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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 közbeszerzés 

tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű eszközök is 

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

 

 

Fontos fogalmak a Kbt. alkalmazásában: 

 

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

nyújt be; 

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

ként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz 

részt, kivéve 

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

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

alapanyag eladóját, 

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

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

rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása; 

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

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

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

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

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

kivitelezését, illetve építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását 

kínálja; 

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

hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz; 

közbeszerzési eljárás megkezdése: A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljá-

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

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

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

érteni; 

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

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

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

nyek névértéke meghaladja a jegyzett tőke felét, 

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

rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tarta-

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

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

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

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

(kijelölje) vagy visszahívja; 

támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb 

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

zességvállalást; 

tényleges tulajdonos: 

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

séről és megakadályozásáról szóló törvény 3. § szerint:  

3.§ r)  

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

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

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

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

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

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

egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vo-

natkoznak, 

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

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

folyással rendelkezik, 

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

hajtanak, 

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

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

leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 

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

zetteket még nem határozták meg, vagy 

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

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

letében eljár, továbbá 

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

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 

 

 

  



Debreceni Egyetem DEGF-128/2014. sz. eljárás 

 5 

II. RÉSZLETES AJÁNLATI FELTÉTELEK 

 

Az ajánlat elkészítése 

 

1. A Dokumentáció kiegészítése, tájékoztatás 

 

Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően ésszerű időben kérjen 

írásban további tájékoztatást az ajánlat elkészítéséhez szükséges bármely információ 

tekintetében, az ajánlati felhívásban megadott elérhetőségeken. 

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben írásban adja meg a kért 

kiegészítő tájékoztatásra a válaszát. 

 

2. Az ajánlati felhívás és/vagy Dokumentáció módosítása 

  

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

lati felhívásban, illetve a Dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított 

feltételekről új hirdetményt kell közzétenni, amelyben új ajánlattételi határidőt kell 

megállapítani. 

 Amennyiben kizárólag a dokumentáció módosul és az ajánlattételi határidőt nem kell 

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

módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásáról közvetlenül tájékoztatni azokat 

a gazdasági szereplőket, akik a dokumentációt átvették. 

 

3. Az ajánlat visszavonása 

 

 Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli 

nyilatkozattal visszavonhatja az ajánlatát.  

 

4. Az ajánlat módosítása 

 

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

(7) bekezdés). 

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően (ami egybeesik az ajánlatok nyilvános bon-

tásának kezdési időpontjával) a benyújtott ajánlatok még az ajánlatkérő hozzájárulásá-

val sem módosíthatók! 

 

5. Az ajánlatba csatolandó iratok 

 

 Az ajánlatnak az alábbi nyilatkozatokat, illetve dokumentumokat kell tartalmaznia: 

 

a) Szakmai ajánlatot, melyben ajánlattevő bemutatja a megajánlott szolgáltatás részle-

tes ismertetését, különös tekintettel a műszaki leírásban meghatározott követelmé-

nyekre.  

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

térítési igényt támaszt, akkor ezért teljes mértékben az Ajánlatkérő helyett helyt áll. 

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

jában meghatározott dokumentumok. 

d) Alvállalkozó(k) igénybevétele: Az Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 40. § (1) alap-

ján meg kell jelölnie  

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

alvállalkozót kíván igénybe venni, 

db) 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. 

 

6. Az ajánlattétel költségei 

 

 Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az Ajánlattevő 

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

 

7.  A szerződés teljesítésére való alkalmasság igazolása 

 

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

sítésére való alkalmasságát. 

 

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

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

 

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

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

 

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

igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek 

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

séges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 

alatt.  

 

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

szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:  

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

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

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



Debreceni Egyetem DEGF-128/2014. sz. eljárás 

 7 

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

ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével ösz-

szefüggésben ért kár megtérítéséért.  

 

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

Az ajánlattevőnek ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a 12. § szerint nyilatkoz-

nia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének és a Kbt. 57. § (1) a)-d) 

pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont 

kc) pontját a 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint 

kell igazolnia. 

A közbeszerzés teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozók és az alkalmasság 

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

bekezdése alapján köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem 

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

az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt. A Kbt. 57. § (1) a)-d) 

pontjában foglalt kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolá-

sában részt vevő gazdasági szereplő vonatkozásában, az ajánlattevő választása szerint 

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

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

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

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

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

lamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

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

latkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett 

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

2014.05.16.)  

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

lásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban 

és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatko-

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

 

9. Az ajánlat pénzneme 

 

 Az ajánlati árat HUF-ban kell megadni.  

  

10. Az ajánlat nyelve 

 

Az ajánlatban valamennyi dokumentumnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen 

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

sok helyességért ajánlattevő felel. Ajánlatkérő az esetleges téves információt hamis 

adatközlésnek minősíti. A felelős fordításról az ajánlatban nyilatkozni kell.  

A Kbt. 55-57. § szerinti bármilyen dokumentumot (hatósági igazolásokat, nyilatkoza-

tokat, aláírási címpéldányt, cégkivonatot stb.) felelős magyar fordításban is be kell be-

nyújtani. Ezzel egyidejűleg a külföldi Ajánlattevő köteles táblázatos formában nyilat-

kozni arra vonatkozóan, hogy a kizáró okok tekintetében mely, az ajánlattevő székhe-

lye szerinti hatóságok adnak ki igazolást.  

http://www.kozbeszerzes.hu/
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11. Teljes körűség, több változatú ajánlat, több alanyú ajánlat 

 

Az Ajánlattevő az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint nem jogosult részaján-

lat tételre, továbbá alternatív (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 nyi-

latkozatot, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosz-

tást és részesedések %-os arányait tartalmazó megállapodást. 

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

 

12. Ajánlati kötöttség 

 

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

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

tama 30 (harminc) nap. 

 Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően 

felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további 

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

lati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. 

 

13. Az ajánlat érvényességének alaki kellékei 

 

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

elektronikusan 1 db CD-n vagy DVD-n, „pdf” formátumban rögzítve kell benyújta-

ni. Az ajánlatban nyilatkozni kell, hogy az elektronikus példány a papíralapú eredeti-

vel mindenben megegyezik. Amennyiben az eredeti papíralapú és a CD-n lévő pél-

dány között bármilyen 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-109/2014. 

