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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 



Debreceni Egyetem DEGF-151/2014. sz. eljárás 

 4 

meghívó - megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének időpontját kell 

érteni; 

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

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

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

nyek névértéke meghaladja a jegyzett tőke felét, 

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

rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tarta-

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

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

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

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

(kijelölje) vagy visszahívja; 

támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb 

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

zességvállalást; 

tényleges tulajdonos: 

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

séről és megakadályozásáról szóló törvény 3. § szerint:  

3.§ r)  

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

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

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

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

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

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

egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vo-

natkoznak, 

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

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

folyással rendelkezik, 

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

hajtanak, 

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

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

leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 

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

zetteket még nem határozták meg, vagy 

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

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

letében eljár, továbbá 

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

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 
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II. RÉSZLETES AJÁNLATI FELTÉTELEK 

 

Az ajánlat elkészítése 

 

1. A Dokumentáció kiegészítése, tájékoztatás 

 

Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 10. napig írásban kérhet to-

vábbi tájékoztatást az ajánlat elkészítéséhez szükséges bármely információ tekinteté-

ben, az ajánlati felhívásban megadott elérhetőségeken. 

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6. napig írásban adja meg a 

kért kiegészítő tájékoztatásra a válaszát. 

Az Ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások jelen Ajánlatkérési Doku-

mentáció részévé válnak, melynek elfogadásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell aján-

lattevőnek. 

Kizárólag az írásban feltett kérdések képezik a közbeszerzési eljárás részét, mint ki-

egészítő információ kérés. 

 

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: Ajánlattevőnek jelen Ajánlatkérési Dokumentáció részét képező 

Műszaki dokumentáció alapján elkülönítetten be kell mutatnia a Felolvasólapon ál-

tala megajánlott összérték részletezését, címenként és szolgáltatáselemenként. 
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 Ajánlattevőnek az ajánlatában – tájékoztatás céljából – tételesen részletezniük kell 

az egyes folyóiratok és szolgáltatáselemek ÁFA összegét és ÁFA-val növelt bruttó 

értékét is. 

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-

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

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

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

zolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának 

felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy  

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

től eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor 

ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az 

a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmas-

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

ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével ösz-

szefüggésben ért kár megtérítéséért.  

 

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

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

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

felsorolt kizáró okok fennállnak. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. 

§ (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak. 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt az alkalmas-

ság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 57. § (1) bekezdés 

a)-d), f) pontja szerinti kizáró okok fennállnak. 

Az ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 

okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjá-

ról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-10. § szerint kell igazolnia, hogy nem 

tartozik a Kbt. 56. § (1) – (2) bekezdésének, valamint a Kbt. 57. § (1) a)-d), f) bekez-

désének hatálya alá.  

Az ajánlattevőnek az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt 

vevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § sze-

rint kell eljárnia. 

Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez 

nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállal-

kozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem 

tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. 

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.).  

http://www.kozbeszerzes.hu/
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A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetén Ajánlatkérő az ajánltban cég-

szerűen aláírt nyilatkozatot kér becsatolni arról, hogy a kizáró okokra vonatkozó ada-

tokat illetve köztartozásokat az Ajánlattevő székhelye szerinti ország jogrendszerében 

mely szervezetek tartják nyilván. Ezen túlmenően kérjük csatolni a megnevezett szer-

vezetek igazolásait, amelyek tanúsítják a kizáró okok hiányát. Amennyiben az illeté-

kes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki nyilvántartásából kivonatot vagy igazolást, 

vagy az nem terjed ki a hivatkozott kizáró okok mindegyikére, úgy az ajánlattevő jo-

gosult közjegyző által hitelesített nyilatkozatot csatolni. 

 

9. Az ajánlat pénzneme 

 

 Az ajánlati árat EUR-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.  

 

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 
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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 ajánlatot egy eredeti papíralapú példányban és elektronikusan 1 db CD-n vagy 

DVD-n, a teljes ajánlatot szkennelve pdf típusú fájlként, valamint a szakmai ajánlatot 

xls típusú fájlként elektronikus formában rögzítve kell benyújtani. Az ajánlatban nyi-

latkozni kell, hogy az elektronikus példány a papíralapú eredetivel mindenben 

megegyezik. Amennyiben az eredeti papíralapú és a CD-n lévő példány között bármi-

lyen 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-151/2014. 

 

AJÁNLAT 

„Külföldi folyóiratok és kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére - 2015”  

tárgyú közbeszerzési eljárásra  

 

Az ajánlattételi határidő, 2014. 11. 07. 11:00 óra előtt nem bontható fel! 

 

 

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

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

ilyen szervezeti egység telephelyét, fióktelepét. 

 

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

Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban 

meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és 

benyújtania.  

 

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

ellátni, az ajánlatba oldalszámozott tartalomjegyzéket kell csatolni. 

 

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-
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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.  

