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I.  Általános követelmények 

 

1. Az igazolásokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eredeti vagy egyszerű 

másolatban kérjük benyújtani, azonban a Kbt.60.§(3) bek. szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak  papír 

alapon, eredeti aláírt példányban kell tartalmaznia. 

 

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

nak 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 eredményeként meg-

kötött 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 

Szállítóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-Szállítót; 
 
gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet; 
 
gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes 

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; 
  
„Írásbeli” vagy „írásban”: a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok, illetve eljárási cse-

lekmények tekintetében bármely, szavakból vagy számjegyekből álló kifejezés, amely olvasható, 
reprodukálható, majd közölhető, ideértve az elektronikus úton továbbított és tárolt adatokat is; 

 
közbeszerzési eljárás megkezdése: A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást 

megindító hirdetmény feladásának időpontját kell érteni; 
 
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 részvények 

névértéke meghaladja a jegyzett tőke felét, 
b) a tagok szavazatának többségével egyedül rendelkezik, vagy más tagok a befolyással rendel-

kezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, 
vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve hogy együtt a sza-
vazatok több mint felével rendelkeznek, 

c) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők (döntéshozók, ügyvezetők) vagy a felügyelőbizott-
ság (felügyeleti, ellenőrző szerv, testület) tagjainak többségét megválassza (kijelölje) vagy visszahív-
ja; 

 
tényleges tulajdonos: 
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2007. évi CXXXVI. Törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és meg-

akadályozásáról alkalmazásában: 

3.§ ) 

 r)tényleges tulajdonos: 

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

szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a to-

vábbiakban: 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 szabályozott piacon jegyzett társaság, 

amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal 

összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

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

szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással ren-

delkezik, 

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

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

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

endő kedvezményezetteket már meghatározták, 

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

még nem határozták meg, vagy 

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

vány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében el-

jár, továbbá 

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

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

 

Az ajánlat elkészítése 

 

1. A Dokumentáció kiegészítése, tájékoztatás 

 

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

ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban, va-

lamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékozta-

tást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől. 

 

A fenti gazdasági szereplők legkésőbb az ajánlattételi határidő lejáratát megelőző tizedik napig 

írásban az ajánlati felhívásban meghatározott címen és telefaxszámon további tájékoztatást 

kérhet írásban az ajánlat elkészítéséhez szükséges bármely információ tekintetében. Ajánlatké-

rő a válaszokat az ajánlattételi határidő lejáratát megelőző hatodik napig írásban adja meg. 

 

Kiegészítő tájékoztatásban közli az ajánlatkérő, hogy a dokumentáció valamely eleme semmis, 

ha a dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a 

dokumentáció valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy a Kbt-től.  A doku-

mentáció semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzé-

si szerződésben nem alkalmazandó. 

 

2. Az ajánlati felhívás és/vagy Dokumentáció módosítása 

 

 Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult módosítani az ajánlati felhí-

vásban, illetve a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított fel-

tételekről a Kbt. 41-42.§ alapján új hirdetményt kell közzétenni, amelyben új ajánlattételi határ-

időt kell megállapítani. 

Az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció módosítása esetén az ajánlattételi határidőt 

meg kell hosszabbítani. Az új határidőt úgy kell meghatározni, hogy minden esetben megfele-

lő időtartam, de legalább a módosító hirdetmény feladásának napjától e törvény által előírt 

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

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

határidőt nem kell meghosszabbítani. Amennyiben kizárólag a dokumentáció módosul és az 

ajánlattételi határidőt nem kell meghosszabbítani, nem kell hirdetményt közzétenni, elegendő 

a módosításról, vagy a módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásáról közvetlenül tá-

jékoztatni azokat a gazdasági szereplőket, akik a dokumentációt átvették. 

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

be foglalt dokumentációt Ajánlatkérő térítésmentesen bocsátja rendelkezésre. Ha a dokumen-

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

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentációban újra átadni. 