 

AJÁNLAT 

a „Debreceni Egyetem tulajdonában lévő INNOVA IGS 520 típusú kardiovasz-

kuláris berendezés garanciaidő utáni szerviz szolgáltatása”  

tárgyú közbeszerzési eljárásra  

 

Az ajánlattételi határidő, 2014. 08. 22. 11:00 óra előtt nem bontható fel! 
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 továbbá fel kell tüntetni az Ajánlattevő bejegyzett cégnevét, székhelyét, illetve - ha 

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

ilyen szervezeti egység telephelyét, fióktelepét. 

 

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

Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban 

meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és 

benyújtania.  

 

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

ellátni, az ajánlatba oldalszámozott tartalomjegyzéket kell csatolni. 

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az 

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

valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.  

 

Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett 

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

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

 

Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében az 

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

síthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. 

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

zók, kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdálkodó szervezetek részéről aláíró szemé-

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

meghatalmazást. 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbí-

róság által megküldött igazolást.  

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kötelezően benyújtandó iratjegyzékben feltüntetett 

iratokat, még abban az esetben is, ha azok „nemleges” tartalmúak. Ebben az eset-

ben az adott nyilatkozatmintában kihúzással/áthúzással kérjük jelölni a nem re-

leváns információt.  
 

14. Az ajánlatok benyújtása, ajánlattételi (benyújtási) határidő 

  

Ajánlatok nyilvános bontása: 

Az ajánlat postai úton vagy személyesen is benyújtható. 

Az ajánlat postai úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be.  

A személyesen benyújtott ajánlat átvételét Ajánlatkérő a helyszínen írásban visszaiga-

zolja. Lezáratlan, illetve sérült borítékot nem vesz át. 

  

Az ajánlatoknak legkésőbb 2014. augusztus 22. 11:00 óráig meg kell érkezniük az 

alábbi címre:              

Debreceni Egyetem 

Gazdasági Főigazgatóság 

Gazdasági Jogi és Közbeszerzési Főosztály 
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4032 Debrecen, Kassai út 26.  

fszt. 4. szoba 

 

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

tottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig az ajánlat benyújtásának 

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

séből vagy téves kézbesítéséből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő 

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

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

küldemény megérkezése az ajánlattétel helyszínére legalább egy munkanapot vehet 

igénybe. 

 

 

15. Az ajánlatok felbontása 

 

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

nak időpontjában bontja fel. 

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

nem kerül.  

 

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

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

tásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek 

képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.  

 

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

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

szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.  

 

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

az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a 

szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.  

 

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

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

felolvasólapba.  

 

A beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő 

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

ajánlattevőnek. 

 

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

ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyző-

könyv készül. 

 

16. Ajánlatok vizsgálata 

 

Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-

e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.  
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Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 74. § alapján, ha: 

 

(1) Az ajánlat jelentkezés érvénytelen, ha  

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;  

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

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

c) az ajánlattevőt vagy 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;  

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 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére 

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

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

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

lattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell.  

 

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

és a többi Ajánlattevő egyidejű írásbeli értesítése mellett felvilágosítást kérhet az 

Ajánlattevőtől az ajánlattal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések tartalmának tisz-

tázása érdekében.  

 

Ha az ajánlat kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz, az Ajánlatkérőnek írásban 

kell magyarázatot kérnie. 

 

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

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

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

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

lamennyi ajánlattevőt egyidejűleg értesíteni kell. 

 

19. Az ajánlatok értékelése és összehasonlítása 

 

Az Ajánlatkérő 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. 

 

Az ellenszolgáltatás összegét áfá-t nem tartalmazó, egyösszegű átalányárban kell 

meghatározni a szerződéses teljesítési időszak végéig. A felolvasólapon az ajánlati árat 

Ft/hó formában kell szerepeltetni.  

 

 

20. A közbeszerzési eljárás eredménytelensége 

76. §  

(1) Eredménytelen az eljárás, ha  

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

részvételi jelentkezést;  

b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket nyújtottak be;  

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

az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő 

ajánlatot;  

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

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

e) valamelyik ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az eljárás tisztaságát vagy 

a többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekménye 

miatt az ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt;  

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

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

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

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

lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredményte-
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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. 

 

23. Az eljárás nyertesének visszalépése 

 

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

detett ilyet - az eljárás eredményének kihirdetésekor második legelőnyösebb ajánlatot 

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

 

24. Alkalmazandó jogszabályok 

 

A jelen ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos 

magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

25. Munkavédelemre vonatkozó előírások 
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A Kbt. 54. § (1) bekezdésben előírtaknak megfelelően azon szervezetek (hatóságok) 

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

adó, a szerződés teljesítése során rá vonatkozó kötelezettségekről: 

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  

Cím:4028 Debrecen, Rózsahegy út 4.  

Postafiók:4001 Debrecen, Pf.:115.  

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

E-mail:titkarsag@ear.antsz.hu 

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 

Szervének Munkaügyi Felügyelősége 

4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 

Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 14. 

tel: 06-52-417-340 

fax: 06-52-451-063 

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

mmszsz@ommf.gov.hu 

 

Adózás tekintetében:  

NAV Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága  

4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2.  

Tel.: +3652-506-700  

Fax: +3652-506-727 

www.nav.gov.hu 

 

Környezetvédelem tekintetében: 

Vidékfejlesztési Minisztérium 

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

Postacím: Vidékfejlesztési Minisztérium 

1860 Budapest 

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

info@vm.gov.hu 

www.vm.gov.hu 

 

Akadálymentesítés tekintetében: 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium  

Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság  

1054 Budapest, Alkotmány u. 3. 

1373 Budapest, Postafiók 609.  

Központi telefonszámok: 06-1-475-5700; 06-1-475-5800 

www.nefmi.gov.hu 

 

 

  

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

az ajánlat részeként benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról 

 

Ssz. Vizsgálat tárgya Igazolás módja 

1. 
Információs adatlap Kiadott minta szerint (1. sz. mellék-

let) 

2. Tartalomjegyzék oldalszámozott 

3. 
Felolvasólap Kiadott minta szerint (2. sz. mellék-

let) 

4. 

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

szerinti kizáró okok hatálya alá tartozás 

A 310/2011. (XII.23.) Kormányren-

delet 12. § alapján, a kiadott minta 

szerint (3-4. sz. melléklet) 

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

léklet) 

6. 

Pénzügyi-gazdasági alkalmasság megítélése Ajánlati felhívás III.2.2. pontjában 

előírtak és a 310/2011. (XII.23.)  

Kormányrendelet 14. § szerint (6. sz. 

melléklet) 

7. 