 

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. november 7. (péntek) 11:00 óráig meg kell ér-

kezniük az alábbi címre:              

Debreceni Egyetem 

Gazdasági Főigazgatóság 

Gazdasági Jogi és Közbeszerzési Főosztály 

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 be-

nyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.  

 

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

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

tásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek 

képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.  

 

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

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

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

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

szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.  

 

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

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

felolvasólapba.  

 

A beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő 

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

ajánlattevőnek. 

 

A Kbt. 61. § (3) 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.  

 

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  
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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 

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. 

Ajánlattevőnek jelen Ajánlatkérési Dokumentáció részét képező „III. Műszaki doku-

mentáció” alapján kell ajánlatot adnia a teljes mennyiségekre. Az összesített ajánlati 

árnak tartalmaznia kell: 

- valamennyi folyóirat tételesen megadott ajánlati árát,  
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- valamint a kapcsolódó szolgáltatások külön-külön meghatározott ajánlati árait. Az 

árajánlatból nem maradhat ki egyetlen szolgáltatáselem sem, azaz valamennyi 

szolgáltatáselemre annak teljes használhatóságát lehetővé tevő, kapcsolódó szol-

gáltatáselemekkel együtt kell ajánlatot adni. További feltételek nem határozható-

ak meg a szolgáltatáselemek igénybevételéhez. 

A felolvasólapon az összesített ajánlati árat kell feltüntetni egy összegben, EURO-ban.  

Ajánlattevőnek az ajánlatban – tájékoztatás céljából – tételesen részletezniük kell az 

egyes folyóiratok és szolgáltatáselemek ÁFA összegét és ÁFA-val növelt bruttó érté-

két is. Az értékelés ugyanakkor a nettó (ÁFA nélküli) ajánlati ár alapján történik. 

 

20. A közbeszerzési eljárás eredménytelensége 

76. §  

(1) Eredménytelen az eljárás, ha  

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

részvételi jelentkezést;  

b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket nyújtottak be;  

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

az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő 

ajánlatot;  

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

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

e) valamelyik ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az eljárás tisztaságát vagy 

a többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekménye 

miatt az ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt;  

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

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

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

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

lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredményte-

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

vetően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható.  

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

nő ajánlattételt, az eredménytelenség az eljárásnak csak az eredménytelenségi okkal 

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-
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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. A Kbt. 124. § (8) bekezdése szerinti esetekben Ajánlatkérő a Kbt. (6) 

bekezdésétől eltérően az ott rögzített 10 napos időtartam letelte előtt is megköthető a 

szerződés.   

 

23. Az eljárás nyertesének visszalépése 

 

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

detett ilyet - az eljárás eredményének kihirdetésekor második legelőnyösebb ajánlatot 

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

 

24. Alkalmazandó jogszabályok 

 

A jelen ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos 

magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
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IRATJEGYZÉK 

az ajánlat részeként benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról 

 

Ssz. Vizsgálat tárgya Igazolás módja 

1. 
Információs adatlap Kiadott minta szerint (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), f) pontja 

szerinti kizáró okok hatálya alá tartozás;  

külföldi ajánlattevő esetén nyilatkozat kizá-

ró okok ellenőrzését nyilvántartó szervekről; 

nyilatkozat cégbírósági változásbejegyzésről 

A 310/2011. (XII.23.) Kormányren-

delet 2-10. § 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 (7-8. 

sz. melléklet) 

8. 

Kapacitás biztosítására bevont szervezet 

tekintetében 

Kötelezettségvállalásra vonatkozó 

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

ján (10-11. 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 

(12. sz. melléklet) 

10. 

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

kiadott iratminta szerint (9. sz. mel-

léklet) 

11. 
Közös ajánlattétel esetén Közös ajánlattételről szóló megálla-

podás a Kbt. 25. § szerint 

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

hatalmazás 

Felhívás VI.3.5) pontja alapján 

13. 
Szerzői és iparjogvédelmi nyilatkozat 

 

Dokumentáció 5.c) pont alapján 

(13. sz. melléklet) 

14. 
Nyilatkozat az ajánlat eredeti és másolati 

példányainak egyezőségéről 

Ajánlati felhívás V.4.1) alapján 

(14. sz. melléklet) 

15. 
Nyilatkozat felelős fordításról, amennyiben 

idegen nyelvű irat került benyújtásra 

Ajánlati felhívás V.4.3) alapján 

(15. sz. melléklet) 

16. 
Ajánlati felhívás VI.3. 7., 8., és 9. pontjában 

kértek teljesítése 

Ajánlattevő cégszerű nyilatkozata 

17.  
Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásról 16. sz. melléklet 
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17. 

Szakmai ajánlat 

 

Dokumentáció IV. pontja alapján el-

készített tételes árazott költségvetés 

és műszaki-szakmai leírás a szállítan-

dó folyóiratokról és a megajánlott 

szolgáltatás ismertetéséről.  

 

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.  

