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I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 

A Debreceni Egyetem nevében eljáró Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok (4032 Debrecen 
Egyetem tér 1.) 2012. december 21-én „A Debreceni Egyetem kezelésében lévő ingatlanok 
fenntartásához szükséges beruházási, felújítási és átalakítási munkák valamint új építési beruházások”” 
tárgyban keretmegállapodásos eljárást indított. Az eljárás száma: KÉ-19277/2012.  

A keretmegállapodásos eljárás 1. részének nyertese 6 ajánlattevő lett, melyekkel a Debreceni Egyetem 
2013. február 22-én keretmegállapodást kötött. 

Hivatkozással a fenti eljárást követően megkötött keretmegállapodásokra, a Debreceni Egyetem 
Gazdasági Főigazgatósága az eljárás II. részében árajánlatot kér Önöktől a Debreceni Egyetem 
részére tüzivíz nyomásfokozó rendszerek létesítésére.  

Ajánlattevő a keretmegállapodásos eljárás 2. részében a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos 
vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet. 

Az ajánlattételre felkért 6 cégnek a megküldött ajánlattételi felhívás és jelen ajánlatkérési 
dokumentáció, a helyszíni bejárás, a kiegészítő tájékoztatás valamint a keretmegállapodás a fenti 
jogszabályok alapján kell összeállítaniuk ajánlatukat.  

Az Ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa jelen Ajánlatkérési 
Dokumentációban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást.  

Az Ajánlattevő kockázata és az ajánlat érvénytelenné történő nyilvánítását vonja maga után: 
- ha hiánypótlási lehetőséget követően is elmulasztja az előírt információk és dokumentumok 
benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy 
- ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg jelen Ajánlatkérési 
Dokumentációban meghatározott minden követelménynek.  
 

1. AZ AJÁNLATOK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

1.1. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményei 

1.1.1. Az ajánlatot zárt, sértetlen borítékban, tartalomjegyzékkel és oldalszámmal ellátva, egy eredeti 
nyomtatott példányban valamint elektronikusan 1 db CD/DVD hordozón, pdf formátumban 
valamint a költségvetéseket xls formátumban kell benyújtani. A borítékra jól látható módon rá 
kell írni:  

„DEGF-134/2014.: DEBRECENI EGYETEM RÉSZÉRE TÜZIVÍZ 
NYOMÁSFOKOZÓ RENDSZEREK LÉTESÍTÉSÉRE” 

AZ AJÁNLAT NEM BONTHATÓ FEL AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐIG! 

1.1.2. Az ajánlathoz mellékelt dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően elegendő egyszerű másolatban benyújtani.  

1.1.3. Amennyiben az ajánlat nyomtatott és az elektronikusan beadott példányai között eltérés van, 
az Ajánlatkérő a nyomtatott  példányt tekinti mérvadónak.  

1.1.4. Az ajánlat nem tartalmazhat betoldásokat, törléseket, felülírásokat, kivéve ha az Ajánlattevő 
javítja ki saját hibáját. Ilyenkor a javításokat az Ajánlattevőnek külön is alá kell írnia. 

1.2. Az ajánlat részeinek összeállítási sorrendjére és tartalmára vonatkozó követelmények  

Az ajánlatok felbontását, ismertetését, és az azt követő összehasonlítást, értékelést megkönnyítendő 
kérjük az ajánlatot a következő sorrendben lefűzve benyújtani: 

1.2.1. Tartalomjegyzék az összes beadott dokumentumról. 
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1.2.2. Információs adatlap (1. sz. melléklet szerint). 

1.2.3. Felolvasólap (2. sz. melléklet szerint). A borítékbontáson a megadott felolvasólapon szereplő 
adatok kerülnek ismertetésre. 

1.2.4. Ajánlattevői nyilatkozat (3. sz. melléklet szerint). 

1.2.5. A műszaki dokumentációnak (6. sz. melléklet) megfelelően összeállított szakmai ajánlat, mely 
tartalmazza: 

 - az ajánlattevő által beárazott tételes költségvetést, a jelen dokumentációhoz csatolt árazatlan 
költségvetés alapján; 

 - adott esetben az ajánlattevő által a szakmai ajánlatban szereplő, a Műszaki Dokumentációtól 
eltérő szállítandó és beépítendő eszközök, termékek egyenértékűségét bizonyító 
dokumentumokat.  

 Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szakhatóság konkrét típusú berendezések 
beépítését hagyta jóvá, ezért az Ajánlatkérő által kiadott, a műszaki dokumentációban szereplő 
berendezésektől eltérő típus megajánlása esetén Ajánlatkérő akkor fogadja el a megajánlott 
berendezések műszaki egyenértékűségét, ha Ajánlattevő a bírálat időszakában legkésőbb a 
hiánypótlási határidőig a tervezővel és a szakhatósággal történő jóváhagyást igazolja. 

