzletszabályzatában meghatározottak szerint visszafizeti.  

12.3. Ha bebizonyosodik, hogy az Elosztói Engedélyes(ek) és/vagy a rendszerirányító által a 

Kereskedő rendelkezésére bocsátott vagy a Kereskedő rendelkezésére álló vételezési adatok 

nem felelnek meg a valóságnak, úgy a Kereskedő jogosult a valós vételezési adatoknak meg-

felelően helyesbíteni a számláit és/vagy új számlát kibocsátani. 

 

13. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI  

 

13.1. Szerződésszegés: A Felek szerződéses kötelezettségeinek megszegése, így különösen a 

teljesítés, az átvétel elmulasztása kötbér és kártérítés fizetési kötelezettséget keletkeztet. A 

Felek mentesülnek a Szerződésszegés jogkövetkezményei alól, ha bizonyítják, hogy az Vis 

Maior miatt következett be.  

13.2. Felmondási jogot keletkeztető Súlyos Szerződésszegés  

a) A Kereskedő Súlyos Szerződésszegése: A Kereskedő tekintetében Súlyos Szerződéssze-

gésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:  

(I) A Kereskedő az írásbeli felszólítást követően 5 (öt) napot meghaladóan nem tesz eleget a 

Felhasználónak járó lejárt és nem vitatott díj-visszatérítési kötelezettségének, vagy  

(II) A Kereskedő 5 (öt) napot meghaladóan nem tesz eleget a Szerződés szerinti szállítási kö-

telezettségeinek, vagy  

(III) A Kereskedő kereskedelmi működési engedélye megszűnik vagy visszavonásra kerül.  

b) A Felhasználó Súlyos Szerződésszegése: A Felhasználó tekintetében Súlyos Szerződés-

szegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha:  

(I) Az Energiadíj, vagy egyéb díjak, Kereskedőnek járó lejárt és nem vitatott összegek Szer-

ződés feltételei szerinti kifizetésével kapcsolatos kötelezettségét az írásbeli felszólítást köve-

tően 5 (öt) napot meghaladóan nem teljesíti.  

(II) Megsérti a Kereskedő kizárólagos szállítási jogát.  

(III) A Felhasználó hálózati csatlakozási szerződése, hálózathasználati szerződése megszűnik, 

vagy ilyen szerződéssel a teljesítési időszak kezdetén nem is rendelkezett.  

13.3. A Súlyos Szerződésszegések jogkövetkezményei  
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Rendkívüli felmondás Súlyos Szerződésszegés esetén a nem szerződésszegő Fél jogosult a 

Szerződést Rendkívüli felmondással megszüntetni a 15. pontban foglaltak szerint. Valamely 

Fél kötbérfizetési kötelezettségét nem érinti a másik Fél Súlyos Szerződésszegésre alapított 

Rendkívüli felmondása. Figyelemmel a jelen Szerződés 16. pontjában meghatározott korláto-

zásokra a Felek kötbérfizetése nem mentesít a szerződésszegéssel a másik Félnek okozott, 

számszerűsíthető és a kötbér összegét meghaladó kár megtérítése alól. 

 

14. A VILLAMOS ENERGIA SZÁLLÍTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE  

 

14.1. A Kereskedő – az egyéb jogain túlmenően – megtagadhatja a teljesítést, illetve kérheti, 

hogy az Elosztói Engedélyes a Felhasználó hálózathasználatát függessze fel, amennyiben a 

Felhasználó valamely díjfizetési kötelezettségével késedelembe esik és – a Vis Maior esetei-

nek kivételével – 15 napon keresztül elmulasztja esedékessé vált tartozása megfizetését, vagy 

nem tesz eleget valamely egyéb lényeges kötelezettségnek.  

14.2. A Felhasználó jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Szerződés hatálya 

alatt:  

(I) az Elosztói Engedélyes értesítést küldhet a Felhasználó részére a villamos energia ellátás 

felfüggesztésének tényéről, megjelölve, hogy a Kereskedő mely csatlakozási pont vonatkozá-

sában kérte a felfüggesztést és azt, hogy a szolgáltatás várhatóan mely naptól fogva szünetel.  

(II) a Kereskedő a felfüggesztés megszűntetését kezdeményezi az Elosztói Engedélyesnél, 

amennyiben a Felhasználó díjfizetési kötelezettségének eleget tett. A Kereskedő a teljesítés 

megtagadására és/vagy a rendelkezésre állás felfüggesztésére vonatkozó jogát a szerződéssze-

rű teljesítésre felszólító írásbeli nyilatkozat Felhasználó általi kézhezvételét követő 2 naptári 

nap eltelte után gyakorolhatja. A teljesítés megtagadása és/vagy a rendelkezésre állás felfüg-

gesztése addig tart, amíg Felhasználó a Szerződés alapján fennálló kötelezettségeinek eleget 

nem tesz. A felhalmozott tartozás hiánytalan és hitelt érdemlő rendezését követően – hatályos 

szerződés megléte esetén – a Kereskedő a tudomásszerzéstől számított 24 órán belül kezde-

ményezi az Elosztói Engedélyesnél a visszakapcsolást. 

 

15. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 
 

A Szerződés a következő esetekben szűnik meg:  

15.1. A Szerződés hatályának lejárati időpontjában megszűnik.  

15.2. A Szerződés rendkívüli felmondással történő megszűntetése  

15.2.1. Rendkívüli felmondás a Kereskedő részéről Vis Maior esetét kivéve, az alábbi esemé-

nyek bármelyikének bekövetkezése utáni harmadik napot követően Kereskedő azonnali ha-

tállyal felmondhatja a Szerződést:  

(I) A Felhasználó fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős végzésben megállapítja, és 

ellene felszámolási eljárás indul; vagy a Felhasználó tulajdonosa jogutód nélküli megszűnést 

kimondó határozatot hoz.  

(II) A Felhasználó a Szerződés szerinti bármely jogának és/vagy kötelezettségének engedmé-

nyezése szerződésszegő módon jár el.  

(III) A Felhasználó Súlyos Szerződésszegése esetén.  

15.2.2. Rendkívüli felmondás a Felhasználó részéről Vis Maior esetét kivéve, az alábbi ese-

mények bármelyikének bekövetkezése utáni harmadik napot követően Felhasználó azonnali 

hatállyal felmondhatja a Szerződést:  

(I) A Kereskedő az illetékes hatóság jogerős határozata alapján a Szerződés hatálya alatt jogo-

sulatlanná válik kötelezettségeinek teljesítésére és nincs olyan jogutódja, amely erre jogosult 

lenne;  
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(II) A Kereskedő fizetésképtelenségét az illetékes bíróság jogerős végzésben megállapítja, és 

ellene felszámolási eljárás indul; vagy a Kereskedő tulajdonosa jogutód nélküli megszűnést 

kimondó határozatot hoz.  

(III) A Kereskedő a Szerződés szerinti bármely jogának és/vagy kötelezettségének engedmé-

nyezése szerződésszegő módon történik. 

(IV) A Kereskedő Súlyos Szerződésszegése esetén.  

15.2.3. Amennyiben a Kereskedő működési engedélye a Magyar Energetikai- és Közmű Sza-

bályozási Hivatal vonatkozó határozata alapján hatályát veszti, a Kereskedő köteles a Fel-

használót a határozat vagy a felmondás kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül erről 

tájékoztatni.  

15.2.4. A villamos energiáról szóló 2007. LXXXVI. törvény kifejezett rendelkezéseitől elte-

kintve a Szerződés rendes felmondással történő megszüntetését Felek kizárják.  