 ADÁSVÉTELI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS  

(TERVEZET) 

 

 

amely létrejött egyrészről a 

 

DEBRECENI EGYETEM  

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

Képviseli: Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor, pénzügyi ellenjegyző Dr. Bács Zoltán gazdasági 

főigazgató 

Intézményi azonosító: FI 17198 

Statisztikai számjel: 15329750-8542-312-09 

Adószám: 15329750-2-09 

Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár 

Bankszámlaszám: 10034002-00282871  

(továbbiakban: Vevő),  

 

másrészről  

 

Cégnév:  

Székhely:    

Képviselő:   

Cégjegyzékszám:  

Bankszámlaszám:    

Adószám:     

Statisztikai számjel:   

mint Szállító - a szerződésben a továbbiakban a megnevezése: Szállító - 

 

között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

 

Előzmények: 

A Debreceni Egyetem a 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) alapján 2014. ….-én uniós értékhatárt 

elérő nyílt közbeszerzési eljárást (TED: ….., KÉ-…../2014.) indított jelen szerződésben sze-

replő beszerzési igénye kielégítésére. A közbeszerzési eljárás nyertese a ……….. lett, ezért az 

Egyetem vele köti meg jelen szerződést.  

 

Az eljárás eredményhirdetését követően Ajánlatkérő (Vevő) ajánlati felhívása és az ajánlatké-

rési dokumentációja, valamint a nyertes Ajánlattevő (Szállító) ajánlata alapján kerül jelen 

szerződés megkötésre.  

 

1.  A szerződés tárgya 

 

1.1. Szállító Vevő részére nyomtatott formátumú folyóiratokat szállít, és kapcsolódó 

szolgáltatást teljesít az alábbiak szerint: 
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A) Nem Magyarországon kiadott 2. sz. mellékletben felsorolt …... féle/ ….db folyó-

irat, 2015. 01. 01. és 2015. 12. 31. között megjelenő valamennyi számának folya-

matos szállítása.  

 

B) A megvásárolt nyomtatott folyóiratokhoz előfizetett-, illetve a kiadók által ingyene-

sen biztosított elektronikus verzió (……... db folyóirat) biztosítása saját honlapról 

vagy linkout szolgáltatás formájában,  

 

C) Vevő által megrendelt folyóiratok szállításával kapcsolatos adminisztratív intézkedé-

si lehetőséget biztosítja elektronikus úton. 

 

1.2.  A szállításnak, szolgáltatásnak és a feltételeknek maradéktalanul meg kell felelniük a 

Szállító által a közbeszerzési eljárás során az ajánlatában rögzített leírásoknak, para-

métereknek, feltételeknek. 

 

1.3. A szerződés időtartama: 2015. 01. 01. - 2015. 12. 31.  

 

1.4. Szállító a 2. sz. mellékelt listában felsorolt folyóiratokat a kiadási dátumot követően 

30 napon belül a Vevőnek a teljesítés helyén átadja. A kézbesítés módjától (postai, ki-

adói, egyéb) függetlenül a határidős teljesítésért Szállító felel. 

Szállító gondoskodik a feladott folyóiratokon a kiadási/megjelenési időpont feltünteté-

séről.  

 

1.5. Szállító a 2. sz. mellékelt listában felsorolt, a nyomtatott folyóiratokhoz a kiadók által 

ingyenesen biztosított elektronikus hozzáférést a kiadási dátumot követően 30 napon 

belül, a felsorolt folyóiratok minden oldalát a Vevő elektronikus számítógépes hálóza-

tára kapcsolt számítógépekkel, internetes keresővel olvasható módon, megjeleníthető-

vé teszi.  

 

2. Térítési díj 

 

Vevő a szerződés 1. pontjában meghatározott szállítások és szolgáltatások ellenértéke-

ként a Szállítónak a szerződés időtartama alatt az alábbi összegű térítési díjat fizeti (ld. 

Ajánlatkérési dokumentáció 6.2. Szerződési összeg):  

 

Összesen nettó: ………………………… EUR 

 

A térítési díj összege nem tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA-t). 

 

Ezen ár az ajánlattétel ideje szerint érvényes, ….. féle/ …... db folyóirat 2015. január 

1. - 2015. december 31. közötti időszak alatt megjelenő valamennyi számának ajánlati 

ára, mely tartalmazza a folyóiratok árát, a járulékos és szállítási költséget, valamint a 

kapcsolódó elektronikus szolgáltatások árát. Folyóirat megszűnése esetén a Vevőt jó-

váírás illeti meg. Az ajánlati árat a szerződés hatályba lépését (azaz 2015. január 1-ét) 

követően 12 hónapig tartani kell.  

 

Szerződő Felek rögzítik, hogy az Ajánlati Felhívás II.1.5. pontjában szereplő, maxi-

mum - 30 %-os értékbeli eltérés lehetőségével élt a Vevő és ennek figyelembevételé-

vel került a térítési díj meghatározásra.  
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3.  Fizetési mód 

 

3.1. A Szállító átutalásos számlát állít ki az előfizetési díjakról.  

 

A Vevő a leszámlázott előfizetési díjat a számla kézhezvételét követő 30 napon belül a 

Kbt. 130. § és a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdé-

sében foglaltak alapján, a Szállító ........…………….............… banknál vezetett 

.............................................……………. számú számlájára való átutalással egyenlíti 

ki.  