1.2.6. Ajánlat elektronikus változata CD vagy DVD lemezen, pdf formátumban valamint a 
költségvetéseket xls formátumban. 

 

2. HELYSZÍNI BEJÁRÁS, KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA  

Ajánlatkérő 2014. július 28. (hétfő) 12.30 órakor helyszíni konzultációt tart, melyre ezúton az 
Ajánlattevőket tisztelettel meghívja. A konzultáció helyszíne: Debrecen, Egyetem tér 1. Kémia épület 
„D” szárny porta. 

Amennyiben az ajánlattevők az ajánlatadással kapcsolatban kérdést kívánnak feltenni, úgy azt írásban a 
felhívás 1. pontjában meghatározott címzett részéreküldhetik el, legkésőbb 2014. augusztus 19-ig 
(kedd). A kérdésekre adott választ Ajánlatkérő legkésőbb 2014. augusztus 25-én (hétfő) e-mailen 
küldi meg az összes felkért ajánlattevőnek. 

Az ajánlattevői kérdésekre adott válaszok az Ajánlatkérési Dokumentáció részét képezik. A kiegészítő 
tájékoztatások a kibocsátás sorrendjében kerülnek sorszámozásra. 

Az Ajánlatkérő kéri az Ajánlattevőket, hogy a kiegészítő tájékoztatás kérése során egyértelműen és 
pontosan jelöljék meg azt, hogy a feltett kérdéseikre a válaszokat milyen e-mail címre kívánják 
megkapni. Az ennek elmulasztásából valamint a téves, helytelen, vagy hiányos adatok (például nem 
működőképes e-mail cím stb.) megadásából adódó bármilyen késedelem és felelősség az Ajánlattevőt 
terheli. 

Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen a megadott 
címre. A fent közölt határidő után benyújtott kérelmekre válasz a Kbt. 45. § (3) bek. figyelembe 
vételével adható.  

A kiegészítő tájékoztatást az Ajánlattevők azonos feltételek mellett kapják meg e-mailen. 

3. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA 

A borítékbontás időpontja: 2014. augusztus 28. (csütörtök) 10.00 óra, helye: Debreceni Egyetem 
Gazdasági Főigazgatóság Gazdasági Jogi és Közbeszerzési Főosztály, 4028 Debrecen, Kassai út 26. 
fszt.4. 
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Az ajánlati dokumentációk bontásán az ajánlattevők meghatalmazott képviselői, az Ajánlatkérő 
képviselői, az Ajánlatkérő nevében eljáró és az általuk meghívott személyek, továbbá a külön 
jogszabályban meghatározott szervek képviselői vehetnek részt.  

Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatukat a felhívás 15.) pontban 
meghatározott időre és a felhívás 16.) pontban meghatározott helyre történő érkezéséért a felelősség 
az ajánlattevőt terheli, akár személyesen, vagy más módon – postai küldeményként – érkeztetik az 
ajánlati dokumentációjukat. A nem megfelelően címzett ajánlatok elirányításáért vagy idő előtti 
felbontásáért ajánlatkérőt felelősség nem terheli.  

A postán feladott ajánlatot az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 
kézhezvételére az ajánlattételi határidőig az ajánlat benyújtásának címén sor került. Az ajánlat, illetve 
az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből vagy téves kézbesítéséből eredő kockázat az 
Ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérőnél külső 
szolgáltató végzi a postai küldemények átvételét és továbbítását, ezért a postán megküldött ajánlatok 
esetén a küldemény megérkezése az ajánlattétel helyszínére legalább egy munkanapot vehet igénybe. 

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok személyes vagy futárszolgáltattal történő 
beadása esetén azokat kizárólag munkaidőben áll módunkban fogadni (hétfőtől csütörtökig 8.00 – 
16.00 óra között, pénteken 8.00 – 13.30 között, a bontás napján 10.00 óráig) 

4. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE 

4.1. Az ajánlat érvényességének vizsgálata 

4.1.2. Hiánypótlás: 
Ajánlatkérő az Ajánlattételi Felhívás 14. pontja alapján teljes körű hiánypótlási lehetőséget 
biztosít az Ajánlattevőknek. A hiánypótlási anyagok benyújtásának helye: Debreceni Egyetem 
Gazdasági Főigazgatóság Gazdasági Jogi és Közbeszerzési Főosztály, 4028 Debrecen, Kassai 
út 26. fszt.4 
A hiánypótlás teljesítésére a Kbt. 67. §-ának szabályai az irányadóak. (A hiánypótlást kizárólag 
munkaidőben áll módunkban fogadni hétfőtől csütörtökik 8.00 – 16.00 óra között, pénteken 
8.00 – 13.30 között.) 