 

3. Az ajánlat visszavonása 

 

 Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal 

visszavonhatja az ajánlatát.  
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4. Az ajánlat módosítása 

 

 Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlatát. (Kbt. 60. § (7) bekez-

dés) 

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően (ami egybeesik az ajánlatok nyilvános bontásának 

kezdési időpontjával) a benyújtott ajánlatok még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosít-

hatók! 

 

5. Az ajánlatba csatolandó iratok 

 

 Az ajánlatnak az alábbi nyilatkozatokat, illetve dokumentumokat kell tartalmaznia: 

 a) szakmai ajánlat 

aa) Az áru alapvető jellemzőinek részletes magyar nyelvű leírása, különös tekintettel a műszaki 

követelményekre, műszaki megfelelőség táblázat a műszaki leírásban megadottak szerint,  

továbbá a termék bemutatására fotó, vagy prospektus, ez utóbbi lehet angol vagy német 

nyelvű. 

 

ab)  Az ajánlattevő által szállított áru vonatkozásában nyilatkozni kell, hogy a szállítandó termék 

új, vagy eddig kereskedelmi forgalomba nem helyezett, gyári minőségű. 

 

ac) Az ajánlattevő által szállított áru, és nyújtott szolgáltatás tekintetében vállalt szavatossági, il-

letve jótállási feltételek, valamint a magyarországi szerviz ellátásának ismertetése.  

 

b) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlott termékekre, készülékekre vonatkozó részletes, té-

teles árajánlatot. 

  

c) Az ajánlatnak tartalmaznia kell annak igazolására alkalmas nyilatkozatot, mely szerint az 

Ajánlattevő által teljesítendő szállítások, szolgáltatások, illetve azok bármely részének Aján-

latkérő általi igénybe vétele nem sérti bármely harmadik személy szerzői jogát, szabadalom-

hoz, védjegyhez, ipari minta oltalomhoz fűződő, vagy bármilyen más iparjogvédelmi oltalmat 

élvező jogát. Továbbá az Ajánlattevő kifejezett és visszavonhatatlan nyilatkozatát arra vo-

natkozóan, hogy ha bármely harmadik személy az Ajánlatkérővel szemben ilyen alapon 

bármilyen, így különösen kártérítési igényt támaszt, akkor ezért teljes mértékben az Ajánlat-

kérő helyett helyt áll. 

 

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

meghatározott dokumentumok. 

 

e) Alvállalkozó(k) igénybevétele: Az Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 40.§(1) alapján nyilat-

koznia kell, hogy 40. § (1) bekezdés alapján meg kell jelölni  

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

lalkozót kíván igénybe venni, 

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mér-

tékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a száza-
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lékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak mű-

ködni. 

 

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 teljesítésére 

való alkalmasságát. 

 

a) Az Ajánlattevőnek és a Kbt. 55.§(5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezetnek a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása céljából ajánlatához mellékelnie 

kell az ajánlati felhívás III.2.2 pontban előírt iratokat 

 

b) Műszaki alkalmassága igazolása céljából az Ajánlattevőnek mellékelnie kell az ajánlati felhí-

vás III.2.3 pontban előírt iratokat 

 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 

köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 

nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges 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 bocsátott 

erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek 

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

megjelölésre került, vagy  

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

beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon 

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

igazolásához 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 esetektől 

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 alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-

ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

 

8. Kizáró okok igazolására közjegyző vagy szakmai kamara által hitelesített nyilatkozattal 

 

Kizáró okok vonatkozásában a 310/2011(XII.23) Kormányrendelet alapján : 
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Az ajánlattevőnek ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény Második Ré-

sze szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a 2-11. § szerint a felhívás feladását követően 

keletkezett iratokkal kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének, vala-

mint a Kbt. 57. § (1) a)-d) bekezdés előírt pontjainak hatálya alá. 