 

3. 2.  A Vevő késedelmes fizetése esetén a Szállító a jegybanki alapkamat számlázására 

jogosult. 

 

4.  Teljesítési hely:  

 

A 2. sz. mellékletben csoportosított folyóiratokat az ott megjelölt, továbbá az 1. sz. 

mellékletben könyvtár, intézmény, illetve egyetemi kar címlistája szerinti helyen kell 

átadni, illetőleg megküldeni. 

 

5. Szállítási, szolgáltatási feltételek  

 

5.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Szállító szerződésszerűen akkor teljesít, ha a teljesítési 

határidőn belül a szállítandó folyóirat a teljesítés helyén átadásra kerül, továbbá az 

elektronikus szolgáltatás, valamint a folyóiratok ingyenes elektronikus verziója a Ve-

vő számítógépes hálózatára kapcsolt számítógépeiről internetes keresővel megjelenít-

hető/lekérdezhető. 

 

5.2. Amennyiben a folyóirat a teljesítés helyére sérülten érkezik, a sérülés mértékétől füg-

gően a Vevő cserepéldányra tarthat igényt, melyet az eredeti szállítási határidőn belül 

kell teljesítenie Szállítónak.  

 

5.3. Abban az esetben, ha Szállító hibájából a vállalt határidőig bármely leszállítandó fo-

lyóirat (sérült cseréje is) átadása, vagy bármely folyóirat elektronikus megjelentetése 

nem történik meg, a Vevő a Szállító terhére az Ajánlatkérési Dokumentáció 3.2. pont-

ban (Szerződést biztosító mellékkötelezettségek) meghatározott késedelmi kötbér 

számlázására jogosult mindaddig, amíg a feltételek maradéktalanul nem teljesülnek.  

 

5.4. Amennyiben a folyóirat – az igazolt megjelenés ellenére – a megajánlott határidő le-

telte után a 10. munkanapon sem kerül leszállításra, ajánlattevő másolati példányt kö-

teles biztosítani. Ez esetben a késedelmi kötbér mértéke a megajánlott határidő letelte 

után a 10. munkanaptól kezdődően a szerződésszerű teljesítés időpontjáig az előző 

pontban meghatározott kötbér kétszerese. 

 

6. Elállási jog 

 

6.1 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vevő a Szállító 90 napos késedelme esetén 

jogosult a szerződéstől elállni, erről őt előzetesen értesíteni és a Szállítótól a kára meg-

térítését követelni. 
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6.2 A Vevő jogosult a szerződéstől elállni a Szállító szolgáltatási kötelezettségeinek nem 

szerződésszerű-, vagy nem teljesítése esetén (kivéve vis maior), illetve ha nem bizto-

sítja az ajánlati ártartást vagy kedvezményt. 

 

7. Egyéb feltételek 

 

7.1. A jelen szerződés csak a Ptk. és a Kbt. 132. §-ában meghatározott feltételek szerint, a 

Szerződő Felek közös megegyezésével, írásos formában módosítható. 

 

7.2. Minden, a jelen szerződés keretében Szerződő Felek által egymásnak küldött értesí-

tésnek írott formában kell történnie. Szerződő Felek közötti levelezés nyelve: magyar. 

 

7.3. A jelen szerződés 6 példányban magyar nyelven készült, melyből a Szállítót 2 pél-

dány, Vevőt 4 példány illeti meg.  

 

7.4. A jelen szerződés 1-2. sz. mellékletei, valamint a Szállító által benyújtott ajánlat és az 

ajánlati felhívás, továbbá az ajánlatkérési dokumentáció a szerződés elválaszthatatlan 

részét képezik. Ha a szerződést alkotó okiratok között ellentmondás mutatkozik, akkor 

az alábbi felsorolás szerinti sorrendben előrébb álló okirat tartalma az irányadó: 

- a jelen szerződés és mellékletei, 

- az ajánlati felhívás,  

- az ajánlatkérési dokumentáció,  

- a Szállító által benyújtott ajánlat. 

 

7.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés alapján a Kbt. 130. § szerinti kifizetés 

az Art. 36/A. §-a szerint a közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött szer-

ződésnek minősül. Ezen tényre tekintettel Szállító jelen szerződés aláírásával elismeri, 

hogy Vevő eleget tett az Art. 36/A. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségének. 

 

7.6. Szállító nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz szá-

zalékát meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat veszi igénybe: 

………………… 

 

 Szállító nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz szá-

zalékát meg nem haladó mértékben az alábbi alvállalkozókat veszi igénybe:  

………………….. 