4.1.3. Az ajánlatok érvényessége 

Ajánlatkérő ezúton hívja fel Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 74. § (1) bekezdése szerinti 
esetekben az ajánlat érvénytelen.  

4.2. Az ajánlat értékelése:  

4.2.1. Az ajánlati ár meghatározása:  
 
Ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás 1. részében a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás alatt a Terc Gold költségvetés-készítő programban meghatározott 
normaidők, anyagárak, gépköltség és rögzített rezsióradíj összeállításával képzett összesített 
vállalási összeghez képest az ajánlattevő által %-ban meghatározott legkedvezőbb ajánlatot 
értette. Ajánlatkérő a „rögzített rezsióradíj” alatt nettó (ÁFA nélkül értendő) 1800 HUF 
mértékű rezsióradíjat értette minden, a költségvetésekben szereplő tétel vonatkozásában. 
Ajánlatkérő „összesített vállalási összeg” alatt a költségvetés-készítő programban (TERC 
Gold) szereplő valamennyi tétel összes nettó (ÁFA nélkül értendő) „anyagár + munkadíj”-
költségét érti a nettó 1800 HUF mértékű rögzített rezsióradíjjal számolva. 
 
Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő az összesített vállalási összeghez képest %-ban 
meghatározott ajánlatát a felolvasólapon (2. sz. melléklet) adja meg, két tizedesjegy 
pontossággal.  
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Ajánlattevő a keretmegállapodásos eljárás 2. részében a keretmegállapodásban foglaltakkal 
azonos vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet. A keretmegállapodás 
lehívása során (az eljárás második része) az egyes egyedi munkákra az ajánlatkérő által kiadott 
költségvetés beárazását kérjük minden nyertes ajánlattevőtől.  
 
Ennek értelmében: 
Ajánlattevő a 2. részben csak olyan összegű árajánlatot adhat meg a kivitelezési munkák 
elvégzésére, amely összeg nem magasabb, mint a TERC Gold költségvetés-készítő program 
által javasolt kivitelezési összeg (minden tételnél egységesen nettó 1800 HUF rezsióradíjjal 
számolva) megszorozva az ajánlattevő által a keretmegállapodásos eljárás 1. részében 
megadott százalékérték 1/100-ad részével. 
 
Technikai magyarázat: tehát amennyiben az ajánlattevő a keretmegállapodásos eljárás 1. 
részében a %-ban meghatározott ajánlatát pl.: 95%-ban határozta meg, a 2. részben csak 
olyan összegű árajánlatot adhat meg a kivitelezési munkák elvégzésére, amely összeg nem 
magasabb, mint a TERC Gold költségvetés-készítő program által javasolt kivitelezési összeg 
(minden tételnél egységesen nettó 1800 HUF rezsióradíjjal számolva) megszorozva az 
ajánlattevő által a keretmegállapodásos eljárás 1. részében megadott, az ajánlati adatlapon 
szereplő százalékérték 1/100-ad részével, azaz 0,95-tel. 
 
Az ajánlatkérő a keretmegállapodásos eljárás 2. részében azzal az ajánlattevővel köti meg az 
egyedi vállalkozási szerződést, aki a 2. részben benyújtott ajánlatában az adott kivitelezési 
munka elvégzésére a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánlja meg a fent 
meghatározott árképzési szabályok figyelembevételével. 

 

4.2.2. Az értékelés szempontja  

A közbeszerzési eljárás értékelés szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
(ajánlati ár). 

Ajánlattevőnek jelen Ajánlatkérési Dokumentáció 6. sz. mellékletében meghatározott 
műszaki dokumentáci és a 4. sz. mellékletében meghatározott szerződéstervezet alapján 
kell ajánlatot adnia. A megajánlott nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell minden olyan 
költséget, mely az építési beruházás megvalósításával és a teljesítés helyén történő 
beépítésével kapcsolatban felmerül. 

Ajánlattevőknek nettó (ÁFA-t nem tartalmazó), egyösszegű fix vállalkozási díjat kell forintban 
megajánlaniuk. A vállalkozási díjnak tartalmaznia kell a kivitelezés során jelentkező valamennyi 
költséget.  