15.2.5. A villamos energia szállításának megszüntetése  

A Szerződés megszüntetése esetén a Kereskedő a Felhasználó részére történő villamosenergia 

szállítást beszünteti és erről az Elosztói Engedélyeseket értesíti. Ezen értesítéstől kezdődően 

az igénybe vett villamos energiát a Felhasználó nem a Kereskedőtől vásárolja meg.  

15.3. Ha a Kereskedő díjtartozás miatt a Szerződést azonnali hatállyal felmondja, erről a tény-

ről az Elosztói Engedélyest köteles egyidejűleg értesíteni. A Kereskedő ilyen közlése soron 

kívüli Kijelentkezésnek minősül.  

15.4. A Felhasználó a Szerződés elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szerződés hatálya 

alatt a Kereskedő díjtartozás esetén kezdeményezheti a Felhasználó kikapcsolását. 

  

16. FELELŐSSÉG, KÁRTÉRÍTÉS  

 

16.1. Felek kártérítési felelőssége a következő esetekben áll fenn: szándékosan, súlyos gon-

datlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott károkért, továbbá az életet, testi épséget, egész-

séget megkárosító szerződésszegésért.  

16.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződéssel kapcsolatban okozott károk 

elhárítása és csökkentése érdekében együttműködnek és minden üzletileg ésszerű intézkedést 

megtesznek.  

 

17. NYILATKOZATOK, GARANCIÁK  

 

17.1. A Felek kijelentik és garantálják, hogy rendelkeznek mindazokkal a szerződésekkel, 

felhatalmazásokkal, hozzájárulásokkal és engedélyekkel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 

képesek legyenek a szerződéses mennyiség Szerződés szerinti átadására, illetőleg átvételére. 

Felek minden tőlük ésszerűen elvárhatót megtesznek, hogy ezen felhatalmazásaik és működé-

si engedélyeik teljes mértékben érvényben maradjanak.  

17.2. A Felek kijelentik, hogy a Szerződés teljesítésével nem valósítanak meg szerződésszegő 

magatartást valamely más szerződésük vonatkozásában, valamint a Szerződés teljesítése nem 

ütközik jogszabályba vagy az ellátási szabályzatok rendelkezéseibe; tekintetükben nem merült 

fel, vagy nem áll fenn a 13. pontban rögzített felmondási ok, illetve a Szerződés általuk törté-

nő megkötése, vagy a Szerződés szerinti kötelezettségei teljesítése eredményeként ilyen ese-

mény, vagy körülmény nem léphet fel.  

17.3. A Felhasználó kijelenti, hogy a Szerződés szerinti fogyasztási hely(ek)re illetve csatla-

kozási pont(ok)ra vonatkozóan nem rendelkezik harmadik személyekkel fennálló 

villamosenergia-vásárlási kereskedelmi szerződéssel.  

17.4. A Felhasználó kijelenti, hogy a villamos energiát saját fogyasztási célra vételezi és har-

madik személyek részére – a fogyasztási helyen belül a saját vagy általa üzemeltetett, mért 

hálózatán történő továbbadás kivételével – nem adja tovább.  
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18. GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK  

 

A Kereskedő a mindenkor hatályos villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata és kap-

csolódó ÁSZF-jében rögzített garantált szolgáltatásokat biztosítja a Felhasználó számára.  

 

19. VIS MAIOR  

 

Értesítési követelmények Vis Maior esetén  

19.1 A Vis Maior bekövetkezte  

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Felek működési körén kívül eső, a technika adott 

szintjén el nem hárítható okból, vagy ellenállhatatlan erőnek tulajdonítható okból (Vis Maior) 

a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a Szerződésben foglalt kötelezettségeit.  

Vis Maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elhárítha-

tatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselek-

mény stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott 

Felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A másik szerződő Fél kérésére a Vis 

Maior tényéről az érintett Fél köteles megfelelő igazolást bemutatni.  

A Vis Maior események különösen az alábbi eseményeket foglalják magukba (ha azok a fenti 

követelményeknek megfelelnek):  

- a magyar villamosenergia-rendszer működésére vonatkozó Üzemi Szabályzatban meghatá-

rozott hálózati üzemzavar;  

- az Átviteli Rendszerirányító az átviteli hálózathoz való hozzáférést, a közcélú hálózathoz 

való hozzáférést, a villamos energia határon keresztül történő ki-, illetve beszállítását megta-

gadja, illetve a mennyiségét csökkenti jogszabályon alapuló kötelezettségének teljesítése ér-

dekében.  

Ha bármelyik szerződő Fél képtelenné válik a Szerződésből eredő bármely vagy összes köte-

lezettségének teljesítésére Vis Maior helyzet következtében, akkor a Szerződés továbbra is 

érvényben marad. Az érintett Fél a Vis Maior mértékében és fennállásának időtartamára men-

tesül a kötelezettségek nem-teljesítéséből eredő felelőssége és ezen kötelezettségek teljesítése 

alól.  

Amennyiben a Vis Maior időtartama a 30 napot meghaladja, bármely Fél jogosult a Szerző-

dést írásban felmondani minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül, illetve abban az esetben 

is, ha erre egyébként a Szerződés alapján nem lenne jogosult.  

A kétségek elkerülése végett a fizetési eszközök hiánya nem minősül Vis Maior eseménynek.  

19.2 A Vis Maior megszűnése  

A Vis Maiorra hivatkozó Fél köteles a másik Felet értesíteni a Vis Maior megszűnéséről, il-

letve a Vis Maior azon hatásainak megszűnéséről, amelyek az adott Fél jogainak gyakorlását 

és a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését korlátozza, a lehető legrövidebb időn 

belül azt követően, hogy ezek a tudomására jutottak.  

 

20. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG  

 

20.1 A Felek vállalják, hogy a Szerződés hatályának fennállása alatt és azt követően 3 (há-

rom) évig megőrzik minden olyan információ titkosságát, amelyet együttműködésük eredmé-

nyeként, vagy azzal összefüggésben bocsátották titoktartási kötelezettséggel egymás rendel-

kezésére, vagy amely így jutott tudomásukra. Bármilyen, a Szerződéssel illetve ezek teljesíté-

sével kapcsolatos információ harmadik félnek történő átadásához a másik Fél előzetes (írásbe-

li) hozzájárulása szükséges.  
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20.2 Ezen titoktartási kötelezettség – ellenkező megállapodás hiányában – nem terjed ki a 

jogszabályi vagy Kereskedelmi Szabályzatban foglalt adatszolgáltatási kötelezettség alá tarto-

zó adatok, tények vagy információk körére, továbbá a Felhasználó részére külön szerződés 

alapján pénzügyi- és számviteli szolgáltatást nyújtó harmadik személy(ek) részére átadott 

adatokra.   

 

21. ENGEDMÉNYEZÉS  

 

21.1 A Kereskedő és a Felhasználó a Szerződésből eredő pénzköveteléseit jogosult harmadik 

fél részére engedményezni.  

21.2 A Kereskedő a j Szerződésben foglalt jogait illetve kötelezettségeit jogosult a Kereskedő 

vállalatcsoportján belüli bármely egyéb vállalkozásra a Felhasználó külön hozzájárulása nél-

kül is átruházni, melynek során figyelemmel kell lenni a Kbt. előírásaira.  

21.3 Egyik Fél sem engedményezheti a Szerződésben foglalt jogait harmadik félre és nem 

állapodhat meg a kötelezettségek átvállalásáról a másik Fél hozzájárulása nélkül, a 20.1. és a 

21.2. pontok kivételével.  