 

A Kbt. 128. § (2) bekezdés alapján Szállító tudomásul veszi, hogy jelen szerződés tel-

jesítése során kizárólag a közbeszerzési eljárási ajánlatában megjelölt alvállalkozó 

működhet közre, valamint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, 

aki (amely) a közbeszerzési eljárásban részt vett a Szállító alkalmasságának igazolásá-

ban. A Szállító köteles a Vevő részére bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván be-

vonni a teljesítésbe, 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. § és 57. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.  

 

Szállító tudomásul veszi, hogy a szerződési feladatok teljesítését a fenti szerveze-

tek/személyek útján jogosult ellátni. Szállító köteles gondoskodni a közbeszerzési eljá-

rásban feltüntetett alvállalkozók/szakemberek folyamatos rendelkezésre állásáról. 
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Amennyiben a megnevezett szakemberek bármilyen objektív okból nem tudnak részt 

venni a szerződés teljesítésében, a Szállító köteles ezt a körülményt a Vevőnek hala-

déktalanul írásban jelezni, egyidejűleg – a Vevő előzetes beleegyezését követően – 

megjelölni az új, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót/szakembert. 

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

lehetséges a fent megnevezett alvállalkozó vagy szakember módosítása.  

 

7.7. A Kbt. 125. § (4) bekezdése a) pontja alapján Szállító tudomásul veszi, hogy nem fi-

zethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költsége-

ket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 

társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Szállító adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak.  

 

Szállító vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét Vevő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti 

ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti.  

 

Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határ-

idővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondos-

kodni tudjon -, ha a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tu-

lajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában 

meghatározott valamely feltétel; illetve ha a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25 

%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez olyan jogi személyben vagy személyes 

joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) 

pontjában meghatározott valamely feltétel. 

 

Vevő a Kbt. 125. § (4) és (5) bekezdése szerint az ott foglalt esetekben jelen szerző-

dést jogosult és egyben köteles is felmondani.  

 

7.7. Amennyiben Szállító külföldi adóilletőségű, a Kbt. 125. § (7) bekezdése alapján köte-

les a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 

adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre 

(Szállítóra) vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybe vétele nélkül. 

 

7.9.  Szállító kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásakor a nemzeti vagyonról szóló 2011. 

évi CXCVI. tv. szerinti átlátható szervezetnek minősül. Jelen szerződést Vevő kártala-

nítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha Szállító már nem minősül átlátható 

szervezetnek. 

 

8. Választott bíróság, alkalmazott jog 

 

8.1. A jelen szerződésből eredő jogvitákat Szerződő Felek megkísérlik békés úton rendez-

ni. Amennyiben az egyeztetés 30 napon belül nem vezet eredményre, Szerződő Felek 

hatáskörtől függően kikötik a Debreceni Járásbíróság, vagy a Debreceni Törvényszék 

illetékességét. Szerződő Felek rögzítik, hogy a mindenkor hatályos magyar jogszabá-

lyok alapján felelnek a nekik felróhatóan keletkezett károkért. 

 

8.2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Magyar Köztársaság 

Polgári Törvénykönyvének vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
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Debrecen, 2014. …………………. 

 

 

 

…….………………………………   ….…………………………………… 

  Prof. Dr. Szilvássy Zoltán                                            

      rektor                  ügyvezető 

     Debreceni Egyetem  

   

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

 

…………………………….. 

        Dr. Bács Zoltán 

 gazdasági főigazgató 

    Debreceni Egyetem 

  

Dátum: 2014…………... 

 

 

Szakmai ellenjegyző: 

 

 

……………………………….. 

 

 

Jogi ellenjegyző:  

 

 

………………………………… 
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IV.  

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ  

 

Ajánlattevőnek ajánlatot kell adnia a feltüntetett teljes mennyiségre. Az összesített ajánlati 

árnak tartalmaznia kell: 

- valamennyi folyóirat tételesen megadott ajánlati árát, 

- valamint az alábbi kapcsolódó szolgáltatások külön-külön meghatározott ajánlati ára-

it. Az árajánlatból nem maradhat ki egyetlen szolgáltatáselem sem, azaz vala-

mennyi szolgáltatáselemre annak teljes használhatóságát lehetővé tevő, kapcsoló-

dó szolgáltatáselemekkel együtt kell ajánlatot adni. További feltételek nem hatá-

rozhatóak meg a szolgáltatáselemek igénybevételéhez. 

- MARC rekord letöltési lehetőség biztosítása (címenként ill. listaszerűen) az Ajánlattevő 

katalógusából az Ajánlatkérő által használt feldolgozó/felhasználói programokba. 

- *Integrált tudásbázis kialakítása és szolgáltatása: 

1. Publikus olvasói felület kialakítása ahol Ajánlattevő betölti, és cím szintű rendszeres 

frissítéssel kereshetővé teszi Ajánlatkérő által illetve konzorciumban előfizetett és in-

gyenes elektronikus folyóiratokat a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyv-

tár honlapján (http://www.lib.unideb.hu/hu/elektronikus_folyoiratok) meglévő „E-

folyóiratok adatbázisa”-ban a Könyvtár által létrehozott tartalommal. Továbbá bizto-

sítja ezen tartalom folyóirat-cikk adatbázisban való kereshetőségét, böngészését több 

szempont szerint (cím, kiadó, témakör). Ezen kívül lehetővé teszi az egyes folyóiratok 

tartalmának kereshetőségét több szempont alapján (cím, szerző, DOI, egyéb azonosí-

tók). 