Az árajánlat készítésekor az Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, 
valamint az infláció és a pénznemek közötti átváltásból eredő bizonytalanság mértékét a 
szerződés teljes időtartamára vonatkozóan. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a szerződés 
időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is. 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés 
szerinti feladatok ellátásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget. A felolvasólapon 
szerepeltetett vállalási díjon kívül ajánlattevő nem jogosult semmilyen egyéb díjra vagy 
költségtérítésre. 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 76. § c) pontja alapján az eljárás 
eredménytelen, ha egyik Ajánlattevő sem tett – az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi 
fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot.  
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Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról a Kbt. 77. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint 
írásbeli összegezést készít, amelyet telefaxon vagy elektronikusan megküld Ajánlattevőknek. 

5. SZERZŐDÉSKÖTÉS 

A szerződést Ajánlatkérő az írásbeli összegezés megküldését követő 11. és 60. nap között 
kívánja megkötni a nyertes ajánlattevővel.  

6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

6.1. Az Ajánlattevőnek az Ajánlattételi Felhívásban és az Ajánlatkérési Dokumentációban 
meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és 
benyújtania. Amennyiben az ajánlat az Ajánlattételi Felhívásban és az Ajánlatkérési 
Dokumentációban meghatározott követelményeket nem teljesíti, az az ajánlat érvénytelenné 
történő nyilvánítását vonja maga után.  

6.2. Az Ajánlatkérési Dokumentáció fenti feltételek bármelyikének való meg nem felelés az ajánlat 
érvénytelenné történő nyilvánítását vonja maga után. 

6.3. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az 
Ajánlattevőnek kell viselnie, valamint az eljárás során meghatározott határidőre és helyszínre 
történő iratok eljuttatásának felelősségét az Ajánlattevőnek kell viselnie. Ajánlatkérő 
semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel és 
kötelezettségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül. 

6.4. Az Ajánlattételi Felhívásban és az Ajánlatkérési Dokumentációban nem szabályozott kérdések 
vonatkozásában a keretmegállapodásos eljárás 1. részének megindításakor hatályos Kbt. 
előírásai szerint kell eljárni. 

 

Debrecen, 2014. július 17.  
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I I .  M E L L É K L E T E K  
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1. számú melléklet 

I N F O R M Á C I Ó S  A D A T L A P  

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

 

 

Az ajánlat száma és tárgya: 

 

DEGF-134/2014.: Debreceni Egyetem részére tüzivíz 
nyomásfokozó rendszerek létesístése  

Az ajánlatot adó cég pontos neve: 

 

 

 

Címe: 

 

 

 

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Bankszámlaszám:  

Telefonszáma: 

 

 

 

Telefax száma: 

 

 

 

Email címe: 

 

 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó személy 
neve:  

 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil 
száma: 

 

 

 

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

P.H. 

 

  _____________________________  
 cégszerű aláírás  
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2. számú melléklet 

F E L O L V A S Ó L A P  

„A Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendsezrek létesítéséré”  

tárgyú beszerzés a Kbt. 110. § (5) bekezdés szerinti keretmegállapodásos eljárás  

2. részeként meghirdetett eljáráshoz 

 

Ajánlattevő neve:  ______________________________________________  

Ajánlattevő címe:  ______________________________________________  

 

 

 

Megajánlott nettó ajánlati ár: …………………. Ft,  

azaz…………………………………………………………forint, 

amely a TERC Gold költségvetés készítő program áraihoz képest ….. %-ot képvisel. 

 

 

 

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

P.H. 

 

  _____________________________  
 cégszerű aláírás 
 (olvasható név és aláírás) 
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3. számú melléklet 

 
A J Á N L A T T E V Ő I  N Y I L A T K O Z A T   

A  K B T .  6 0 . §  ( 3 )  É S  ( 5 )  B E K E Z D É S  S Z E R I N T  
 

Alulírott ……………………………………., mint a ………………………………………… (cég 
neve) (székhely: …………………………………….…………) cégjegyzésre jogosult képviselője, 
ezúton  

nyilatkozom, 

 

hogy a Debreceni Egyetem, mint Ajánlatkérő által „A Debreceni Egyetem részére tüzivíz 
nyomásfokozó rendsezrek létesítéséré” a Kbt. 110. § (5) bek. szerinti keretmegállapodásos eljárás 
2. részeként meghirdetett eljárás ajánlattételi felhívásában, illetve az ajánlatkérési dokumentációjában 
foglalt feltételeket megismertem és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadom. 

Ennek megfelelően ajánlatot kívánunk tenni az ajánlattételi felhívás szerint az ajánlatunkba csatolt 
adatlapokban szereplő, valamint az ajánlatunkban meghatározott műszaki követelményeknek 
megfelelő építési-kivitelezési munkák szerződéses feltételek szerinti teljesítésére. Ajánlatunk a 
Debreceni Egyetemmel kötött TEKGI/554/2013.(13.06) sz. Vállalkozási Keretmegállapodás 
rendelkezéseinek megfelel. 