21.4 Valamely szerződő Fél csak akkor tagadhatja meg jóváhagyását, ha a harmadik fél mű-

szaki vagy gazdasági teljesítő képességével kapcsolatban megalapozott kételyei merülnek fel, 

vagy ha nem várhatók el azonos energia átvételi és pénzügyi teljesítési feltételek. A harmadik 

fél pénzügyi teljesítésére a Kereskedő biztosítékot kérhet.  

 

22. MÓDOSÍTÁS  

 

22.1 A Szerződés módosítása a Felek közös egyetértésével, a Szerződés aláírására jogosultak 

által, írásban történhet kizárólag a Kbt. 132.§ rendelkezései alapján.  

22.2 Nem minősül szerződés-módosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, 

így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, 

továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban 

bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körül-

ményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövet-

kezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.  

22.3 Ha a Felek jogviszonyában a Szerződés hatályba lépését követően rajtuk kívül álló, előre 

nem látható ok - melynek kiváltásában a hivatkozó Fél nem hatott közre – miatt beállott tartós 

körülményváltozás folytán a Fél lényeges, jogos érdeke olyan mértékben sérül, hogy a Szer-

ződés feltételei alapján ésszerűen nem várható el a teljesítés, a Fél igényelheti a Szerződés 

módosítását.  

 

23. EGYÉB RENDELKEZÉSEK  

 

23.1 A Szerződés az elválaszthatatlan mellékleteivel együtt képez egyetlen megállapodást. A 

Szerződés az elválaszthatatlan mellékletei nélkül, illetve a mellékletek önmagukban jogi kö-

tőerővel nem rendelkeznek. A jelen Szerződésben rögzített jogokat és kötelezettségeket a 

Szerződésben és annak mellékleteiben foglaltak szerint kötelesek a Felek gyakorolni, illetve 

teljesíteni.  

23.2 Amennyiben a szövegösszefüggésből kifejezetten más nem következik, a jelen Szerző-

désben használt fogalmak a vonatkozó jogszabályokban, illetve a kereskedelmi szabályzatban 

rögzített jelentéssel bírnak.  

A Felek rögzítik, hogy a Szerződés azon fogyasztási helyek tekintetében lép hatályba, ame-

lyekre vonatkozóan a Kereskedő részére az Elosztói Engedélyes befogadó visszaigazolása a 

Szerződésben meghatározott szállítás kezdő időpontja előtt megérkezik.  
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A Felhasználó villamos energia ellátása minden egyes mérési pontjára vonatkozóan kizárólag 

attól a kereskedőváltási időponttól biztosítható, melyet az Elosztói Engedélyes a visszaigazo-

lásában megjelölt.  

 

24. KÖZBESZERZÉSI RENDELKEZÉSEK 

 

Kereskedő kijelenti, hogy a Szerződés aláírásakor a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. tv. szerinti átlátható szervezetnek minősül. A Szerződést Felhasználó kártalanítás 

nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha Kereskedő már nem minősül átlátható szerve-

zetnek. 

 

A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapján Kereskedő: 

a) nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

melyek a Kbt. 56. §. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság te-

kintetében merülnek fel, és melyek a Kereskedő adóköteles jövedelmének csökkentésére al-

kalmasak; 

b) a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő 

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

lót haladéktalanul értesíti. 

 

 A Kbt. 125. § (5) bekezdés alapján az ajánlatkérőként szerződő fél (Felhasználó) jogo-

sult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehe-

tővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 

a) a Kereskedőben közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel, 

b) a Kereskedő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekin-

tetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

 

Az előzőek szerinti felmondás esetén a Kereskedő a Szerződés megszűnése előtt már teljesí-

tett szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 

A Kbt. 127. § (4) bekezdése alapján semmis - a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § 

(4) bekezdésében lehetővé tett eset kivételével - a közbeszerzési eljárás alapján megkötött 

szerződés azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza a Felhasználó szerződésszegése 

esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását. 

 

A Szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek (Keres-

kedőnek) kell teljesítenie. 

A Kbt. 128. § (2) bekezdés alapján Kereskedő tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítésé-

ben – a Kbt. 128. § (3) bekezdése szerinti kivétellel - köteles közreműködni az olyan alvállal-

kozó és szakember, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban részt vett Kereskedő alkalmassá-

gának igazolásában.  

 

Kereskedő köteles a Felhasználónak a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megje-

lölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni,  amelyet 

az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az 

általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.  
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A Kbt. 128. § (3) bekezdése szerint az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki vagy 

amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Kereskedő alkalmasságának igazolásában, csak a 

Felhasználó hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalko-

zó/szakember, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok kö-

vetkeztében – beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó/szakember bizonyítható hi-

bás teljesítése miatt a Szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt al-

vállalkozóval/szakemberrel, és ha a Kereskedő az új alvállalkozóval/szakemberrel együtt is 

megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Kereskedő a közbeszerzé-

si eljárásban az adott alvállalkozóval/szakemberrel együtt felelt meg. 

 

A közbeszerzési eljárási ajánlatában megnevezett személyek/szervezetek az alábbiak:  

 

A közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítéséhez Kereskedő alvállalkozót kíván igénybe 

venni (10 % alatt): ……………………. 

 

A szerződés teljesítéshez kapacitást nyújtó szervezet:  

……………………(cég neve, címe) az … alkalmassági feltétel (……..) teljesítéséhez. 

 

Kereskedő kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárás során a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában 

foglaltak szerint az eljárást megindító felhívás M/1.) alkalmassági feltétel igazolásához más 

szervezet (név, székhely:………….) teljesítését használta fel.  

A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján az alkalmasságot igazoló 

szervezet (név, székhely:……………) a Szerződés teljesítése során a Ptk. 6:419. § (1) bekez-

désében foglaltak szerint kezesként felel a Kereskedő teljesítése azon részének elmaradásával 

vagy hibás teljesítésével összefüggésben a Felhasználót ért kár megtérítéséért, amelyre vonat-

kozóan a Kereskedő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta. A referencia a 

szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol. 

 

Kereskedő tudomásul veszi, hogy a szerződési feladatok teljesítését a fenti személyek útján 

jogosult ellátni. Kereskedő köteles gondoskodni a közbeszerzési eljárásban feltüntetett szak-

emberek folyamatos rendelkezésre állásáról. 

 

Amennyiben a megnevezett szakemberek bármilyen objektív okból nem tudnak részt venni a 

szerződés teljesítésében, Kereskedő köteles ezt a körülményt a Felhasználónak haladéktalanul 

írásban jelezni, egyidejűleg – a Felhasználó előzetes beleegyezését követően – megjelölni az 

új, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert. 

 

Kereskedő tudomásul veszi, hogy kizárólag a Kbt. 128. § (3) bekezdésében leírt módon lehet-

séges a fent megnevezett alvállalkozó vagy szakember módosítása.  

 

A Kbt. 128. § (4) alapján Kereskedő tudomásul veszi, hogy az alvállalkozó személye nem 

módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az 

érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az aján-

latok értékelésekor (Kbt. 63. § (4) bek.) meghatározó körülménynek minősült. 

 

A Kbt. 128. § (1)-(2) bekezdések szerinti teljesítési kötelezettség teljesíthető a Kereskedő 

vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági 

társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik. 

 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100306.KOR#lbj8param
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25. IRÁNYADÓ JOG, VITÁK RENDEZÉSE  

 

25.1 A Felek Szerződés szerinti jogaira és kötelezettségeire és azok értelmezésére a magyar 

jogszabályok az irányadóak.  