Műszaki-szakmai alkalmasság megítélésére 

kért dokumentumok 

Ajánlati felhívás III.2.3. pontjában 

előírtak a 310/2011. (XII.23.) Kor-

mányrendelet 15-16. § szerint (7-11. 

sz. melléklet) 

8. 

Kapacitás biztosítására bevont szervezet 

tekintetében 

Kötelezettségvállalásra vonatkozó 

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

ján (13-14. sz. melléklet) 

9. 

Az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés 

teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra vo-

natkozóan, KKvt szerinti besorolás 

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

zat eredeti példányban 

(15. sz. melléklet) 

10. 

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

kiadott iratminta szerint (12. sz. mel-

léklet) 

11. 
Közös ajánlattétel esetén Közös ajánlattételről szóló megálla-

podás a Kbt. 25. § szerint 

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

hatalmazás 

Felhívás V.4.2) pontja alapján 

13. 
Szerzői és iparjogvédelmi nyilatkozat 

 

Dokumentáció 5.c) pont alapján 

(16. sz. melléklet) 

14. 

Az adózásra, a környezetvédelemre, az 

egészségvédelemre és a fogyatékossággal 

élők esélyegyenlőségére, valamint a munka-

vállalók védelmére és a munkafeltételekre 

vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos köte-

lezettségeket telekre vonatkozó kötelezett-

ségek figyelembe vétele 

Kbt. 54. § (1) szerinti nyilatkozat 

(17. sz. melléklet) 
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15. 

Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nyertes-

ség esetén Ajánlattevő tudomásul veszi, 

hogy Ajánlatkérővel szembeni számlaköve-

telését csak csendes faktoring útján jogosult 

engedményezni 

Ajánlati felhívás V.4.12) alapján 

(18. sz. melléklet) 

16. 
Nyilatkozat az ajánlat eredeti és másolati 

példányainak egyezőségéről 

Ajánlati felhívás V.4.1) alapján 

(19. sz. melléklet) 

17. 
Nyilatkozat felelős fordításról, amennyiben 

idegen nyelvű irat került benyújtásra 

Ajánlati felhívás V.4.3) alapján 

(20. sz. melléklet) 

18. 

Szakmai ajánlat 

 

Dokumentáció II. 5.a) alapján a meg-

ajánlott szolgáltatás részletes ismerte-

tése, árajánlat 

 

 

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  

INNOVA IGS520   

típusú kardiovaszkuláris berendezés 

karbantartására, javítására 

 
Az ajánlati felhívásban szereplő berendezés üzemeltetési, karbantartási 

követelményeinek ismertetése 

 

INNOVA IGS520 típusú kardiovaszkuláris berendezés 

 

A rendszer karbantartása során az alábbi funkciók ellenőrzése és munkálatok elvégzése szük-

séges 

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK  

Az ajánlattevőnek biztosítania kell az ajánlatban szereplő rendszer zavartalan működését és 

üzemfenntartását. Ennek érdekében az ajánlattevőnek telefonon keresztül történt hibabejelen-

tést követően 16 órán belül ki kell vizsgálnia a hibát és a hiba elhárítását el kell kezdenie. 

 

Tervszerű megelőző karbantartás 

Tervszerű megelőző karbantartásnak tartalmaznia kell: 

- az üzemeltetési ellenőrzést (felülvizsgálat), 

- beállítási (kalibrálási) tesztelést, 

- a dokumentációban (gépkönyvben) leírtakat. 

 

Kijavító karbantartás 

A kijavító karbantartásnak tartalmaznia kell: 

- az alapidejű rendelkezésre állást, 

- az alkatrész cserére vonatkozó feltételeket, 

- az esetleges járulékos költségeket (utazási-, szállás költségeket, stb.), 

- munkadíj (óradíj, napidíj, stb.). 

 

Az ajánlatkérő kéri, hogy az éves karbantartási ütemtervet a naptári év elején az ajánlattevő 

bocsássa az egyetem rendelkezésére.  

 

A karbantartás terjedjen ki: 

- az Innova IGS 520 kardiovaszkuláris berendezésre, 

- a berendezés 4/2009. (III.17.) EüM rendelet 13. sz melléklete szerinti időszakos felül-

vizsgálatára, 

- a mennyezeti sugárvédő pajzsra (lámpával), 

- asztali sugárvédelmi pajzsra, 

- Solar 8000M betegőrző monitorra, 

- Advantage Workstation 4.5 munkaállomásra, 

- röntgen sugárforrásra. 

 

Az ajánlat évi két tervezett (ütemezett) karbantartó látogatást foglaljon magába - fél éves 

ciklusban -, amely során az ajánlattevő a gyártó előírása szerint végezze el a berendezés és 
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az előzőekben felsorolt tartozékainak a tervszerű karbantartását. Az ajánlati ár foglalja 

magába a szükséges pótalkatrészek árát, a karbantartó személyzet utazási és egyéb költsé-

geit. A detektor javítási cseréje nem tartozik ezen karbantartás körébe. 

 

Első féléves karbantartási feladatok: (a gyártó előírása szerint) 

LC vizsgáló szerkezet: funkcionális ellenőrzés 

VCIM konzol: konzol tisztítás, hangjelző szett ellenőrzése 

Digitális detektor kondicionáló (hűtő- fűtő) egység: ell., feltöltés 

Röntgencső hűtő: ellenőrzés 

Kapcsolószekrény (PDB): vészleállító funkció ellenőrzése 

Monitortartó: ellenőrzés 

3D forgatás: ellenőrzés 

Képminőségi ellenőrzési feladatok: Bad pixel kalibrálás, Gain kalibráló, 

(Detektor kalibrálás) konverzációs tényező (rtg. dozidetektor, 

kim. jelszint), rtg generátor kalibrálás, 

Fluoro taper kalibráció 

 

Második féléves karbantartási feladatok: (a gyártó előírása szerint) 

LC vizsgáló szerkezet:  funkcionális ellenőrzés, C-ív deformáció ellenőrzése, 

 Detektor lift beállítás, Detektor lift bordás szíj és 

 szíjfeszítők ellenőrzése, csúszófelületek tisztítása, LC 

 grid/finimrács/pozíció ellenőrzése 

C1 szekrény:  DL/RTAC ventilátor tisztítás, Jedi generátor – ventilátor tisztítás, 

 Jedi generátor – olaj folyásellenőrzés, PDU – elem csere,  

 rtg generátor ellenőrzés (mA kV) 