Nyertességünk esetén az ajánlattételi felhívásban tervezett időpontban szerződést kívánunk kötni. 

Az ajánlat elfogadása esetén vállaljuk, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeket az Ajánlattételi 
Felhívásban és az Ajánlatkérési Dokumentációban, a Kbt. előírásainak és az egyéb jogszabályi 
előírásoknak megfelelően – a felolvasólapon szereplő ellenszolgáltatásért – maradéktalanul teljesítjük.  

*Az általam képviselt cég Kkvt szerinti besorolása: Mikrovállalkozás 
       Kisvállalkozás 
       Középvállalkozás 
       Nem tartozik a tv. hatálya alá 

 

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

P.H. 

 

 …………………………………. 
 cégszerű aláírás 
 (olvasható név és aláírás) 
 

 

* megfelelő aláhúzandó 
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4. sz. melléklet 

EGYEDI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  

(TERVEZET) 

amely létrejött egyrészről a 
Debreceni Egyetem  
Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 
Intézményi azonosító: FI17198,  
Statisztikai számjel: 15329750-8542-312-09,  
Adószám: 15329750-2-09,  
Bankszámlaszám: 10034002-00282871-00000000 
Képviseli: Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor, pénzügyi ellenjegyző Dr. Bács Zoltán gazdasági 
főigazgató  
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

 

másrészről  

…………………………… (ajánlattevő neve) 
Székhely:  
Képviseli:  
Cégjegyzékszám:  
Adószám:  
Statisztikai számjel:  
Számlavezető pénzintézet:  
Bankszámlaszám:  
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)  
között az alábbiak szerint: 

 

Preambulum 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) III. része 
alapján keretmegállapodásra vonatkozó közbeszerzési eljárást indított „A Debreceni  Egyetem 
kezelésében lévő ingatlanok fenntartásához szükséges beruházási, felújítási és átalakítási munkák 
valamint új építési beruházások” tárgyban. Az eljárás 1. részét megindító ajánlati felhívás a 
Közbeszerzési Értesítőben KÉ-19277/2012. számon jelent meg.  

Megrendelő a keretmegállapodásos eljárás 1. részének eredményeként Vállalkozóval, mint a 
keretmegállapodásban részes ajánlattevővel az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban és az 
ajánlatban rögzített feltételek szerint keretmegállapodást kötött (száma: TEKGI/544-…/2013.). 

Jelen egyedi vállalkozási szerződés a TEKGI/544-…/2013. számú keretmegállapodás alapján az 
eljárás 2. része verseny újraindításával történő kiválasztást követően jött létre.  

A fenti tárgyú és számú keretmegállapodásos eljárás 2. részeként Megrendelő Vállalkozó ajánlatát 
hirdette ki nyertesnek a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján, ezért vele köti meg jelen 
szerződést.  

Jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. részeként megküldött ajánlattételi felhívás és ajánlati 
dokumentáció, a helyszíni bejárás, a kiegészítő tájékoztatások és az azokra adott válaszok, valamint a 
Vállalkozó ajánlata (a továbbiakban együtt: Közbeszerzési dokumentáció) alapján készült. A 
kozbeszerzési dokumentáció a szerződés mellékletét képezi. 
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1./ A szerződés tárgya:  

Megrendelő Megrendeli, Vállalkozó elvállalja a keretmegállapodás 2. részeként indított eljárás 
ajánlattételi felhívása, az ajánlati dokumentáció és az ajánlatban rögzített feltételek szerint tüzivíz 
nyomásfokozó rendszerek létesítését a Debreceni Egyetem alábbi épületeiben:  

- Egyetem téri Főépület, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 
- Kémia épület É-i és D-i szárnyai, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 
- Élettudományi Épület Laborépület, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 
- Élettudományi Könyvtár, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 
- Műszaki Kar Borsos József Kollégium, 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.  
- Műszaki Kar tanulmányi épület (a tervekben Műszaki Kar Főépületként szerepel) 

4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4. 

2./ A szerződés ellenértéke:  

Jelen szerződésben meghatározott kivitelezési munkák műszaki tartalmát a Megrendelő által 
jóváhagyott műszaki dokumentáció és a hozzátartozó költségvetés, valamint a Vállalkozó 
Megrendelő által elfogadott ajánlata együttesen határozzák meg. 