25.2 A Felek a Szerződéssel kapcsolatos jogvitájukat megkísérlik elsősorban békésen rendez-

ni. A békés egyeztetési eljárás meghiúsulása esetén a Felek a jogvitáik rendezésére pertárgy-

értéktől függően a Debreceni Járásíróság, vagy a Debreceni Törvényszék kizárólagos illeté-

kességét kötik ki.  

25.3 A Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a 2011. évi CVIII. törvény 

(Kbt.), a 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről (Ptk.), a Villamos energiáról szóló 

2007. LXXXVI. törvény (VET), a 273/2007. (X. 19.) sz. Korm. rend. a VET egyes rendelke-

zéseinek végrehajtásáról (Vhr), valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései, a Ke-

reskedelmi Szabályzat, az Üzemi Szabályzat és Üzletszabályzatok rendelkezései az irányadó-

ak.  

 

A Felek a Szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal és nyilatko-

zatukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírják. 

 
A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbiak: 

 

 1. sz. Melléklet: Kapcsolattartók listája  

 2. sz. Melléklet: Fogyasztási helyek 

 3. sz. Melléklet: Számlázás megbontása felhasználási helyekre 

 

Kelt: Debrecen, 2014.…..  

  

 
……………………………………   ………………………………………. 

   Fogyasztó                                   Kereskedő 

Prof. Dr. Szilvássy Zoltán      …………….. 

  rektor       ügyvezető 

 

Pénzügyi ellenjegyző:  

 

…………………………………… 

 

Dr. Bács Zoltán 

         gazdasági főigazgató 

 

2014. ……………………. 

 

 

Szakmai ellenjegyző: 

 

…………………………………. 

 

Jogi ellenjegyző: 

…………………………………. 
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1. sz. Melléklet 

 

 

Kapcsolattartók: 

 

FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRŐL 

   

név: Várnai Zoltán Pető Ernő 

cím: 4028 Debrecen, Kassai u. 26. 4028 Debrecen, Kassai u. 26. 

e-mail: varnaiz@fin.unideb.hu peto.erno@fin.unideb.hu 

mobil: +36304015846 +36304319459 

fax: +3652512900 +3652512900 

   

 

KERESKEDŐ RÉSZÉRŐL: 

 

Nyilatkozattételre jogosult személyek 

  

név:  

cím:  

e-mail:  

telefon  

fax:  

 

Kapcsolattartók 

   

név:   

cím:   

e-mail:   

mobil:   

telefon   

fax:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:varnaiz@fin.unideb.hu
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2. sz. Melléklet1 Debreceni Egyetem  4028 Debrecen Bem tér 18/b HU000130-11-U-DEBR-EGYET-TKAR-BE- idősoros 

2 Debreceni Egyetem  4028 Debrecen Bem tér 18/a HU000130F11-U-DEBR-EGYET-TKAR-BEM  idősoros 

3 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Bessenyei utca 7. HU000130-11-S00000000000000040190 profilos 

4 Debreceni Egyetem  4028 Debrecen Kassai út 26 sz. HU000130F11-U-DE-KOZGAZDAS-INT-DB idősoros 

5 Debreceni Egyetem  4028 Debrecen Kassai út 26 sz. HU000130C11-U-DE-CAMPUS-DB-ZAKANY idősoros 

6 Debreceni Egyetem  4029 Debrecen Csengő utca 4. sz. HU000130F11-U-DB-EGYETEM-CSENGO-U idősoros 

7 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Dóczy József utca 1 HU000130-11-S00000000000000040192 profilos 

8 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Dóczy József utca 3 HU000130-11-S00000000000000036568 profilos 

9 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Dóczy József utca 5 HU000130-11-S00000000000000037289 profilos 

10 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Dóczy József utca 5 1/1 em. HU000130-11-S00000000000000734612 profilos 

11 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Dóczy József utca 5 F/1 HU000130-11-S00000000000000037291 profilos 

12 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Dóczy József utca 5 F/1 HU000130-11-S00000000000001576846 profilos 

13 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Dóczy József utca 7 HU000130-11-S00000000000000734621 profilos 

14 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Dóczy József utca 7 HU000130-11-S00000000000001576847 profilos 

15 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Dóczy József utca 7 HU000130-11-S00000000000000036580 profilos 

16 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Dóczy József utca 9 HU000130-11-S00000000000000036583 profilos 

17 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Dóczy József utca 11 HU000130-11-S00000000000000036588 profilos 

18 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Dóczy József utca 16 HU000130-11-S00000000000000036593 profilos 

19 Debreceni Egyetem  3300 Eger Hrsz:0377 

HU000220F11-S00000000000005054086 

profilos 

20 Debreceni Egyetem  3300 Eger Hrsz:0377 profilos 

21 Debreceni Egyetem  3300 Eger Hrsz:0377 profilos 

22 Debreceni Egyetem  4027 Debrecen Egyetem sugárút 13 HU000130F11-U-DEBRECEN-EGYETEM--- idősoros 

23 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Egyetem tér 1 HU000130C51-U-DEBR-EGYETEM-EGYTER idősoros 

24 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Egyetem tér 1 HU000130-11-S00000000000000036599 profilos 

25 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Egyetem tér 2 HU000130F11-U-DE-KONZERVATORIUM-- idősoros 

26 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Füredi utca 44 HU000130-11-S00000000000000035183 profilos 

27 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Görgey utca 10 F/7 HU000130-11-S00000000000000036627 profilos 

28 Debreceni Egyetem  4026 Debrecen Hajó utca 18 HU000130F11-U-DB-EGYETEM-DB-HAJO- idősoros 

29 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Komlóssy utca 45 HU000130-11-S00000000000000033497 profilos 

30 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Komlóssy utca 56 HU000130-11-S00000000000001414291 profilos 
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31 Debreceni Egyetem  4024 Debrecen Kossuth utca 33 HU000130F11-U-DE-ALTALANOS-ISKOLA idősoros 

32 Debreceni Egyetem  4024 Debrecen Kossuth utca 33 0 HU000130-11-S00000000000000036604 profilos 

33 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Nagyerdei körút 68 HU000130-11-S00000000000000036608 profilos 

34 Debreceni Egyetem  4028 Debrecen Laktanya utca 3/D ép. HU000130-11-S00000000000000018841 profilos 

35 Debreceni Egyetem  3325 Noszvaj Síkfőkúti utca 2 HU000220F11-S00000000000005054085 profilos 

36 Debreceni Egyetem  4028 Debrecen Ótemető utca 2-4 HU000130F11-U-DEBR-EGYETEM-MFK--- idősoros 

37 Debreceni Egyetem  4024 Debrecen Piac utca 58 sz 4 ép. F/8 HU000130-11-S00000000000000036617 profilos 

38 Debreceni Egyetem  5540 Szarvas Erzsébet Liget 9001 HU000130-11-S00000000000000036622 profilos 

39 Debreceni Egyetem  4034 Debrecen Vámospércsi út 84 HU000130F11-U-DE-DAZDASAGI-VAMOSP idősoros 

40 Debreceni Egyetem  8621 Zamárdi Vécsey Károly utca 20 

HU000120-11-S00000000000000038680 

profilos 

41 Debreceni Egyetem  8621 Zamárdi Vécsey Károly utca 20 profilos 

42 Debreceni Egyetem  4028 Debrecen Ótemető utca 2-4 HU000130-11-S00000000000000018216 profilos 

43 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Poroszlay utca 97. HU000130-11-S00000000000000717137  profilos 