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más kapacitást ren-

delkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában a Kormányrendelet 10. § szerint kell eljárnia. 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2014/57 (05.16)) 

útmutatójára. 

 (elérhető: www.kozbeszerzes.hu ) 

Az ajánlati felhívás feladását követően kiállított, a kizáró okok fenn nem állásáról szóló 
nyilatkozatot a közbeszerzési eljárás kapcsán kell benyújtani. 

 

9. Az ajánlat pénzneme 

 

 Az árakat HUF-ban kell megadni.  

  

10. Az ajánlat nyelve 

Az ajánlatban valamennyi dokumentumnak magyar nyelvűnek kell lennie. A magyar nyelvű 
termékleíráson felül csatolt gyári termékismertető lehet angol vagy német nyelvű is. Az 
egyéb, idegen nyelven készült iratokat (felelős) magyar fordításban is be kell csatolni, ki-
véve a gyári termékismertetőt. A fordítások helyességért ajánlattevő felel. Ajánlatkérő az 
esetleges téves információt hamis adatközlésnek minősíti. 

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

címpéldányt, cégkivonatot (felelős) magyar fordításban is be kell benyújtani, ezzel egyidejűleg a 

külföldi Ajánlattevő köteles táblázatos formában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a kizáró 

okok tekintetében mely, az ajánlattevő székhelye szerinti hatóságok adnak ki igazolást.  

 

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

 

Az Ajánlattevő az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint jogosult részajánlat tételre, de al-

ternatív, illetve többváltozatú ajánlatot nem jogosult tenni. 

 

Kbt. 25. § (1) és (2) bek. alapján:  

 több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.  

 Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők közül egy, a 

közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő megjelölését,  

a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatot, valamint a feladat 

elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztást és részesedések %-os arányait tar-

talmazó megállapodást. 

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

 

12. Ajánlati kötöttség 

 

http://www.kozbeszerzes.hu/
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Az Ajánlattevő a Kbt. 83.§ (7) bekezdése alapján a nyílt eljárásban ajánlatához (ajánlati 

kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve van.  Az ajánlati kötöttség  60(hatvan) nap. 

 

 Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti 

az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az aján-

lati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti 

időpontjától számított 60 napot. 

 

13. Az ajánlat érvényességének alaki kellékei 

 

 Az ajánlati példányokat lezárt borítékban egy eredeti példányban papír alapon és elektroni-

kusan 4db CD v.DVD-n, jelszó nélkül olvasható „.pdf” formátumban rögzítve kell benyúj-

tani. Az ajánlatban nyilatkozni kell, hogy az elektronikus példány a papíralapú eredetivel min-

denben megegyezik. Amennyiben az eredeti és a másolati példányok között bármilyen eltérés 

van, az eredeti példány tartalma az irányadó. 

 

 

Az ajánlatot 1 (egy) nagy borítékban, vagy csomagban kell elhelyezni, melyen kívülről az 

alábbiak szerint kell megjelölni a beszerzés tárgyát: 

 

Debreceni Egyetem  

 

EM-642  

ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi 

Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális 

Medicina Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés II. ütem 

 

Ajánlattételi határidő 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 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 eredeti, papíralapú  ajánlati példányt roncsolás mentesen bonthatatlan kötésben kell 

benyújtani. 
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Az ajánlatnak a Kbt. 60.§ (3) bek. alapján tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett 

nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és 

teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.  E nyilatkozatot  a papíralapú 

ajánlatnak eredeti aláírt példányban kell tartalmaznia. 

 

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, számszerűsíthető adatokat, 

amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. 

 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy, illetve az ajánlatban nyilatkozatot tevő 

alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek részéről aláíró 

személyek eredeti, vagy egyszerű másolatú aláírási címpéldányt, v. aláírás-mintát, ill. meg-

hatalmazott aláíró esetén a meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratban, vagy köz-

okiratban. 

Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság 

által megküldött igazolást.  