Vállalkozó kijelenti, hogy a műszaki dokumentációt valamint a munkaterületet saját felelősségére 
jelen szerződés megkötése előtt megismerte, azokat a feladat meghatározásához szükséges 
mértékben és az elvárható gondossággal áttanulmányozta, a megvalósítási lehetőségeket 
ellenőrizte, az esetleges hibákat, hiányokat a Megrendelő felé jelezte, és egyösszegű ajánlatát ennek 
alapján tette meg.  

Vállalkozó a helyi körülmények ismeretének hiányára, illetve a műszaki dokumentációnak nem 
megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt a későbbiek során többletköveteléssel nem léphet 
fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal a jogszerű és rendeltetésszerű használatra alkalmas módon, 
hibamentesen és szerződésszerűen (a továbbiakban együtt: szerződésszerű) jelen szerződésben és 
mellékleteiben rögzítetteknek maradéktalanul megfelelő megvalósítására. 

Szerződő Felek a kivitelezési munka ellenértékét az elfogadott ajánlat alapján: 

 Nettó összesen: ……………………,- Ft 

 + 4 % tartalékkeret:  ……………………,- Ft 

 Mindösszesen nettó:  ……………………,- Ft 

 + 27% ÁFA:  …………..……….,- Ft  

 Mindösszesen bruttó: …………………...,- Ft 

azaz …………… 00/100 forint + 4 % tartalékkeret + 27 % ÁFA fix összegben állapítják meg. 
Vállalkozó a jelen pontban meghatározott vállalkozói díjon felül további költségtérítésre 
semmilyen jogcímen nem jogosult.   

Szerződő Felek rögzítik, hogy a tartalékkeret kizárólag az esetlegesen felmerülő pótmunkák 
ellenértékeként, a műszaki ellenőr jóváhagyásával és a Megrendelő engedélyével, előre nem 
látható műszaki szükségességből számítható fel. Az elrendelt pótmunka tételes felmérési napló 
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alapján számolható el a tételes költségvetésben szereplő egységárakon. Költségvetésben nem 
szereplő tétel esetén a Megrendelő által előterjesztett és a Fővállalkozóval írásban közölt 
pótmunka-igényre a Vállalkozó annak közlésétől számított 1 (egy) munkanapon belül köteles 
árajánlatot tenni, amelyet a Megrendelő hagy jóvá előzetesen, írásban. Amennyiben az adott 
pótmunka ellenértéke nem számítható ki az ajánlati ár részletezése alapján a vonatkozó adatok 
hiányában, a pótmunka díját Szerződő Felek figyelemmel a Kbt. 132. §-ra is, kölcsönös 
megegyezéssel állapítják meg. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 2./ pontban megajánlott egyösszegű vállalkozói díj alapján 
köteles elvégezni az esetlegesen felmerülő többletmunkákat is (a tervben szereplő, de a 
költségvetésből hiányzó munkák), továbbá azokat a műszakilag indokolt munkákat is, amelyek 
nélkül a létesítményt rendeltetésszerűen nem lehetne használni.  

3./ A teljesítés ideje és helye:  

A helyszíni kivitelezési munkákra a szerződéskötést követően összesen 16 hét áll rendelkezésre. 
Egy épületben a munkavégzés 4 hétnél hosszabb ideig nem tarthat.  

Szerződő Felek nem zárják ki az előteljesítés lehetőségét. Vállalkozó a teljesítést jelen szerződés 
szerint, míg az előteljesítést Megrendelővel történt előzetes egyeztetés alapján végezheti.  

A teljesítés helye:  

- Főépület, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

- Kémia épület É-i és D-i szárnyai, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

- Élettudományi Épület Laborépület, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

- Élettudományi Könyvtár , 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

- Műszaki Kar Borsos József Kollégium, 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4. 

- Műszaki Kar tanulmányi épület, 4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.  
 
4./ Minőségi előírások: 
 Vállalkozó I.o. minőségű teljesítést vállal az érvényben lévő szabványok előírásai szerint. 
 
5./ Jótállás időtartama: a beépítendő berendezésekre a jogszabály által előírt időtartam, az ajánlattevő 

által végzett munkára 60 hónap.  
 
6./ Építési napló 

A kivitelezés megvalósításának dokumentálása építési naplóban, az építőipari kivitelezési, 
valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az 
építési naplóról szóló hatályos jogszabályok szerint történik. 

Az építési napló elektronikusan kerül vezetésre a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.  

A Megrendelő képviseletében - a Megrendelő megbízottjaként – a műszaki ellenőr nyithatja meg 
az építési naplót. Műszaki ellenőr neve: ….., NÜJ száma: ..... 