44 Debreceni Egyetem  4220 Hajdúböszörmény Désány István utca 1-9 HU000130F11-U-TANITOKEPZO-HBOSZOR idősoros 

45 Debreceni Egyetem  4220 Hajdúböszörmény Désány István utca 1-9 HU000130-11-S00000000000001606856  idősoros 

46 Debreceni Egyetem  4220 Hajdúböszörmény Désány István utca 1-9 HU000130-11-S00000000000000035544 profilos 

47 Debreceni Egyetem  4220 Hajdúböszörmény Désány István utca 11 HU000130-11-S00000000000000035542 profilos 

48 Debreceni Egyetem  4220 Hajdúböszörmény Diószegi Sámuel utca 3 5 ép. HU000130-11-S00000000000000897628 profilos 

49 Debreceni Egyetem  3554 Bükkaranyos Ibolya út 27. HU000220F11-S00000000000005081115 profilos 

50 Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Böszörményi út 138. HU000130F11-U-AGRAR-EGYETEM-DEBRE idősoros 

51 Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Böszörményi út 138. HU000130f11-U-DE-ATC-DEBRECEN---- idősoros 

52 Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Böszörményi út 146/b HU000130-11-S00000000000000768898 profilos 

53 

Debreceni Egyetem 
Balásházy János 

Gyakorló Szki 4014 Debrecen Pallag Fekete István u. 1. HU000130-11-S00000000000000762947 profilos 

54 

Debreceni Egyetem 
Balásházy János 

Gyakorló Szki 4014 Debrecen Pallag Bánat u. 25. HU000130-11-S00000000000000762798 profilos 

55 

Debreceni Egyetem 
Balásházy János 

Gyakorló Szki 4014 Debrecen Pallag Mezőgazdász u. 1. HU000130F11-U-POVOLNY-ISK-PALLAG- idősoros 

56 

Debreceni Egyetem 
Balásházy János 

Gyakorló Szki 4014 Debrecen Pallag Zsálya köz 4. HU000130F11-U-MEZOGAZD-TEC-KONYHA idősoros 

57 
Debreceni Egyetem 

ATK DTTI 4002 
Debrecen 
Kismacs Kismacs 3. (Obszer) HU000130-11-S00000000000000716651 profilos 
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58 
Debreceni Egyetem 

ATK DTTI 4014 Debrecen Pallag Pallag 15. HU000130-11-S00000000000000705392 profilos 

59 
Debreceni Egyetem 

ATK DTTI 4063 
Debrecen Nagy-

macs 33-as útfél út 9001 HU000130F11-U-DE-ATC-NAGYMACS---- idősoros 

60 
Debreceni Egyetem 

ATK DTTI 4002 
Debrecen 
Kismacs  Kismacs Állattartó telep HU000130-11-S00000000000000033184 profilos 

61 
Debreceni Egyetem 

ATK NYKI 4400 Nyíregyháza Westsik V. U. 4-6. HU000130F51-U-DE-NYH-ATC-KUTATO-- idősoros 

62 
Debreceni Egyetem 

ATK NYKI 4400 Nyíregyháza Westsik V. U. 4-6. HU000130-11-S00000000000001337523 profilos 

63 
Debreceni Egyetem 

ATK NYKI 4400 Nyíregyháza Westsik V. U. 4-6. HU000130-11-S00000000000001337518 profilos 

64 
Debreceni Egyetem 

ATK NYKI 4400 Nyíregyháza Westsik V. U. 4-6. HU000130-11-S00000000000001337518 profilos 

65 
Debreceni Egyetem 

ATK NYKI 4400 Nyíregyháza Westsik V. U. 4-6. HU000130-11-S00000000000001337473 profilos 

66 
Debreceni Egyetem 

ATK NYKI 4400 Nyíregyháza Westsik V. U. 4-6. HU000130-11-S00000000000001337473 profilos 

67 
Debreceni Egyetem 

ATK NYKI 4400 Nyíregyháza Westsik V. U. 4-6. HU000130-11-S00000000000001337532 profilos 

68 
Debreceni Egyetem 

ATK NYKI 4400 Nyíregyháza Westsik V. U. 4-6. HU000130-11-S00000000000001337532 profilos 

69 
Debreceni Egyetem 

ATK NYKI 4400 Nyíregyháza Westsik V. U. 4-6. HU000130-11-S00000000000001337510 profilos 

70 
Debreceni Egyetem 

ATK NYKI 4400 Nyíregyháza Westsik V. U. 4-6. HU000130-11-S00000000000001337528 profilos 

71 
Debreceni Egyetem 

ATK NYKI 4600 Kisvárda Jéki út 25. HU000130-11-S00000000000001496217 profilos 

72 
Debreceni Egyetem 

ATK NYKI 4600 Kisvárda Jéki út 9025 HU000130-11-S00000000000001302362 profilos 

73 
Debreceni Egyetem 

ATK NYKI 4600 Kisvárda Jéki út 9025 HU000130-11-S00000000000001624061 profilos 

74 
Debreceni Egyetem 

ATK NYKI 4600 Kisvárda Jéki út 9007 HU000130-11-S00000000000001188174 profilos 

75 
Debreceni Egyetem 

ATK NYKI 4600 Kisvárda Jéki út 9007 HU000130-11-S00000000000001624062 profilos 

76 
Debreceni Egyetem 

ATK NYKI 4244 Újfehértó szirond 1/1 HU000130-11-S00000000000000031909 profilos 

77 
Debreceni Egyetem 

ATK NYKI 4244 Újfehértó szirond 1 HU000130-11-S00000000000001395745 profilos 

78 
Debreceni Egyetem 

ATK NYKI 4244 Újfehértó szirond 1 HU000130-11-S00000000000001624063 profilos 

79 
Debreceni Egyetem 

ATK KKI 5300 Karcag 
Kisújszállási út 166. 

Hegyesbor dűlő HU000130F51-U-DE-KARCAGI-KUTATO-- idősoros 
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80 
Debreceni Egyetem 

ATK KKI 5310 Kisújszállás 
Szejkő Tanya Pf.:33 Sárga-

gát telep HU000130-11-S00000000000000035039 profilos 

81 
Debreceni Egyetem 

ATK KKI 5340 Kunhegyes Tanya 412, Külterület Pf.: 64 HU000130-11-S00000000000000035042 profilos 

82 
Debreceni Egyetem 

ATK KKI 5300 Karcag Karcagpuszta HU000130-11-S00000000000000035045 profilos 

83 
Debreceni Egyetem 

ATK KKI   Karcag Gyarmati út, Juhászat HU000130-11-S00000000000000035052 profilos 

84 
Debreceni Egyetem 

ATK KKI 5309 Berekfürdő Vadvirág u. 24. HU000130-11-S00000000000000893310 profilos 

85 
Debreceni Egyetem 

ATK KKI 5310 Kisújszállás 
Deák Ferenc u. 89/a (Orgona 

u. 8.) HU000130-11-S00000000000000035055 profilos 

86 
Debreceni Egyetem 

ATK KKI 5310 Kisújszállás 
Deák Ferenc u. 89/a (Orgona 

u. 8.) HU000130-11-S00000000000000038983 profilos 

87 
Debreceni Egyetem 

ATK KKI 
5300 Karcag 

Kisújszállási út 166. I. ép. 
Fsz.1. HU000130-11-S00000000000001100663 profilos 

     

HU000130-11-S00000000000001624064 profilos 

88 
Debreceni Egyetem 

ATK KKI 
5300 Karcag 

Kisújszállási út 166. I. ép. 
Fsz.2. HU000130-11-S00000000000001100635 profilos 

     