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő által kötelezően benyújtandó, az iratjegyzékben 

feltüntetett iratokat, még abban az esetben is, ha azok „nemleges” tartalmúak.  

 

Amennyiben Ajánlattevő nem vesz igénybe kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet, vagy 

ajánlatába nem csatolt idegen nyelven keletkezett iratot, úgy a vonatkozó nyilatkozatmintát 

(8.sz, v. 17. sz. melléklet) áthúzva kérjük csatolni. 

 

Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon el-

helyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvá-

nosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, 

hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazza-

nak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából 

aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a következő bekezdések szerinti 

elemeket. 

- Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint 

olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyil-

vánosságra hozatalát, amely a 71. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de 

az ezek alapjául szolgáló - a következő bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, 

alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

- Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra 

hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonat-

kozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.  
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14. Az ajánlatok benyújtása, ajánlattételi (benyújtási) határidő 

   

Az ajánlat postai úton vagy személyesen is benyújtható. 

 

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

nek a küldemény tényleges kézbesítése minősül. 

A személyesen benyújtott ajánlat átvételét Ajánlatkérő a helyszínen írásban visszaigazolja. 

Lezáratlan, illetve sérült boríték átvételekor ennek tényét Ajánlatkérő az átvételi elismervényen 

rögzíti. 

  

Az ajánlatoknak legkésőbb 2014. szeptember 30-án 11.00 óráig meg kell érkezniük az 

alábbi címre:              

EU-MED Tender Kft 

1131 Budapest, Szent László u. 174. fsz. 3. 

 

Az ajánlatok felbontása, elbírálása 

 

15. Az ajánlatok felbontása 

 

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

jában bontja fel. 

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

kerül.  

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

valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban 

részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, 

valamint személyek lehetnek jelen.  

 

 

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

ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a becsült értéket és a szerződés teljesítéséhez 

rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, részajánlattétel biztosítás esetén részenként. A 

becsült értékre és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére 

vonatkozó adatokat az ajánlatkérő az e bekezdésben foglalt időpontokat megelőzően is az 

ajánlattevők rendelkezésére bocsáthatja. 

 

Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), 

valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont 

(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.  

 

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

azonnal lehetővé kell tenni, hogy betekinthessen a 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapba.  
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A beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyző-

könyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes ajánlattevőnek. 

 

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

személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

16. Ajánlatok vizsgálata 

 

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

ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.  

Az érvényes ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont 

[71. §] alapján, valamint a 71-73. §-okban foglaltakra tekintettel kell értékelni.  

 

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 

követelményeknek;  

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

valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatok 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.  

(4) Ha az ajánlat érvénytelen, az ajánlatkérőnek nem kell az értékelési szempontok szerint 

az ajánlatot értékelnie.  

 

17. Az Ajánlattevő kizárása 

 

1) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az 

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki  

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

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

(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból  

a) azt az ajánlattevőt aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése],  
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18. Az ajánlatok hiánypótlása, pontosítása 

 

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

sít lehetőséget. Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő írásban a többi Ajánlattevő egyide-

jű írásbeli értesítése mellett szólítja fel hiánypótlásra az érintett Ajánlattevő(ke)t. 

 

Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az 

ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, 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 alapadatokat) alapul véve 

számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon 

alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, 

írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell.  

 

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

Ajánlattevő egyidejű írásbeli értesítése mellett felvilágosítást kérhet az Ajánlattevőtől az ajánlat-

tal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések tartalmának tisztázása érdekében.  

Ha az ajánlat kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz, az Ajánlatkérőnek írásban kell ma-

gyarázatot kérnie. 

 

Ha az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek 

vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt köte-

lezettséget tartalmaz, az Ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint 

indokolást köteles írásban kérni.(Kbt. 70. §), melyről valamennyi ajánlattevőt egyidejűleg értesí-

teni kell. 