Vállalkozó képviseletében az építési naplót ….. vezeti NÜJ-szám: …… 

7./ A Megrendelő műszaki ellenőre: 
 neve:  Körtvélyessi László épületgépész mérnök  
       telefonszáma:  
 
 Kapcsolattartó a Megrendelő részéről 
 neve:  Beke Ferenc villamosmérnök, ügyvivő szakértő 



DEBRECENI EGYETEM   DEGF-134/2014.  

 15/19. 

       telefonszáma: 52/518-697, 30/75-81-447 
 
 A vállalkozó képviselője: 
 neve:   
 telefonszáma:  
  

8./ Fizetési feltételek:  

Megrendelő előleget nem fizet. Megrendelő részszámlázási lehetőséget biztosít az alábbiak szerint: 
Vállalkozó összesen 5 részszámlát és 1 végszámlát nyújthat be oly módon, hogy épületenként egy-
egy részszámla állítható ki az alábbi épületekben végzett kivitelezési munkák elkészültét követően:    

- Egyetem téri Főépület: nettó 10.000.000 Ft + áfa 

- Kémia épület: nettó 7.000.000 Ft + áfa 

- Élettudományi Épület Laborszárny: nettó 10.000.000 Ft + áfa 

- Élettudományi Könyvtár: nettó 2.000.000 Ft + áfa 

- Műszaki Kar (tanulmányi épület és kollégium együttesen): nettó 4.000.000 Ft + áfa 

- Végszámla: ………… Ft + áfa (az összvállalkozási díj és a részszámlák összegének különbsége)  

Vállalkozó a részszámlák benyújtására az adott épületben elvégzendő kivitelezési munka 
teljesítését követően jogosult. A részszámlák benyújtásának feltétele a hiánypótlásmentes 
(rész)műszaki átadás-átvétel és a Vállalkozó által szolgáltatandó dokumentációk hiánytalan 
átadása. A végszámla a katasztrófavédelmi hatóság hozzájárulása esetén nyújtható be. 

Valamennyi számla benyújtása és kifizetése a műszaki ellenőr által igazolt és elfogadott teljesítések 
igazolása után lehetséges.  

A vállalkozási díj kifizetésére magyar forintban (HUF), átutalással kerül sor a Kbt. 130. § (2)-(3) 
bekezdés és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése, valamint – alvállalkozó 
bevonása esetén - a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. a)–i) pontjában foglaltak 
szerint a rész/végszámla Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül.  

A Kbt. 130. § (3) bekezdés szerinti kifizetés a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §. hatálya alá 
tartozik. Ezen tényre tekintettel Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy Megrendelő 
eleget tett az Art. 36/A. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségének. 

A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § rendelkezései az irányadóak. 

9./ Kötbér mértéke:  
- Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó a 3. pontban rögzített, épületenkénti 4 hét időtartamú 
munkavégzés túllépése esetén 50.000 Ft/naptári nap összegű kötbért köteles megfizetni. 
Vállalkozó a teljes teljesítési időtartam túllépése esetén a nettó vállalkozási díj 2%-a/naptári 
napnak megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles megfizetni.  Az összes fizetendő késedelmi 
kötbér összege nem haladhatja meg az egyedi nettó vállalkozási díj 50 %-át. 
- Meghiúsulási kötbér: az adott épületre eső részteljesítés meghiúsulása esetén az adott épületre 
eső nettó vállalkozási díj 25 %-a, a teljes teljesítés meghiúsulása esetén a teljes nettó vállalkozási 
díj 25 %-a 
A kötbér összege levonható a Vállalkozó számlájából. 

  
10./ Vállalkozó a Keretmegállapodás 4. pontja alapján köteles jelen szerződéshez legkésőbb a 

munkaterület átadásáig jelen szerződés teljes időtartamára vonatkozó, legalább a vállalkozási díjjal 
azonos összegű teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy – 
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amennyiben már rendelkezik felelősségbiztosítással – azt jelen szerződéssel megrendelt munkára 
kiterjeszteni, és a biztosítási szerződés (vagy kötvény) másolatát a Megrendelő részére átadni.  

 
11./ A szerződés teljesítésével kapcsolatos követelmények 

 Az Egyetemen a kivitelezéshez szükséges anyagok és eszközök deponálására a nyomásfokozó 
rendszerek helyétől függően az Egyetem képviselőjével egyeztetve épületben, vagy épületen 
kívül van lehetőség. A tárgyak őrzéséről Vállalkozónak kell gondoskodni. Az esetlegesen 
keletkező károkért az Egyetem nem vállal felelősséget. 

 A kivitelezéshez szükséges vizet és áramot az Egyetem térítés nélkül biztosítja. 