HU000130-11-S00000000000001624065 profilos 

89 
Debreceni Egyetem 

ATK KKI 
5300 Karcag 

Kisújszállási út 166. I. ép. 
I.em. 3. HU000130-11-S00000000000001100657 profilos 

     

HU000130-11-S00000000000001624066 profilos 

90 
Debreceni Egyetem 

ATK KKI 
5300 Karcag 

Kisújszállási út 166. I. ép. 
I.em. 4. HU000130-11-S00000000000001100683 profilos 

     

HU000130-11-S00000000000001624067 profilos 

91 
Debreceni Egyetem 

ATK KKI 
5300 Karcag 

Kisújszállási út 166. II. ép. 
Fsz. 1. HU000130-11-S00000000000001100698 profilos 

     

HU000130-11-S00000000000001624068 profilos 

92 
Debreceni Egyetem 

ATK KKI 
5300 Karcag 

Kisújszállási út 166. II. ép. 
Fsz.2. HU000130-11-S00000000000001100651 profilos 

93 
Debreceni Egyetem 

ATK KKI 
5300 Karcag 

Kisújszállási út 166. II. ép. I. 
em. 3. HU000130-11-S00000000000001100642 profilos 

     

HU000130-11-S00000000000001624069 profilos 

94 
Debreceni Egyetem 

ATK KKI 
5300 Karcag 

Kisújszállási út 166. II. ép. I. 
em. 4. HU000130-11-S00000000000001100647 profilos 

     

HU000130-11-S00000000000001624070 profilos 

95 
Debreceni Egyetem 

ATK KKI 

5300 

  

Karcag 

  
Kisújszállási út 166. III. ép. 

Fsz.2. HU000130-11-S00000000000001028077 profilos 

96 
Debreceni Egyetem 

5300 Karcag 
Kisújszállási út 166. III. ép. I. 

HU000130-11-S00000000000001100693 profilos 
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ATK KKI em. 3. 

     

HU000130-11-S00000000000001624071 profilos 

97 
Debreceni Egyetem 

ATK KKI 
5300 Karcag 

Kisújszállási út 166. III. ép. I. 
em. 4. HU000130-11-S00000000000001100671 profilos 

     

HU000130-11-S00000000000001624072 profilos 

98 
Debreceni Egyetem 

ATK KKI 5300 Karcag 
Kisújszállási út 166. IV. ép. 

1. HU000130-11-S00000000000001100688 profilos 

99 
Debreceni Egyetem 

ATK KKI 5300 Karcag Kisújszállási út 166. IV. ép. 2 HU000130-11-S00000000000001100705 profilos 
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3.  számú melléklet 

Számlabontás 

 

A számla címzettje: Debreceni Egyetem 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.  
Számlázási cím: 4028 Debrecen, Debreceni Egyetem Gazdasági Főigazgatóság 4028 Debrecen, 
Kassai u. 26. 

  

1 Debreceni Egyetem  4028 Debrecen Bem tér 18/b HU000130-11-U-DEBR-EGYET-TKAR-BE- 

2 Debreceni Egyetem  4028 Debrecen Bem tér 18/a HU000130F11-U-DEBR-EGYET-TKAR-BEM  

3 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Bessenyei utca 7. HU000130-11-S00000000000000040190 

4 Debreceni Egyetem  4028 Debrecen Kassai út 26 sz. HU000130F11-U-DE-KOZGAZDAS-INT-DB 

5 Debreceni Egyetem  4028 Debrecen Kassai út 26 sz. HU000130C11-U-DE-CAMPUS-DB-ZAKANY 

6 Debreceni Egyetem  4029 Debrecen Csengő utca 4. sz. HU000130F11-U-DB-EGYETEM-CSENGO-U 

7 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Dóczy József utca 1 HU000130-11-S00000000000000040192 

8 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Dóczy József utca 3 HU000130-11-S00000000000000036568 

9 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Dóczy József utca 5 HU000130-11-S00000000000000037289 

10 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Dóczy József utca 5 1/1 em. HU000130-11-S00000000000000734612 

11 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Dóczy József utca 5 F/1 HU000130-11-S00000000000000037291 

12 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Dóczy József utca 5 F/1 HU000130-11-S00000000000001576846 

13 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Dóczy József utca 7 HU000130-11-S00000000000000734621 

14 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Dóczy József utca 7 HU000130-11-S00000000000001576847 

15 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Dóczy József utca 7 HU000130-11-S00000000000000036580 

16 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Dóczy József utca 9 HU000130-11-S00000000000000036583 

17 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Dóczy József utca 11 HU000130-11-S00000000000000036588 

18 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Dóczy József utca 16 HU000130-11-S00000000000000036593 

19 Debreceni Egyetem  3300 Eger Hrsz:0377 

HU000220F11-S00000000000005054086 20 Debreceni Egyetem  3300 Eger Hrsz:0377 

21 Debreceni Egyetem  3300 Eger Hrsz:0377 

22 Debreceni Egyetem  4027 Debrecen Egyetem sugárút 13 HU000130F11-U-DEBRECEN-EGYETEM--- 

23 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Egyetem tér 1 HU000130C51-U-DEBR-EGYETEM-EGYTER 

24 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Egyetem tér 1 HU000130-11-S00000000000000036599 

25 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Egyetem tér 2 HU000130F11-U-DE-KONZERVATORIUM-- 

26 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Füredi utca 44 HU000130-11-S00000000000000035183 

27 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Görgey utca 10 F/7 HU000130-11-S00000000000000036627 

28 Debreceni Egyetem  4026 Debrecen Hajó utca 18 HU000130F11-U-DB-EGYETEM-DB-HAJO- 

29 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Komlóssy utca 45 HU000130-11-S00000000000000033497 

30 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Komlóssy utca 56 HU000130-11-S00000000000001414291 

31 Debreceni Egyetem  4024 Debrecen Kossuth utca 33 HU000130F11-U-DE-ALTALANOS-ISKOLA 

32 Debreceni Egyetem  4024 Debrecen Kossuth utca 33 0 HU000130-11-S00000000000000036604 

33 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Nagyerdei körút 68 HU000130-11-S00000000000000036608 

34 Debreceni Egyetem  4028 Debrecen Laktanya utca 3/D ép. HU000130-11-S00000000000000018841 

35 Debreceni Egyetem  3325 Noszvaj Síkfőkúti utca 2 HU000220F11-S00000000000005054085 

36 Debreceni Egyetem  4028 Debrecen Ótemető utca 2-4 HU000130F11-U-DEBR-EGYETEM-MFK--- 
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37 Debreceni Egyetem  4024 Debrecen Piac utca 58 sz 4 ép. F/8 HU000130-11-S00000000000000036617 

38 Debreceni Egyetem  5540 Szarvas Erzsébet Liget 9001 HU000130-11-S00000000000000036622 

39 Debreceni Egyetem  4034 Debrecen Vámospércsi út 84 HU000130F11-U-DE-DAZDASAGI-VAMOSP 

40 Debreceni Egyetem  8621 Zamárdi Vécsey Károly utca 20 
HU000120-11-S00000000000000038680 

41 Debreceni Egyetem  8621 Zamárdi Vécsey Károly utca 20 

42 Debreceni Egyetem  4028 Debrecen Ótemető utca 2-4 HU000130-11-S00000000000000018216 

43 Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Poroszlay utca 97. HU000130-11-S00000000000000717137  