2. Linkfeloldó szolgáltatás a különböző adatbázisokhoz és szolgáltatókhoz kapcsolódó 

keresztlinkelések kialakításával. A linkfeloldó rendszer az elektronikus forrásnyilván-

tartás adatait automatikusan felhasználva tegye lehetővé, hogy cikk szinten megtalál-

hatóak legyenek a dokumentumok, bármilyen forrásban is érhetőek el azok a felhasz-

náló számára. Elektronikus folyóiratok, adatbázisok esetén az adott tartalomra navi-

gálja a felhasználót. Amennyiben az Egyetem nem rendelkezik előfizetéssel az adott 

tartalomra, illetve nem megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználó indít keresést, 

abban az esetben keresőmotorokon, speciális metakeresőkön, könyvtári opac-on, 

könyvtárközi kölcsönző rendszeren keresztül a megfelelő tartalmat továbbkereséssel 

próbálja meg biztosítani a számára.  

A linkfeloldó az intézményi előfizetéseket figyelembe véve, az integrált tudásbázisra 

alapozva (a folyóirat adatbázisban és az Elektronikus információforrás-kezelő rend-

szerben megtalálható információk alapján) alakítsa ki a teljes szöveghez vezető linke-

ket, attól függően, hogy milyen forráson keresztül van jogosultsága a felhasználónak 

megtekinteni a teljes szöveget, vagy szükség esetén merre tudja továbbküldeni a kere-

sését. A linkfeloldónak megfelelően kell tudnia kezelni az előbb felsorolt forrásokat, 

és biztosítania kell a forrásonkénti keresési paraméterek beállításának konfigurálható-

ságát. Konfigurálhatónak kell lennie arra vonatkozóan, hogy milyen mezőkben keres-

sen az adott forrás esetén, illetve mely mező értékét melyik paraméterként adja át a 

linkfeloldó a keresés indításakor. A keresési körből lehetőség legyen a források kivéte-

lére, illetve tetszőleges, új források felvételére. A rendszer tartalmazza a tudományos 

http://www.lib.unideb.hu/hu/elektronikus_folyoiratok
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körökben leggyakrabban használt adatbázisok, keresőmotorok, stb. források előre be-

állított konfigurációját.  

A beállítások webes felületen keresztül legyenek egyszerűen adminisztrálhatóak. A fo-

lyóirat adatbázisba felvett források automatikusan jelenjenek meg ezen a felületen is 

és legyen kompatibilis a vezető referensz szoftverekkel, úgy mint Reference Manager, 

EndNote, RefWorks. A tudásbázisban eszközölt változtatások automatikusan és valós 

időben módosítsák a linkfeloldó 'viselkedését'.  

A szolgáltatás ne igényeljen helyi hardver erőforrásokat. 

3. Indexelt kereső szolgáltatás, amely központi metaadat keresőre épüljön, melynek 

legalább 60%-a teljes szövegű találatot adjon. Kombinálja az eredeti részletes 

metaadatokat a tárgyszavazott indexekkel és kivonatokkal a vezető tárgyszavazott in-

dexekből és hivatkozási adatbázisokból (pl. Scopus és Web of Science). 

Használói felülete gyors, modern és egyszerűsített keresési felületet biztosítson. A ke-

resés eredményeit a lehető legrövidebb idő alatt, viszont a lehető legszélesebb körből 

(vezető hazai és külföldi adatbázisforrások) biztosítsa. A keresés nyílt és bárki számá-

ra hozzáférhető legyen, továbbá biztosítson magyar nyelvű keresőfelületet. 

4. Online adminisztrációs felület, amely biztosítja az ajánlatkérő által megrendelt fo-

lyóiratok szállításával kapcsolatos intézkedési lehetőségeket. 

5. Elektronikus információforrás-kezelő rendszer az információforrások (adatbázisok, 

elektronikus gyűjtemények) előfizetésével és használatával kapcsolatos adminisztráció 

céljából. 

* Olyan rendszerre kérünk árajánlatot az integrált tudásbázis kifejezést használva, amely 

egyetlen háttéradatbázisból képes kiszolgálni a felhasználói és adminisztrációs felületek in-

formációs és funkcionális igényét. Továbbá a Debreceni Egyetem által használt adatbázisok 

és saját vagy konzorciumban előfizetett elektronikus folyóiratok közötti linkek kiépítését ellá-

tó linkfeloldó szolgáltatás is ezt a tudásbázist használja. 