 

19. Az ajánlatok értékelése és összehasonlítása 

 

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

  

Az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére pénzügyi, gazdasági és műszaki szempontból alkal-

mas Ajánlattevőnek a jelen közbeszerzési dokumentációban meghatározott követelményeket 

kielégítő ajánlatait a Kbt. 71.§ (2) szerint az összességében legelőnyösebb megajánlás alapján 

értékeli. 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó 
és felső határa:  
Alsó határa: 1 pont felső határa: 10 pont 
 
Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a mód-
szer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszá-
mot: 
Az ajánlatok összehasonlítása valamennyi részben az 1. és a 7. rész  3. értékelési 

szempont esetén fordított arányosítás módszerével történik. A legkedvezőbb (legala-

csonyabb) megajánlás kapja a 10 pontot, a többi ajánlat hozzá viszonyítva kap keve-
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sebbet. 

A 2. értékelési szempont esetén ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkal-

mazza. A legkedvezőbb megajánlás kapja a 10 pontot, a többi ajánlat hozzá viszonyít-

va kap kevesebbet. Az összesen 60 hónap jótállási idő feletti megajánlások is csak 

maximális pontszámmal kerülnek értékelésre, valamint ajánlatkérő irreális ajánlati 

elemre tekintettel a Kbt.70.§(1) bek. alapján indoklás megadására szólítja fel az érin-

tett ajánlattevőt. 

 

A 2. rész 3. és 4. műszaki értékelési szempont, a 3. rész 3.  és 4. műszaki értékelési 

szempont, a 7. rész 4. és 5. műszaki értékelési szempont, valamint a 10. rész 3. műsza-

ki értékelési szempont esetén abszolút módszerrel kerülnek értékelésre a megajánlá-

sok, igen = 10, nem =1. 

 
A súlyszámmal felszorzott és összeadott pontszámok alapján kerül meghatározásra egy-egy 
ajánlattevő összpontszáma. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot minősíti Ajánlatkérő 
a legelőnyösebbnek. 
 

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 válása 

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 tekintetében 

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 eredménytelennek az 

eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű 

döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható.  

(2) Amennyiben ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban lehetővé tette a részekre történő 

ajánlattételt, az eredménytelenség az eljárásnak csak az eredménytelenségi okkal érintett 

részére állapítható meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban rögzítette 

és megindokolta azt, hogy bármely rész eredménytelensége esetén már nem áll érdekében a 

szerződések megkötése, az eljárást valamennyi rész tekintetében eredménytelenné 

nyilváníthatja.  

 

21. Az eljárás eredményének ismertetése 

 

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

meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni. 
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Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást 

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 összegezést az 

ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult 

módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, továbbá a 

már megkötött szerződéstől elállni, illetve amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti 

állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény 

megküldését követően észleli, hogy az eredmény (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 kérelemre vagy 

kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlatkérő legkésőbb az 

eljárás eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az 

összes ajánlattevőnek.  

 

22. A szerződéskötés  

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

fogadott ajánlatban foglaltak alapján kerül sor az összegezés megküldését követő tizenegyedik 

naptól a harmincadik napig. Amennyiben csak egy ajánlatot nyújtanak be, ajánlatkérő alkalmaz-

za a Kbt.124.§(8) a) pontban meghatározottakat. 

 

Az ajánlatkérő a nyertes szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben mentesül a 

közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes szervezet 

akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az 

ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően - általa előre nem 

látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési 

szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. 

 

23. Az eljárás nyertesének visszalépése 

 

Ha az eljárás nyertese visszalép a szerződéskötéstől, az Ajánlatkérő – amennyiben hirdetett 

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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A benyújtandó ajánlat részét képező igazolások, nyilatkozatok: 

 

Sorsz. Nyilatkozatok 

 

 Vizsgálat tárgya Igazolás módja 

1. 
Információs adatlap Kiadott minta szerint 

1. sz. melléklet 

2. 
Tartalomjegyzék oldalszámozott 

 

3. 
Felolvasólap Kiadott minta szerint 

2. sz. melléklet 

4. 
Kbt. 56.(1)-(2) § , 57. § (1) a)-d) szerinti 

kizáró okok hatálya alá tartozás 

310/2011(XII.23) Kormányrendelet 2-11§.szerint  

3-4. sz. melléklet 

5. 