44 Debreceni Egyetem  4220 Hajdúböszörmény Désány István utca 1-9 HU000130F11-U-TANITOKEPZO-HBOSZOR 

45 Debreceni Egyetem  4220 Hajdúböszörmény Désány István utca 1-9 HU000130-11-S00000000000001606856  

46 Debreceni Egyetem  4220 Hajdúböszörmény Désány István utca 1-9 HU000130-11-S00000000000000035544 

47 Debreceni Egyetem  4220 Hajdúböszörmény Désány István utca 11 HU000130-11-S00000000000000035542 

48 Debreceni Egyetem  4220 Hajdúböszörmény Diószegi Sámuel utca 3 5 ép. HU000130-11-S00000000000000897628 

49 Debreceni Egyetem  3554 Bükkaranyos Ibolya út 27. HU000220F11-S00000000000005081115 

50 Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Böszörményi út 138. HU000130F11-U-AGRAR-EGYETEM-DEBRE 

51 Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Böszörményi út 138. HU000130f11-U-DE-ATC-DEBRECEN---- 

52 Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Böszörményi út 146/b HU000130-11-S00000000000000768898 

53 

Debreceni Egyetem 
Balásházy János 
Gyakorló Szki 4014 Debrecen Pallag Fekete István u. 1. HU000130-11-S00000000000000762947 

54 

Debreceni Egyetem 
Balásházy János 
Gyakorló Szki 4014 Debrecen Pallag Bánat u. 25. HU000130-11-S00000000000000762798 

55 

Debreceni Egyetem 
Balásházy János 
Gyakorló Szki 4014 Debrecen Pallag Mezőgazdász u. 1. HU000130F11-U-POVOLNY-ISK-PALLAG- 

56 

Debreceni Egyetem 
Balásházy János 
Gyakorló Szki 4014 Debrecen Pallag Zsálya köz 4. HU000130F11-U-MEZOGAZD-TEC-KONYHA 

  

A számla címzettje: Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ, 4032 Debrecen, 
Böszörményi u. 138. 

Számlázási cím: Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ, 4032 Debrecen, Böszörményi u. 
138.  

57 
Debreceni Egyetem 
ATK DTTI 4002 

Debrecen 
Kismacs Kismacs 3. (Obszer) HU000130-11-S00000000000000716651 

58 
Debreceni Egyetem 
ATK DTTI 4014 

Debrecen 
Pallag Pallag 15. HU000130-11-S00000000000000705392 

59 
Debreceni Egyetem 
ATK DTTI 4063 

Debrecen 
Nagymacs 33-as útfél út 9001 HU000130F11-U-DE-ATC-NAGYMACS---- 

60 
Debreceni Egyetem 
ATK DTTI 4002 

Debrecen 
Kismacs  Kismacs Állattartó telep HU000130-11-S00000000000000033184 

61 
Debreceni Egyetem 
ATK NYKI 4400 Nyíregyháza Westsik V. U. 4-6. HU000130F51-U-DE-NYH-ATC-KUTATO-- 

62 
Debreceni Egyetem 
ATK NYKI 4400 Nyíregyháza Westsik V. U. 4-6. HU000130-11-S00000000000001337523 

63 
Debreceni Egyetem 
ATK NYKI 4400 Nyíregyháza Westsik V. U. 4-6. HU000130-11-S00000000000001337518 

64 
Debreceni Egyetem 
ATK NYKI 4400 Nyíregyháza Westsik V. U. 4-6. HU000130-11-S00000000000001337518 

65 
Debreceni Egyetem 
ATK NYKI 4400 Nyíregyháza Westsik V. U. 4-6. HU000130-11-S00000000000001337473 

66 
Debreceni Egyetem 
ATK NYKI 4400 Nyíregyháza Westsik V. U. 4-6. HU000130-11-S00000000000001337473 

67 
Debreceni Egyetem 
ATK NYKI 4400 Nyíregyháza Westsik V. U. 4-6. HU000130-11-S00000000000001337532 

68 
Debreceni Egyetem 
ATK NYKI 4400 Nyíregyháza Westsik V. U. 4-6. HU000130-11-S00000000000001337532 
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69 
Debreceni Egyetem 
ATK NYKI 4400 Nyíregyháza Westsik V. U. 4-6. HU000130-11-S00000000000001337510 

70 
Debreceni Egyetem 
ATK NYKI 4400 Nyíregyháza Westsik V. U. 4-6. HU000130-11-S00000000000001337528 

71 
Debreceni Egyetem 
ATK NYKI 4600 Kisvárda Jéki út 25. HU000130-11-S00000000000001496217 

72 
Debreceni Egyetem 
ATK NYKI 4600 Kisvárda Jéki út 9025 HU000130-11-S00000000000001302362 

73 
Debreceni Egyetem 
ATK NYKI 4600 Kisvárda Jéki út 9025 HU000130-11-S00000000000001624061 

74 
Debreceni Egyetem 
ATK NYKI 4600 Kisvárda Jéki út 9007 HU000130-11-S00000000000001188174 

75 
Debreceni Egyetem 
ATK NYKI 4600 Kisvárda Jéki út 9007 HU000130-11-S00000000000001624062 

76 
Debreceni Egyetem 
ATK NYKI 4244 Újfehértó szirond 1/1 HU000130-11-S00000000000000031909 

77 
Debreceni Egyetem 
ATK NYKI 4244 Újfehértó szirond 1 HU000130-11-S00000000000001395745 

78 
Debreceni Egyetem 
ATK NYKI 4244 Újfehértó szirond 1 HU000130-11-S00000000000001624063 

79 
Debreceni Egyetem 
ATK KKI 5300 Karcag 

Kisújszállási út 166. Hegyesbor 
dűlő HU000130F51-U-DE-KARCAGI-KUTATO-- 

80 
Debreceni Egyetem 
ATK KKI 5310 Kisújszállás 

Szejkő Tanya Pf.:33 Sárgagát 
telep HU000130-11-S00000000000000035039 

81 
Debreceni Egyetem 
ATK KKI 5340 Kunhegyes Tanya 412, Külterület Pf.: 64 HU000130-11-S00000000000000035042 

82 
Debreceni Egyetem 
ATK KKI 5300 Karcag Karcagpuszta HU000130-11-S00000000000000035045 

83 
Debreceni Egyetem 
ATK KKI   Karcag Gyarmati út, Juhászat HU000130-11-S00000000000000035052 

84 
Debreceni Egyetem 
ATK KKI 5309 Berekfürdő Vadvirág u. 24. HU000130-11-S00000000000000893310 

85 
Debreceni Egyetem 
ATK KKI 5310 Kisújszállás Deák Ferenc u. 89/a (Orgona u. 8.) HU000130-11-S00000000000000035055 

86 
Debreceni Egyetem 
ATK KKI 5310 Kisújszállás Deák Ferenc u. 89/a (Orgona u. 8.) HU000130-11-S00000000000000038983 

87 
Debreceni Egyetem 
ATK KKI 

5300 Karcag 

Kisújszállási út 166. I. ép. Fsz.1. 

HU000130-11-S00000000000001100663 

HU000130-11-S00000000000001624064 

88 
Debreceni Egyetem 
ATK KKI 

5300 Karcag 

Kisújszállási út 166. I. ép. Fsz.2. 

HU000130-11-S00000000000001100635 

HU000130-11-S00000000000001624065 

89 
Debreceni Egyetem 
ATK KKI 

5300 Karcag 

Kisújszállási út 166. I. ép. I.em. 3. 

HU000130-11-S00000000000001100657 

HU000130-11-S00000000000001624066 

90 
Debreceni Egyetem 
ATK KKI 

5300 Karcag 

Kisújszállási út 166. I. ép. I.em. 4. 

HU000130-11-S00000000000001100683 

HU000130-11-S00000000000001624067 

91 
Debreceni Egyetem 
ATK KKI 

5300 Karcag 

Kisújszállási út 166. II. ép. Fsz. 1. 