C2 szekrény: szűrő és ventilátor tisztítás 

VCIM konzol: konzoltisztítás 

Röntgencső hűtő: hűtőfolyadék, szűrő csere 

Detektor hűtő: hűtőfolyadék csere, szűrő tisztítás 

Kapcsoló szekrény (PDB): vészleállító funkció ellenőrzése 

Sugárrekesz: sugárrekesz ventilátor ellenőrzése 

Röntgencső: 70o biztonsági és C1K1 relé ellenőrzése, 70o biztonsági – érzékelő ellenőrzése 

Dosimeter: tisztítás, megelőző karbantartás 

Sugárvédelem: sugárvédelmi eszközök ellenőrzése 

3D forgatás: kalibráció, ellenőrzés 

Képminőségi ellenőrzési feladatok: Bad pixel kalibrálás, Gain kalibráló, 

(Detektor kalibrálás) konverzációs tényező (rtg. dozidetektor, 

 kim. jelszint), rtg generátor kalibrálás, 

 Fluoro taper kalibráció, IQST – képminőség 

 auto. Tesztek, QA (kalibrációk ellenőrzése felhasználói 

 környezetben) 

Egyéb kikötések:  

- Az ajánlattevő biztosítson lehetőséget arra, hogy a berendezés üzemi paramétereinek 

romlása esetén a felhasználó telefonon érintkezésbe léphessen a paraméterek optimali-

zálását elősegítő szakembereivel.  

- Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít az ajánlattevő részére ahhoz, hogy a berendezéshez 

megfelelő illesztő egységet telepítsen, amelynek segítségével az Ajánlattevő telephe-

lyéről a hiba távolsági diagnosztizálása is elvégezhető. 

- Távszerviz estén a szerviz megkezdése (munkaóra) maximum 4 óra. 
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- Az ajánlattevő vállaljon kötelezettséget arra nézve, hogy a bejelentett hibák elhárítását 

a bejelentéstől számított 16 órán belül a helyszínen elkezdi. 

- Az ajánlattevő garantáljon 95%-os „lefedettségi időt” (up time). 
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V.  

 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  

szervizszolgáltatásra 

  

amely létrejött egyrészről   

a Debreceni Egyetem  

székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

adószám: 15329750-2-09; 

intézményi azonosító: FI 17198 

bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10034002-00282981-00000000 

képviselő: Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor, jelen szerződés tekintetében az RH/697-2/2014. 

sz. meghatalmazásnak megfelelően: Prof. Dr. Édes István Klinikai Központ mb. főigazgató, 

pénzügyi ellenjegyző: Szimáné Szőllősi Mária Klinikai Központ mb. gazdasági igazgató), 

mint megrendelő (a továbbiakban „Megrendelő”), 

 

cégnév:…………………………………………….… 

székhely: ………………………………………… 

cégjegyzék sz./ vállalkozói ig .sz.:…………….. 

adószám: …………………………….….………. 

bankszámlaszám: ………………….…..………. 

képviselő: ……………………………..………… 

mint  vállalkozó (a továbbiakban "Vállalkozó"), 

együttesen „Felek” között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek rögzítésére:  

 

ELŐZMÉNYEK:  

A Debreceni Egyetem 2014. ………….-én a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 121. § (1) bekezdés 

b) pontja alapján közbeszerzési eljárást indított „DEGF-128/2014.: INNOVA IGS 520 típusú 

kardiovaszkuláris berendezés garanciaidő utáni szerviz szolgáltatás beszerzése a Debreceni 

Egyetem részére” címmel. A közbeszerzési eljárás nyertese a ………………..….. ajánlattevő 

lett, ezért vele köti meg jelen szerződést. 

 

Fogalom meghatározások: 

Jelen szerződés céljainak megvalósítása érdekében a felsorolt kifejezések az alábbi értelem-

ben alkalmazandók: 

1. „Javítás”: A Szolgáltató által, a Készülék meghibásodását követően annak működőképes 

állapotba való visszaállítása érdekében elvégzett szolgáltatás. 

2. „Megrendelői telephely”: Az a meghatározott földrajzi hely, amelyen belül a megrendelő 

a Készüléket használja. 

3. „Készülék”: Jelen szerződés 1.1. pontjában szereplő orvosi berendezések. 

4. „Munkavégzés”: a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás. 

5. „Tervezett karbantartás”: a Szolgáltató által végrehajtott szokásos (rutinszerű) karbantar-

tó szerviz, a meghibásodás kockázatának csökkentésére és a Készülék teljesítőképességének 

fenntartására olyan szinten, hogy annak normális használata biztosított legyen. 

6. „Javítási idő”: a javítás tényleges megkezdése és az üzemképesség beállta között eltelt 

idő. 
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7. „Állásidő”: időtartam, amely során a Készülék nem áll a Megrendelő rendelkezésére. 

8. „Lefedési idő”: a berendezés rendeltetésszerű, üzembiztos használatának működési ideje, 

üzemidő. 

9. „Hasznos működési idő garancia”: Szolgáltató által a Megrendelőnek a Készülék hasznos 

működési idejére vonatkozóan adott garancia.  

10. „Munkanap”: minden nap, kivéve a szabadnap, vasárnap és ünnepnapok, a hivatalos 

munkaszüneti napok, valamint az ünnepnapok átcsoportosítása miatti napok. 

11. „Szolgáltatási idő”: A Szolgáltatásokat munkanapokon reggel 8.00 órától este 20.00 órá-

ig kell elvégezni.  

 

1. A szerződés tárgya:  

 

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja jelen szerződés 1. számú mellékleté-

ben szereplő ajánlatban azonosított típusú és gyári számú eszköz, készülék és tartozékai (to-

vábbiakban: Készülék) javítását, karbantartását, ún. garanciaidő utáni szerviz szolgáltatását. 

A szolgáltatásba bevont eszközök: 

 INNOVA IGS 520 kardiovaszkuláris berendezés 

 20 KVA Fluoro UPS 

 mennyezeti sugárvédő pajzs lámpával 60 x 80 cm 

 asztali sugárvédelmi pajzs 

 Solar 8000 M betegőrző monitor 

 Advantage Workstation 4.5. munkaállomás 

1.2. Teljesítés helye: Debreceni Egyetem Klinikai Központ, 4032 Debrecen Nagyerdei krt. 98.  

 

2. Vállalkozó kötelezettségei: 

 

2.1. Vállalkozó köteles a szolgáltatást a Készüléken elvégezni az ajánlatban részletezettek 

szerint.  