A publikus olvasói felület és folyóiratcikk adatbázis, a linkfeloldó, az online adminisztrációs 

felület és az Elektronikus információforrás-kezelő rendszernek oly módon kell tudnia együtt-

működni, hogy az adatok bármelyikben történő módosítása automatikusan javítsa a szükséges 

beállításokat, értékeket, stb. a többi, itt felsorolt rendszerben is. Az átjárhatóságnak alapértel-

mezett és beépített funkciónak kell lennie, vagyis nem függhet más, külső szolgáltatástól. A 

rendszereknek szabványos protokollokon tudnia kell kommunikálnia a helyi rendszerekkel, 

úgymint könyvtári rendszer, digitális adattár illetve interneten elérhető elektronikus források 

és keresők. 
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Az árakat a következő listákra lebontva kérjük megadni: 

 

Listák 

Nettó ár  

(Euro) 

I./1. lista   Eur 

I./2. lista   Eur 

II./1. lista   Eur 

II./2. lista   Eur 

Kapcsolódó szolgáltatá-

sok 

MARC rekord letöltési lehetőség Eur 

Publikus olvasói felület és folyóiratcikk 

adatbázis 
Eur 

Linkfeloldó szolgáltatás  Eur 

Indexelt kereső szolgáltatás Eur 

Online adminisztrációs felület Eur 

Elektronikus információforrás-kezelő rend-

szer  
Eur 

 

Az ajánlattevő által beárazandó folyóiratlisták külön xls típusú fájlban találhatóak. 

 

A kapcsolódó szolgáltatások vállalási díját csak egyszer számíthatja fel Ajánlattevő.  

 

Ajánlattevő elkülönítetten csatoljon az ajánlatához az Ajánlatkérő által fentebb meghatározott 

műszaki-szakmai igényeknek maradéktalanul, hiba- és hiánymentesen eleget tevő, az igények 

teljesítését és működtetését leíró rövid leírást annak érdekében, hogy az Ajánlatkérő ellen-

őrizhesse a műszaki dokumentációban szereplő feltételek teljesíthetőségét, kivitelezhetőségét. 
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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-151/2014.  

Külföldi folyóiratok és kapcsolódó szolgáltatások 

beszerzése a Debreceni Egyetem részére - 2015 

Az ajánlatot adó cég pontos neve: 

 

 

 

Címe: 

 

 

 

Képviseli:  

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Bankszámlaszáma:  

Telefonszáma: 

 

 

 

Telefax száma: 

 

 

 

E-mail címe: 

 

 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó sze-

mély neve:  

 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó tele-

fon- és faxszáma: 

 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó e-

mail címe: 
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2. sz. melléklet 

 

FELOLVASÓLAP 

a „Külföldi folyóiratok és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése  

a Debreceni Egyetem részére – 2015.” tárgyú, 

DEGF-151/2014. számú eljáráshoz 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

Nettó ajánlati ár mindösszesen:  EUR 

 

 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

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

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

  



Debreceni Egyetem DEGF-151/2014. sz. eljárás 

 28 

 

3. sz. melléklet 

 

DEGF-151/2014.: „Külföldi folyóiratok és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a 

Debreceni Egyetem részére – 2015.” 

 

 

 

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-151/2014.: „Külföldi folyóiratok és kapcsolódó szolgáltatá-

sok beszerzése a Debreceni Egyetem részére – 2015.” 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), f) pontjaiban szereplő kizáró okok.  

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 

 

 

 
Megjegyzések: 

1., A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § alapján a Kbt. 57. §-ára vonatkozóan az alvállalkozók, kapacitást 

rendelkezésre bocsátó gazdasági szervezetek maguk is nyilatkozhatnak.  

2., A nyilatkozatot közjegyző által hitelesített formában kell becsatolni! 
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4. sz. melléklet 

DEGF-151/2014.: „Külföldi folyóiratok és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a 

Debreceni Egyetem részére – 2015.” 

 

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. 

 

Nyilatkozat cégbírósági változásbejegyzési kérelemről 

 

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

re jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég vonatkozásában 

- nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás;* 

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

sághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság 

által megküldött igazolást. * 

 

Kelt:…………………………… 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 
Megjegyzés: 

* megfelelő aláhúzandó 

**Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) sz. összkollégiumi 

állásfoglalására. Elérhető: http://www.kozbeszerzes.hu/mutat/1420/   

http://www.kozbeszerzes.hu/mutat/1420/
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5. sz. melléklet 

 

DEGF-151/2014.: „Külföldi folyóiratok és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a 

Debreceni Egyetem részére – 2015.” 

 

 

 

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. § szerinti kizáró okok, valamint a Kbt. 57. § (1) a)-

d), f) pontja szerinti kizáró okok fennállnak. 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 

 

Megjegyzés: 

 A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § alapján a Kbt. 57. §-ára vonatkozóan az alvállal-

kozók, kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdasági szervezetek maguk is nyilatkozhatnak.  
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6. sz. melléklet 

 

DEGF-151/2014.: „Külföldi folyóiratok és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a 

Debreceni Egyetem részére – 2015.” 