Pénzügyi-gazdasági alkalmasság megíté-

lése 

az ajánlati felhívás III.2.2. pontjában előírtak és 

a 310/2011(XII.23)  Kormányrendelet 14.§ sze-

rint  

13. sz. melléklet 

6. 

Műszaki-szakmai alkalmasság megítélésé-

re kért dokumentumok 

az ajánlati felhívás III.2.3. pontjában előírtak a  

310/2011(XII.23) Kormányrendelet 15.§ szerint  

 

7. 

Ajánlattevő nyilatkozata kapacitás biztosí-

tására bevont szervezet 

tekintetében 

Kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat a 

Kbt. 55.§(5)-(6) alapján 

7. sz. melléklet 

8. 
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szerve-

zet nyilatkozata 

Nyilatkozat a Kbt. 55.§ (6) alapján 

8. sz. melléklet 

9. 

Nyilatkozat az ajánlati felhívás feltételeire, 

a szerződés teljesítésére, a kért ellenszol-

gáltatásra vonatkozóan,  

Kbt. 60. § (3) szerinti nyilatkozat. 

Cégszerű nyilatkozat 10. sz. melléklet 

Az eredeti példány csatolandó! 

10. 
KKvt szerinti besorolásra vonatkozó nyilat-

kozat 

Kbt. 60. § (5) szerinti nyilatkozat 

11. sz. melléklet 

11. 
Alvállalkozók tekintetében Kbt. 40. § (1) bekezdés teljesítése 

6. sz. melléklet 

12. 

Kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalko-

zók és kapacitást rendelkezésre bocsátó 

szervezet tekintetében 

Kbt. 58. § (3) pontjának teljesítése 

9. sz. melléklet 

13. 
Közös ajánlattétel esetén Közös ajánlattételről szóló megállapodás a 

Kbt.25.§ szerint 

14. 
Aláírási címpéldány ,aláírás-minta , meg-

hatalmazás 

Eredeti, v. egyszerű másolat 

15 

Magyar nyelvű műszaki leírás, műszaki 

megfelelőség táblázat áru bemutatása 

(fotó/prospektus), nyilatkozat új termék 

szállításáról, szervizről. 

dok. 5.a) alapján 

16 
Árajánlat (tételes)  dok. 5. b) alapján 
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17 
Szerzői és iparjogvédelmi nyilatkozat Dokumentáció 5.c) pont alapján 

12. sz. melléklet 

18 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljá-

rás esetében a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak 

érkezéséről a cégbíróság által megküldött 

igazolást 

310/2011(XII.23) Kormányrendelet 7.§ szerint 

5. sz. melléklet 

19 
Nyilatkozat az elektronikus adathordozón 

rögzített példány tekintetében  

Cégszerű nyilatkozat  

14. sz. melléklet 

20 
Idegen nyelven keletkezett iratok csatolá-

sa esetén nyilatkozat felelős fordításról 

Cégszerű nyilatkozat 

15. sz. melléklet 

 

 

Záradék 

 

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

az ajánlatban fellelhető, a törvényben meghatározott módon elkülönített adatokat a Kbt. 80.§ szerinti 

előírások figyelembe vételével üzleti titokként kezeli. 
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Az ajánlat kötelező részeinek ajánlott összeállítási sorrendje 

 