2.2. Vállalkozó vállalja, hogy a szolgáltatást a szerződéskötést követően haladéktalanul meg-

kezdi. 

2.3. Helyszínen történő munkavégzés esetén Vállalkozó kötelezettséget vállal a hatósági és az 

intézményi előírások betartására. Vállalkozó a munkát Megrendelő munkarendjének figye-

lembevételével, előre egyeztetett időpontban végzi. 

2.4. Vállalkozó vállalja, hogy a Készülék hasznos működési ideje nem csökken 98% alá, 

vagyis a Készülék rendeltetésszerű használatra alkalmasan működik és Megrendelő rendelke-

zésére áll.  

 

3. Megrendelő kötelezettségei: 

 

3.1.A helyszínen történő munkavégzés esetén Megrendelő köteles gondoskodni a Készülék - 

egyeztetett időpontban történő - zavartalan hozzáféréséről, illetve a működéshez szükséges 

elektromos- és egyéb szükséges közmű ellátás, a megfelelő munkabiztonsági körülmények 

biztosításáról.  
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3.2.Megrendelő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy bizto-

sítsa a Készüléken tárolt adatai védelmét úgy, hogy a Javítás azok biztonságát semmilyen 

módon ne veszélyeztesse. 

 

4. Határidő: 

 

Tervezett karbantartás esetén havonta 1 alkalommal a tárgyhó utolsó napjáig.  

 

Javítás esetén a hibabejelentésről számított 8 órán belül.  

 

5. A szerviz szolgáltatás havi díja, pénzügyi teljesítés:  

 

A szolgáltatás díja ……………….Ft+ÁFA= bruttó …………..Ft, azaz ………………….Ft 

+Áfa= bruttó ……………..Ft havonta.  

 

Ajánlattevő havi egy alkalommal, a tárgyhónap utolsó napján jogosult számlázásra. Az ellen-

érték kiegyenlítésére havonta a teljesítésigazolással együtt benyújtott számla alapján, 30 na-

pos fizetési határidővel, átutalással kerül sor, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) 

bekezdése szerint. A teljesítésigazolás kiadására a Kbt. 130. § (1) és (6) bekezdése alapján 

kerül sor. 

A kifizetés a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. § hatálya alá tartozik. 

 

Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések sze-

rinti késedelmi kamat érvényesítésére jogosult. 

 

A számlán feltüntetendő vevő: Debreceni Egyetem Klinikai Központ, 4032 Debrecen, Nagy-

erdei krt. 98. 

A számla benyújtásának címe: Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gazdasági Iroda, 4032 

Debrecen, Nagyerdei krt.98. 

 

A szolgáltatási díj pénzügyi fedezete:…………………..keret. 

Köt.váll.szám. ………………………………………………. 

 

6. Szavatosság: 

 

6.1. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés értelmében nyújtott valamennyi szolgáltatásért 

jog-, és kellékszavatosságot vállal, feladatait gondosan eljáró, szakképzett személyek teljesí-

tenek. 

 

6.2. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy minden, a szolgáltatás nyújtása során felhasznált 

anyag, alkatrész új, megfelel a Készüléket gyártó szabványainak, azokkal azonos működési 

tulajdonságokkal bír. 

 

7. Kapcsolattartás:  

 

Megrendelő kapcsolattartója a szerződés végrehajtása során:  

Név: ………………………………. 

Tel: ………………………………….. , E-mail cím: ………………………………………. 
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Vállalkozó kapcsolattartója a szerződés végrehajtása során:  

Név: ………………………………. 

Tel: ………………………………….. , E-mail cím: ………………………………………. 

 

Megrendelő részéről a szolgáltatás leigazolására önállóan jogosult(ak): 

Név………………………………….. 

Név:…………………………………. 

 

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 

8.1. Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítés-

sel érintett szolgáltatás szerződéses nettó árára vetítve a késedelem első 15 napja alatt napi 

0,15 %, az ezt követő késedelem folyamán napi 0,2 %, legfeljebb azonban 20 %. Az ezt meg-

haladó kötbér súlyos szerződésszegésnek minősül. 

8.2. Hibás teljesítési kötbér: ha a Készülék hasznos működési ideje a hasznos működési idő 

garancia értékénél kisebb, Vállalkozó köteles a Megrendelő részére hibás teljesítési kötbért 

fizetni. A kötbér mértéke napi 100.000,-Ft.  

 

9. Szerződés megszüntetése 

 

Jelen szerződés Felek közös megegyezése alapján a Kbt. 132. § figyelembevételével módosít-

ható, vagy megszüntethető. Rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal jogosult Megrendelő 

a szerződést megszüntetni, ha a Vállalkozó olyan súlyos, szerződésellenes magatartást tanúsít, 

amely jelen szerződés fenntartását ellehetetleníti. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik 

különösen: a határidők csúszásának be nem jelentését, hibás teljesítés havonta min. 3 alka-

lommal történő bekövetkezését, a vonatkozó minőségi előírások megsértését, az együttműkö-

dési kötelezettség elmulasztását. 

 

10. Vegyes rendelkezések: 

 

10.1. A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapján Vállalkozó: 

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 

tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 

alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő szá-

mára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. §. (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt 

haladéktalanul értesíti. 

 

A Kbt. 125. § (5) bekezdés alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést fel-

mondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett 

feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 

a) Vállalkozóban 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) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

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

kintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. 
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Az előzőek szerinti felmondás esetén Vállalkozó jelen szerződés megszűnése előtt már telje-

sített 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 Megrendelő szerződésszegése 

esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását. 

 

Jelen szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, a 

Vállalkozónak kell teljesítenie. 

 

10.2. Vállalkozó kinyilatkoztatja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

3. §-a szerinti átlátható szervezet. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy e nyilatkozat-

ban foglaltak változása esetén a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja. 

 

Megrendelő a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést jogosult felmondani 

vagy - amennyiben teljesítésre még nem került sor - jelen szerződéstől elállni. 

 

10.3. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során tudo-

másukra jutó valamennyi információ, adat tekintetében titoktartási kötelezettséget vállalnak, 

valamint vállalják, hogy ezen információkat üzleti titokként kezelik, ezeket sem a szerződés 

időtartama alatt, sem pedig azt követően harmadik személyek tudomására a másik fél előzetes 

írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozzák, illetve semmilyen módon nem teszik hozzáférhető-

vé. 