 A munkavégzéshez helyszínekre lebontott ütemtervet kell készítenie Vállalkozónak. Az 
ütemtervben meg kell jelölni azokat a munkafázisokat, amelyek nagy zajjal, illetve vízkizárással 
járnak. A nagy zajjal, illetve vízkizárással járó időszakokban az Egyetem képviselőivel 
egyeztetve lehet munkát végezni. 

 A munkavégzést követően a munkaterületeket a beépített szerkezetek kivételével az eredeti 
állapotuknak megfelelően helyre kell állítani, az Egyetem területéről a munkavégzés során 
keletkezett hulladékot, szemetet, törmeléket Vállalkozónak el kell szállítani. 

 A létesített nyomásfokozó rendszerekről megvalósulási terveket kell készíteni. 

 A rendszereken szükséges szabványokban, törvényekben előírt ellenőrző mérések, próbák, 
nyilatkozatok, jegyzőkönyvek, hatósági engedélyek a műszaki teljesítés előfeltételei. 

 Ha Vállalkozó a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség által jóváhagyott, 
műszaki dokumentációban szereplő anyagokat, berendezéseket – az időben való megrendelés 
igazolása mellett – a szükséges határidőben nem tudja beszerezni, azokat Vállalkozó a 
szakhatósági, tervezői és megrendelői jóváhagyás és előzetes, kifejezett írásos hozzájárulása 
után időben beszerezhető, azonos műszaki paraméterű és használati értékű más anyaggal 
helyettesítheti. Vállalkozó az anyagváltozás miatti többletköltséget Megrendelőre nem 
háríthatja át. Vállalkozó ebben az esetben is csak új anyagokat és berendezéseket építhet be. 

 
12./ 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 számára 
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 jelen szerződést 

felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy jelen szerződéssel érintett 
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely 
nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, 
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasásági társaságban, 
amely nem fele meg az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

 
 Az előzőek szerinti felmondás esetén a Vállalkozó jelen szerződés megszűnése előtt már teljesített 

szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 
13./ Jelen szerződés megszűnésének módja: Jelen szerződés vonatkozásában a rendes felmondás jogát 

Szerződő Felek kizárják. 
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14./ Szerződő Felek csak a Kbt. 132. §-ával összhangban módosíthatják jelen szerződést.  
 
15./ Jelen vállalkozási szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 4 példány illeti Megrendelőt, 1 

példány Vállalkozót. 
 
16./Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásakor a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

tv. szerinti átlátható szervezetnek minősül. Jelen szerződést a Megrendelő kártalanítás nélkül és 
azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó már nem minősül átlátható szervezetnek. 

 
17./ Jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését Szerződő Felek elsődlegesen tárgyalások útján 

kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére Szerződő Felek 
hatáskörtől függően a Debreceni Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 

 
18./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben fenti számú Keretmegállapodás rendelkezései, 

a Kbt. és a Ptk. szabályai az irányadók és alkalmazandók. Jelen szerződés a Keretmegállapodással 
együtt érvényes. 

 
Szerződő Felek jelen szerződés tartalmának megismerése után azt, mint akaratukkal megegyezőt írják 
alá. 

 

Debrecen, 2014. ………..  

 

Megrendelő képviseletében:    Vállalkozó képviseletében: 

 

………………………    ………………………….. 

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

rektor       ügyvezető  

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

………………………… 

Dr. Bács Zoltán 

gazdasági főigazgató 

2014. ………… 

 

Jogi ellenjegyző: 

………………………… 

 

Szakmai ellenjegyző: 

………………………  
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5. számú melléklet 

 

 

Ajánlattevői nyilatkozat  
kiegészítő tájékoztatásról 

 

Alulírott ……………………………………., mint a ………………….. (cég neve, székhelye) 
cégjegyzésre jogosult képviselője a Debreceni Egyetem, mint Ajánlatkérő által „A Debreceni 
Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendsezrek létesítéséré” tárgyú beszerzése a Kbt. 110. § 
(5) bek. szerinti keretmegállapodás 2. részeként meghirdetett eljárásához ezúton 

 

nyilatkozom, 

 

hogy a jelen közbeszerzési eljárásban a …………… számú, valamennyi az eljárás során kibocsátott 
kiegészítő tájékoztatást átvettem és jelen ajánlatom elkészítése során azokat figyelembe vettem.  

 

 

 

Kelt: ……………………………… 

 

 

 

 ………………………….. 

  cégszerű aláírás
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6. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ  

 „A Debreceni Egyetem részére tüzivíz nyomásfokozó rendsezrek létesítéséré” tárgyú 

beszerzésre a Kbt. 110. § (5) bekezdés szerinti verseny újraindításával történő 

keretmegállapodásos eljárás 2. részeként meghirdetett eljáráshoz 

 

(külön fájlban) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