 

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 – közbeszerzés tárgya szerinti 

(külföldi folyóiratok szállításából származó) árbevétele a következő volt:  

 

Év Közbeszerzés tárgya szerinti árbevétel (ezer Ft) 

 

20... év 

 

………………… ezer Ft 

 

20... év 

 

………………… ezer Ft 

 

20... év 

 

………………… ezer Ft 

 

 

 

Kelt: …………………… 

 

 

 

 

 ……………………………………. 

  cégszerű aláírás 
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7. sz. melléklet 

 

 

ÖSSZEFOGLALÓ A REFERENCIÁKRÓL 

 

 

Ssz. Szerződés tárgya 

Ellenszolgáltatás 

összege 

(nettó Ft + ÁFA) 

vagy a szállítás 

mennyiségére 

utaló adat  

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:  …………………………………………………… 

Az árubeszerzés rövid ismertetése: …………………………………………………… 

 

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

Információt adó 

 neve:     …………………………………………………… 

címe:     …………………………………………………… 

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

 

 

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

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

 

Teljesítési helye:    …………………………………………………… 

 

Az ellenszolgáltatás összege vagy az áruszállítás mennyiségére utaló adat: 

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

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

A teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt. 

 

Jelen igazolást közbeszerzési eljárásokon történő részvételhez, műszaki-szakmai alkalmasság 

igazolására állítottam ki. 

 

Kelt: ……..………………….. 

 

P.H. 

 

Szerződést kötő másik fél vagy ajánlattevő/ közös ajánlattevő / alvállalkozó / alkalmassági 

feltétel igazolásához kapacitást nyújtó szervezet cégszerű aláírása: 

 

 

 

   

 ……………………………………………….. 

         referenciát kiállító aláírása 
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9. sz. melléklet  

 

DEGF-151/2014.: „Külföldi folyóiratok és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a 

Debreceni Egyetem részére – 2015.” 

 

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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10. sz. melléklet 

 

DEGF-151/2014.: „Külföldi folyóiratok és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a 

Debreceni Egyetem részére – 2015.” 

 

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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11. sz. melléklet 

 

DEGF-151/2014.: „Külföldi folyóiratok és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a 

Debreceni Egyetem részére – 2015.” 

 

 

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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12. sz. melléklet 

 

DEGF-151/2014.: „Külföldi folyóiratok és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a 

Debreceni Egyetem részére – 2015.” 

 

 

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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13. sz. melléklet 

 

DEGF-151/2014.: „Külföldi folyóiratok és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a 

Debreceni Egyetem részére – 2015.” 

 

 

NYILATKOZAT 

szerzői és iparjogvédelmi helytállásról 

 

 

 

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

Ajánlattevő (székhely: …………………………………….…………) cégjegyzésre jogosult 

képviselője ezúton  

 

nyilatkozom 

 

hogy az általam teljesítendő szolgáltatások, illetve azok bármely részének Ajánlatkérő általi 

igénybe vétele nem sérti bármely harmadik személy szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegy-

hez, ipari minta oltalomhoz fűződő, vagy bármilyen más iparjogvédelmi oltalmat élvező jo-

gát. Továbbá kifejezetten és visszavonhatatlanul nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy ha bár-

mely harmadik személy az Ajánlatkérővel szemben ilyen alapon bármilyen, így különösen 

kártérítési igényt támaszt, akkor ezért teljes mértékben az Ajánlatkérő helyett helyt állok. 

 

 

Kelt: ……………………………… 

 

 

 

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

 cégszerű aláírás  
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14. sz. melléklet 

 

DEGF-151/2014.: „Külföldi folyóiratok és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a 

Debreceni Egyetem részére – 2015.” 

 

 

NYILATKOZAT  

az ajánlat eredeti és másolati példányainak egyezőségéről 

 

 

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

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

je, ezúton  

 

nyilatkozom, 

 

hogy az általunk benyújtott papíralapú ajánlat és az elektronikusan CD/DVD adathordozóra 

rögzített példány mindenben megegyezik.    

 

 

 

 

Kelt: …………………… 

 

 

 

 

 ……………………………………. 

 cégszerű aláírás 
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15. sz. melléklet 

 

DEGF-151/2014.: „Külföldi folyóiratok és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a 

Debreceni Egyetem részére – 2015.” 

 

 

 

 

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 
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16. sz. melléklet 

 

DEGF-151/2014.: „Külföldi folyóiratok és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a 

Debreceni Egyetem részére – 2015.” 

 

 

 

 

NYILATKOZAT  

felelős fordításról 

 

 

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

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

selője, ezúton  

 

nyilatkozom, 

 

hogy a jelen közbeszerzési eljárásban a ……. számú, valamennyi az eljárás során kibocsátott 

kiegészítő tájékoztatást átvettem és jelen ajánlatom elkészítése során azokat figyelembe vet-

tem.  

 

 

 

Kelt: …………………… 

 

 

 

 

 ……………………………………. 

 cégszerű aláírás 

 