 

Jelen rendelkezés nem terjed ki azon feladatokra és információkra, amelyek a közérdekű ada-

tok nyilvánosságára és közérdekből nyilvános adatra vonatkozó jogszabályban meghatározott 

adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esnek.  

 

10.4. Felek csak a Kbt. 132. §-ával összhangban módosíthatják a szerződést.  

10.5. A Kbt. 128. § (2) bekezdés alapján Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés 

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

olyan alvállalkozó és szakember, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban részt vett Vállalkozó 

alkalmasságának igazolásában.  

 

Vállalkozó köteles a Megrendelőnek 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.  

 

A Kbt. 128. § (3) bekezdése szerint az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki vagy 

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

a Megrendelő 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 alvál-

lalkozóval/szakemberrel, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval/szakemberrel együtt is meg-

felel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési 

eljárásban az adott alvállalkozóval/szakemberrel együtt felelt meg. 
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A közbeszerzési eljárási ajánlatában megnevezett személyek/szervezetek az alábbiak:  

 

A közbeszerzésnek az a része, amelynek teljesítéséhez Vállalkozó alvállalkozót kíván 

igénybe venni (10 % alatt): ……………………. 

 

A szerződés teljesítéshez kapacitást nyújtó szervezet:  

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

 

Vállalkozó 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.  

 

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

jogosult ellátni. Vállalkozó 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, Vállalkozó köteles ezt a körülményt a Megrendelőnek haladéktalanul 

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

új, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert. 

 

Vállalkozó 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 Vállalkozó 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 Vállalkozó 

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

társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik. 

10.6. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés az Art. 36/A. §-a szerint a közbeszerzések teljesíté-

séhez kapcsolódóan megkötött szerződésnek minősül. Ezen tényre tekintettel Vállalkozó jelen 

szerződés aláírásával elismeri, hogy Megrendelő eleget tett az Art. 36/A. §-a szerinti tájékoz-

tatási kötelezettségének.  

10.7. Jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését Felek elsődlegesen tárgyalások útján 

kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére Felek hatáskör-

től függően a Debreceni Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékes-

ségét kötik ki. 

10.8. Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Ptk-ban, Kbt-ben és 

Felek jogviszonyára irányadó egyéb hatályos magyar jogszabályokban foglaltak az irányadó-

ak. 

10.9. Jelen szerződés hat (6) darab eredeti példányban készült, amelyből két (4) példány a 

Megrendelőt, két (2) példány a Vállalkozót illeti. 

Felek képviselői jelen szerződést átolvasás után, mint Felek ügyleti akaratával mindenben 

megegyezőt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, helybenhagyólag aláírják.  
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Aláíróik kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez 

további jogcselekményre nincs szükség. 

 

Debrecen, 2014. ………..  

 

Megrendelő képviseletében:    Vállalkozó képviseletében: 

 

 

 

 

………………………    ………………………….. 

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

rektor         

 

 

 

         

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

 

 

………………………… 

Dr. Bács Zoltán 

gazdasági főigazgató 

2014. ………… 

 

Jogi ellenjegyző: 

 

 

 

………………………… 

 

Szakmai ellenjegyző: 

 

 

 

……………………… 

 

 

Mellékletek:  

1. számú melléklet: Közbeszerzési Dokumentáció 
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V. IRATMINTÁK 

1. sz. melléklet 

 

 

 

INFORMÁCIÓS ADATLAP 

 

 

Kérjük, hogy az ajánlatuk első, borító lapján az alábbi adatokat, mint minimum tüntessék fel: 

 

 

Az ajánlat száma és tárgya: 

 

DEGF-128/2014.  

INNOVA IGS 520 típusú kardiovaszkuláris be-

rendezés garanciaidő utáni szerviz szolgáltatása 

Az ajánlatot adó cég pontos neve: 

 

 

 

Címe: 

 

 

 

Képviseli:  

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Bankszámlaszáma:  

Telefonszáma: 

 

 

 

Telefax száma: 

 

 

 

Email címe: 

 

 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó sze-

mély neve:  

 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó mo-

bil száma: 
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2. sz. melléklet 

 

FELOLVASÓLAP 

a „Debreceni Egyetem tulajdonában lévő INNOVA IGS 520 típusú kardiovaszkuláris 

berendezés garanciaidő utáni szerviz szolgáltatása” tárgyú, 

DEGF-128/2014. számú eljáráshoz 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

Nettó ajánlati ár:  Ft/hó + 27 % ÁFA 

 

 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

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

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

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

 

DEGF-128/2014.: A Debreceni Egyetem tulajdonában lévő INNOVA IGS 520  

típusú kardiovaszkuláris berendezés garanciaidő utáni szerviz szolgáltatása  

 

 

 

Nyilatkozat Kbt. szerinti kizáró okok vonatkozásában 

 

Alulírott …………………………,  mint a(z) …………………….. (cég neve, székhelye: 

………….) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a Debreceni Egyetem, 

mint Ajánlatkérő által „DEGF-128/2014.: A Debreceni Egyetem tulajdonában lévő 

INOVA IGS 520 típusú kardiovaszkuláris berendezés garanciaidő utáni szerviz szolgál-

tatása” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi  

nyilatkozatot 

teszem a kizáró okok vonatkozásában: 

 

Az általam képviselt társasággal szemben nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló 2011. 

évi CVIII. törvényben (Kbt.) foglalt 56. § (1) és (2) bekezdésében valamint az 57. § (1) a)-

d) pontjaiban szereplő kizáró okok.  

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 
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4. sz. melléklet 

 

DEGF-128/2014.: A Debreceni Egyetem tulajdonában lévő INNOVA IGS 520  

típusú kardiovaszkuláris berendezés garanciaidő utáni szerviz szolgáltatása 

 

 

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

 

Alulírott ………….…, mint az ……….. (cég neve, székhelye: ……………………...) 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 neve, székhelye: ……………………...) cégjegyzésre 

jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég vonatkozásában 

 

- nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amely az 

ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati joggal rendelkezik* 

 

- van olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amely az 

ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati joggal rendelkezik;  

neve: …………………………… 

címe:……………………………. 

 

Nyilatkozom, hogy e szervezet vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott 

kizáró feltételek nem állnak fenn. 