HU000130-11-S00000000000001100698 

HU000130-11-S00000000000001624068 

92 
Debreceni Egyetem 
ATK KKI 

5300 Karcag 

Kisújszállási út 166. II. ép. Fsz.2. HU000130-11-S00000000000001100651 

93 
Debreceni Egyetem 
ATK KKI 

5300 Karcag 

Kisújszállási út 166. II. ép. I. em. 3. 

HU000130-11-S00000000000001100642 

HU000130-11-S00000000000001624069 

94 
Debreceni Egyetem 
ATK KKI 

5300 Karcag 

Kisújszállási út 166. II. ép. I. em. 4. 

HU000130-11-S00000000000001100647 

HU000130-11-S00000000000001624070 

95 
Debreceni Egyetem 
ATK KKI 

5300 Karcag 

Kisújszállási út 166. III. ép. Fsz.2. HU000130-11-S00000000000001028077     

96 
Debreceni Egyetem 
ATK KKI 

5300 Karcag Kisújszállási út 166. III. ép. I. em. 
3. 

HU000130-11-S00000000000001100693 

HU000130-11-S00000000000001624071 
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97 
Debreceni Egyetem 
ATK KKI 

5300 Karcag Kisújszállási út 166. III. ép. I. em. 
4. 

HU000130-11-S00000000000001100671 

HU000130-11-S00000000000001624072 

98 
Debreceni Egyetem 
ATK KKI 5300 Karcag Kisújszállási út 166. IV. ép. 1. HU000130-11-S00000000000001100688 

99 
Debreceni Egyetem 
ATK KKI 5300 Karcag Kisújszállási út 166. IV. ép. 2 HU000130-11-S00000000000001100705 
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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-124 

Adásvételi szerződés villamos energia szállítására 

a Debreceni Egyetem részére 2015.01.01. – 

2015.12.31. időszakra teljes ellátás alapú villa-

mos energia kereskedelmi szerződés keretében. 

Az ajánlatot adó cég pontos neve: 

 

 

 

Címe: 

 

 

 

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

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 

 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

Nettó ajánlati ár  ……………………HUF/KWh 

 

 

 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 .............................................................. 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

Kérjük, hogy ezután következzen a tartalomjegyzék a következő oldalon. 
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3. 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 

általam képviselt cég  - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele, valamint a köz-

beszerzés tárgyából (villamos energia értékesítése) származó árbevétele a következő volt: . 

 

Év Nettó árbevétel (ezer Ft) 

Közbeszerzés tárgyából származó 

(villamos energia értékesítése) ár-

bevétel  

(ezer Ft) 

 

2011. év 

 

………………………ezer Ft ………………………ezer Ft 

 

2012. év 

 

………………………ezer Ft ………………………ezer Ft 

 

2013. év 

 

………………………ezer Ft ………………………ezer Ft 

 

 

 

Kelt: …………………… 

 

 

 

 

 ……………………………………. 

  cégszerű aláírás 
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4. 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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5. sz. melléklet 

 

REFERENCIA  

műszaki-szakmai alkalmasság igazolásához 

 

 

Szerződő fél:  ………………………………………………….. 

A szerződés tárgya:  …………………………………………………… 

A munka rövid ismertetése : …………………………………………………… 

 

Megrendelő 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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6. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat Kbt. szerinti kizáró okok vonatkozásában 

 

Alulírott______________________________ mint a(z) ______________________________ 

(székhely: ______________________________) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult 

képviselője a Debreceni Egyetem, mint Ajánlatkérő által „DEGF-124_Adásvételi szerződés 

villamos energia szállítására a Debreceni Egyetem részére 2015.01.01. – 2015.12.31. idő-

szakra teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében” 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 kötelezett-

ségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai 

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

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgálta-

tott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a 

jogerősen megállapított időtartam végéig; 

g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 

munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alap-

ján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén 

bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, 

vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartóz-

kodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; 

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

rinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -

, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségveté-

si csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselek-

ményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében megha-

tározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűn-

szervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy 

pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, 

feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a 

büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 
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i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződé-

sével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül 

született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési 

kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn be-

lül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidő-

ben fizetett; 

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

gáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 

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

mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti or-

szágban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után ki-

fizetett 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 fiók-

telepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem. 

 

Kbt. 57. § (1) bekezdés: 

a) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - 

jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

b) a Tpvt. 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt év-

nél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a 

versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható hatá-

rozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás so-

rán; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél 

nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; 

c) korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte, és 

a szerződésszegést két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította; 

d) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve; 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

             ……………………….. 

         Cégszerű aláírás 
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7. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pont vonatkozásában 

 

 

Alulírott   ………… , mint az ……..(cég, székhelye: ……………………...) cégjegyzékszá-

ma: Cg. …………….,  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: ……………………...) cégjegyzékszá-

ma: Cg. …………….,  cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam kép-

viselt 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: Cg. …………….,  cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam 

képviselt cég vonatkozásában 

- nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 
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- van folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás és az ajánlathoz csatolom a cégbíró-

sághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság 

által megküldött igazolást.  

 

Kelt:…………………………… 

             ……………………….. 

         Cégszerű aláírás 

*megfelelő aláhúzandó 

 

______________________________________ 

Benyújtandó cégszerűen aláírt nyilatkozatként 
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8. 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,



Debreceni Egyetem DEGF-124/2014. sz. eljárás 

„DEGF-124_Adásvételi szerződés villamos energia szállítására a Debreceni Egyetem részére 2015.01.01. – 

2015.12.31. időszakra teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében” 

 56 

 

 

9. sz. melléklet 

 

N Y I L A T K O Z A T 

 

a Kbt. 55. § (5) 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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10. sz. melléklet 

 

 

Nyilatkozat Kbt. 55. § (5)-(6) 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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11. 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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12. sz. melléklet 

 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdéséről* 
 

 

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

(cég neve, székhelye: …………………………………….…………) cégjegyzésre jogosult 

képviselője, ezúton  

 

 

nyilatkozom, 

 

 

hogy az Ajánlati Felhívásában, valamint az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott 

követelményeket megismertem, és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadom. 

 

Az ajánlat elfogadása esetén vállalom, hogy a szerződést megkötöm, továbbá a szerződésben 

vállalt kötelezettségeket az Ajánlati Felhívásban és Dokumentációban előírtak szerint, 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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13. 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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14. sz. melléklet 

 

 

Nyilatkozat az ajánlat papíralapú és elektronikus másolati példányainak egyezőségéről 

 

 

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

(cég neve) (székhely: …………………………………….…………) cégjegyzésre jogosult 

képviselője,   

 

nyilatkozom, 

 

hogy az általunk benyújtott papíralapú ajánlat és a „.pdf” formátumban elektronikus adathor-

dozóra rögzített másolati példányok mindenben megegyeznek.    

 

 

 

 

Kelt: …………………… 

 

 

 

 

 ……………………………………. 

 cégszerű aláírás 
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15. sz. melléklet 

 

 

Nyilatkozat felelős fordításról 

 

 

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

(cég neve) (székhely: …………………………………….…………) cégjegyzésre jogosult 

képviselője, Alulírott …………………., cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton  

 

nyilatkozom, 

 

hogy az ajánlatba csatolt idegen nyelvű iratok magyar nyelvű fordítása teljesen megegyeznek 

az eredeti szöveggel.   

 

 

 

 

Kelt: …………………… 

 

 

 

 

 ……………………………………. 

 cégszerű aláírás 