 

 

Kelt:…………………………… 

       

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 

*megfelelő aláhúzandó 
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5. sz. melléklet 

 

DEGF-128/2014.: A Debreceni Egyetem tulajdonában lévő INNOVA IGS 520  

típusú kardiovaszkuláris berendezés garanciaidő utáni szerviz szolgáltatása  

 

 

 

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 valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazda-

sági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak. 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 
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6. sz. melléklet 

 

DEGF-128/2014.: A Debreceni Egyetem tulajdonában lévő INNOVA IGS 520  

típusú kardiovaszkuláris berendezés garanciaidő utáni szerviz szolgáltatása 

 

NYILATKOZAT 

árbevételről a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) c) alapján 

 

 

 

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

(cég neve, székhely: …………………………….…………) cégjegyzésre jogosult képviselő-

je, ezúton  

 

nyilatkozom, 

 

hogy az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozóan az 

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

közbeszerzés tárgya (kardiovaszkuláris berendezések szervizeléséből) szerinti árbevétele a 

következő volt:  

 

Év Nettó árbevétel (ezer Ft) 
Közbeszerzés tárgya szerinti 

árbevétel (ezer Ft) 

 

20... év 

 

………………… ezer Ft ………………… ezer Ft 

 

20... év 

 

………………… ezer Ft ………………… ezer Ft 

 

20... év 

 

………………… ezer Ft ………………… ezer Ft 

 

 

 

Kelt: …………………… 

 

 

 

 

 ……………………………………. 

  cégszerű aláírás 
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7. 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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8. sz. melléklet 

 

REFERENCIA  

műszaki-szakmai alkalmasság igazolásához 

 

 

Szerződő fél:  ………………………………………………….. 

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

A szolgáltatás rövid ismertetése: …………………………………………………… 

 

Megrendelő megnevezése:   …………………………………………………… 

Információt adó 

 neve:     …………………………………………………… 

címe:     …………………………………………………… 

elérhetősége:    …………………………………………………… 

 

 

Teljesítés ideje:      Kezdés:   …………………………………………………… 

             Befejezés:  …………………………………………………… 

 

Az ellenszolgáltatás összege:   nettó ………………..,- Ft/év + ÁFA  

 

A saját teljesítés értéke nettó forintban:   ……………………,- Ft/év  

 

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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9. sz. melléklet 

 

 

DEGF-128/2014.: A Debreceni Egyetem tulajdonában lévő INNOVA IGS 520  

típusú kardiovaszkuláris berendezés garanciaidő utáni szerviz szolgáltatása 

 

NYILATKOZAT   

a teljesítése bevonni kívánt szakemberekről 

a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) d) pontja alapján 

 

 

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

(cég neve, székhelye) cégjegyzésre jogosult képviselője, ezúton 

 

nyilatkozom, 

 

hogy az Ajánlattételi Felhívás M3) műszaki-szakmai alkalmassági feltétel teljesítéséhez az 

alábbi szakembereket kívánom a tárgyi feladat teljesítésébe bevonni:  

 
Az alkalmasságot 

igazoló szervezet 

(személy) megne-

vezése, címe1 

A szakember neve  

A szakember ren-

delkezésre állásá-

nak módja2 

Végzettség meg-

nevezése 3 

Szakmai tapasz-

talat4 

Melyik pozí-

cióra jelöli 

      

      

 

A megnevezett szakemberek megfelelőségét igazoló dokumentumok az ajánlat  …. oldalain 

találhatóak.   

 

Jelen összefoglaló nem mentesít a Felhívás III.2.3. M3) pontjában meghatározott igazolások, 

dokumentumok csatolása alól. 

 

Kelt: ……………………………… 

 

 ………………………….. 

 cégszerű aláírás 

 

 

  

                                                 
1 Ajánlattevő, alvállalkozó, vagy egyéb más szervezet (személy), amely az alkalmasság igazolásában részt vesz, összhangban a Kbt. 40. § (1) 

bekezdés a)-b) pontja és a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerinti nyilatkozattal. 
2 Munkavállaló, alvállalkozó, egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony stb. 
3 Az ajánlatkérő által az alkalmasság minimumkövetelménye körében meghatározottak alátámasztásához szükséges adattartalommal kérjük 

megfelelően kitölteni. 
4 Az ajánlatkérő által az alkalmasság minimumkövetelménye körében meghatározottak alátámasztásához szükséges adattartalommal kérjük 

megfelelően kitölteni. 
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10. sz. melléklet 

 

R E N D E L K E Z É S R E  Á L L Á S I  N Y I L A T K O Z A T   

 

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

ajánlattevő / közös ajánlattevő / alvállalkozó / alkalmassági feltétel igazolásához kapacitást 

nyújtó szervezet* (cég neve, címe: ..........) által bevont szakember, kijelentem, hogy részt kí-

vánok venni a „Debreceni Egyetem tulajdonában lévő INNOVA IGS 520 típusú kardio-

vaszkuláris berendezés garanciaidő utáni szerviz szolgáltatása” tárgyú, DEGF-128/2014. 

számú közbeszerzési eljárásban.  

 

Kijelentem, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni és dolgozni kívánok 

azokban a tervezett időszak(ok)ban, és az ajánlatban/ részvételi jelentkezésben szereplő be-

osztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat benyújtották: 

 

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem a jelzett időszak(ok)ra 

vonatkozóan, amelyek az e szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból 

akadályoznák.   

 

Kijelentem továbbá, hogy a jelen közbeszerzési eljárás előkészítésében nem vettem részt, és 

más, jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, vagy alvállalkozóként részt venni szán-

dékozó társaság részére nem adtam felhatalmazást arra, hogy ugyanezen közbeszerzési eljá-

rásban közreműködő szakemberként jelöljön meg. 

 

 

Kelt:………………… 

 

 

 

 

…………………… 

saját kezű aláírás 

 

 

 

*megfelelő aláhúzandó 
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11. sz. melléklet  

 

DEGF-128/2014.: A Debreceni Egyetem tulajdonában lévő INNOVA IGS 520  

típusú kardiovaszkuláris berendezés garanciaidő utáni szerviz szolgáltatása 

 

NYILATKOZAT 

 a Kbt. 40. § (1) bek. a) és b) pont alapján 

 

 

Alulírott ………….., mint az ……………… (cég neve, székhelye)  cégjegyzésre jogosult 

képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítése során  

 

a) alvállalkozót  

 

*nem vesz igénybe 

*az alábbi tevékenységek tekintetében vesz igénybe: 

1) 

- az alábbiak tekintetében …………………….   

2) 

- az alábbiak tekintetében …………………….   

 

b) Ebből 10 %-ot elérő, vagy meghaladó mértékben alvállalkozót  

 

*nem vesz igénybe 

*az alábbiakat vesz igénybe: 

1) 

- név:……………………. 

- cím:……………………. 

- a következő tevékenység(ek) tekintetében ……………………. 

               …………………….. 

a teljesítés ………………%-ban 

 

2) 

- név:……………………. 

- cím:……………………. 

- a következő tevékenység(ek) tekintetében ……………………. 

              …………………….. 

a teljesítés ………………%-ban 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 

*megfelelő aláhúzandó  
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12. sz. melléklet 

 

DEGF-128/2014.: A Debreceni Egyetem tulajdonában lévő INNOVA IGS 520  

típusú kardiovaszkuláris berendezés garanciaidő utáni szerviz szolgáltatása 

 

N Y I L A T K O Z A T 

a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése alapján 

 

Alulírott ………….., mint az ……………… (cég neve, székhelye) cégjegyzésre jogosult 

képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég, mint ajánlattevő a tárgyi eljárásban  

kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet  

 

- *nem vesz igénybe a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező szerződés teljesítésé-

hez  

- * igénybe vesz a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező szerződés teljesítéséhez 

 

a következő(k) tekintetében:  

 

Alkalmassági követelmény(ek) 

(pl.: P1, M1,…stb.) 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

 neve: 

székhelye: 

cégjegyzékszáma: 

 

A kapacitásra támaszkodás a Kbt. 55. § (6) bekezdés   

*a) pontja alapján: 

az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erő-

forrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogom venni, a szervezet al-

vállalkozóként megjelölésre került 

 

*b) pontja alapján: 

az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások 

teljesítésére vonatkozik. Nyilatkozom, hogy a teljesítés során a megnevezett szervezetet 

…………………………………………….. tevékenység teljesítésére vonom be, így ada-

tait az alkalmasság igazolásához használom fel, amely lehetővé teszi e más szervezet 

szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során. 

 

*c) pontja alapján: 

a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől elté-

rően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen 

rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, 

amelynek adatait az ajánlatomban az alkalmasság igazolásához felhasználom, a Ptk. 

6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

történik. 

 

Kelt:…………………………… 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 

*megfelelő aláhúzandó 
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13. sz. melléklet 

 

DEGF-128/2014.: A Debreceni Egyetem tulajdonában lévő INNOVA IGS 520  

típusú kardiovaszkuláris berendezés garanciaidő utáni szerviz szolgáltatása 

 

 

NYILATKOZAT  

a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján 

 

 

Alulírott ………….., mint az ……………… (cím:…………….)  cégjegyzésre jogosult kép-

viselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a ………………………………… aján-

lattevő 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 

 
Megjegyzés: 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az alkalmasság igazolására vonatkozó szabályok változására:  

A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) c) pontjában meghatározott módon támaszkod-

hat az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adata-

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

az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár meg-

térítéséért. 
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14. sz. melléklet 

 

DEGF-128/2014.: A Debreceni Egyetem tulajdonában lévő INNOVA IGS 520  

típusú kardiovaszkuláris berendezés garanciaidő utáni szerviz szolgáltatása 

 

 

NYILATKOZAT 

a 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 

*megfelelő aláhúzandó 

 

 

A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján e nyilatkozatot eredeti aláírt példányban kérjük be-

nyújtani.  
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15. sz. melléklet 

 

DEGF-128/2014.: A Debreceni Egyetem tulajdonában lévő INNOVA IGS 520  

típusú kardiovaszkuláris berendezés garanciaidő utáni szerviz szolgáltatása 

 

 

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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16. sz. melléklet 

 

DEGF-128/2014.: A Debreceni Egyetem tulajdonában lévő INNOVA IGS 520  

típusú kardiovaszkuláris berendezés garanciaidő utáni szerviz szolgáltatása 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 54. § szerint 

 

 

Alulírott ………….., mint az ……………… (cég neve, székhelye: …….) cégjegyzésre jogo-

sult képviselője nyilatkozom, hogy ajánlatunk elkészítése során figyelembe vettük az adózás-

ra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlősé-

gére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés he-

lyén hatályos kötelezettségeket. 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

 

 

 

             ……………………….. 

 cégszerű aláírás 
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17. sz. melléklet 

 

DEGF-128/2014.: A Debreceni Egyetem tulajdonában lévő INNOVA IGS 520  

típusú kardiovaszkuláris berendezés garanciaidő utáni szerviz szolgáltatása 

 

 

NYILATKOZAT  

csendes faktoring vállalásáról  

 

 

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

(cég neve, székhely: ……………………………….…………) cégjegyzésre jogosult képvise-

lője, ezúton  

 

nyilatkozom, 

 

hogy tudomásul veszem, hogy Ajánlatkérővel szembeni számlakövetelésünket csak csendes 

faktoring útján leszünk jogosultak engedményezni. 

 

 

 

Kelt: …………………… 

 

 

 

 

 ……………………………………. 

 cégszerű aláírás 

 

 

 

  



Debreceni Egyetem DEGF-128/2014. sz. eljárás 

 44 

 

18. sz. melléklet 

 

DEGF-128/2014.: A Debreceni Egyetem tulajdonában lévő INNOVA IGS 520  

típusú kardiovaszkuláris berendezés garanciaidő utáni szerviz szolgáltatása 

 

 

 

NYILATKOZAT  

az ajánlat eredeti és másolati példányainak egyezőségéről 

 

 

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

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

je, ezúton  

 

nyilatkozom, 

 

hogy az általunk benyújtott eredeti, papíralapú ajánlat és a „.pdf” formátumban elektronikus 

adathordozóra rögzített másolati példányok mindenben megegyeznek.    

 

 

 

 

Kelt: …………………… 

 

 

 

 

 ……………………………………. 

 cégszerű aláírás 
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19. sz. melléklet 

 

DEGF-128/2014.: A Debreceni Egyetem tulajdonában lévő INNOVA IGS 520  

típusú kardiovaszkuláris berendezés garanciaidő utáni szerviz szolgáltatása 

 

 

 

 

NYILATKOZAT  

felelős fordításról 

 

 

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

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

selője, ezúton  

 

nyilatkozom, 

 

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

az eredeti szöveggel.   

 

 

 

 

Kelt: …………………… 

 

 

 

 

 ……………………………………. 

 cégszerű aláírás 

 

 