1) Információs adatlap 

2) Felolvasólap 

3) Tartalomjegyzék oldalszámozással 

4) Pénzügyi- gazdasági alkalmasság igazolása  

5) Műszaki –szakmai alkalmasság igazolása  

6) Kizáró okok igazolása  

7) Változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást 

8) Aláírási címpéldányok 

9) Amennyiben közös ajánlattételre kerül sor, akkor ajánlattevők kötelesek becsatolni a Kbt.25.§ 

szerint egymás közötti megállapodásukat eredeti vagy egyszerű másolatban 

10) Nyilatkozat a Kbt. 40. §. (1) bekezdése szerint 

11) Nyilatkozat a Kbt. 58§ (3) bekezdés szerint  

12)  Nyilatkozat a Kbt. 60§ (3) bekezdés szerint  

13) Nyilatkozat a Kkvt szerinti besorolásról a Kbt. 60§ (5) bekezdés szerint 

14) Nyilatkozat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételéről a Kbt. 55.§(5) alapján 

15) Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata a Kbt. 55.§ 6) alapján 

16) Szerzői és iparjogvédelmi nyilatkozat 

17) Nyilatkozat az elektronikus adathordozón rögzített példány tekintetében  

18) Nyilatkozat idegen nyelven keletkezett iratok csatolása esetén nyilatkozat felelős fordításról  

19) Árajánlat (tételes) 

20) Magyar nyelvű műszaki leírás és a műszaki megfelelőség táblázat  

21) Nyilatkozat új termék szállításáról, szervizről  

22) Áru bemutatása (prospektus v. fotó)  
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III.  Teljesítési hely 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debreceni Egyetem 

 

Klinikai Központ 

Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék épülete 
(volt I. sz. Sebészeti Intézet épülete) 

 

4032 Debrecen, Nagyerdei krt.98. 
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 IV. Szerződés tervezet 

(a szerződés minden rész esetén külön-külön kerül megkötésre) 
8.-9., 11. részek esetén 

 
A szerződés létrejött egyrészről a  

Debrecen Egyetem  

székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.,  
képviseli: Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor és Dr. Bács Zoltán gazdasági főigazgató  
Intézményazonosító: FI 17198 
Statisztikai számjel: 15329750-8542-312-09  
Adószám: 15329750-2-09 
Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár 
Bankszámla szám: 10034002-00282871-00000000 
mint Vevő (továbbiakban: Vevő),  
másrészről a 
 
cég neve:..................................................................... 

székhely: ……………………………..……………… 

képviselő:…………………………………………….. 

statisztikai számjel:…………………………………… 

adószám:……………………………………………… 

számlavezető pénzintézet: ……………………………. 

bankszámlaszám:............................................................. 

mint Eladó, (a továbbiakban: Eladó)  közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint. 
 
 
1. A szerződés tárgya 
 
1.1. A szerződés tárgya a Vevő „EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatá-

sok Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi 
Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor be-
szerzés II. ütem” elnevezésű, 2014/S…………………..(dátum)………………. számú ajánlati fel-
hívásában és a jelen szerződés 1. számú mellékletében részletesen meghatározott minőségű 
…………………………………….. (a továbbiakban Áru) jelen szerződés szerinti feltételekkel való 
határidős adásvétele (szállítása).  

 
1.2. Az árunak és a feltételeknek meg kell felelnie a jelen szerződés 1. számú mellékletében foglalt 

specifikációnak, valamint a Eladó által az ajánlata mellékleteként csatolt leírásokban, illetve 
prospektusokban rögzített jellemzőknek, illetve paramétereknek, feltételeknek. 

  
 
2.          Ellenszolgáltatás összege: …………………………..HUF+ Áfa, azaz ..…………………….. 

……………………………….. HUF+ Áfa 
 
 
3. Fizetési mód 
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3.1. A Vevő a fenti 2. pont szerinti összeget - az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyre szállítást 
követően, a teljesítés igazolása után kiállított számla átvételét követő 30 napon belül a Eladó 
…………….. banknál vezetett …………………………………. számú számlájára a Ptk 6:130 § 
(1)-(2) és a 4/2011(I.28) Korm. Rendeletben 55-66.§. részletesen szabályozottak szerint átuta-
lással egyenlíti ki. Vevő részszámlázásra nem biztosít lehetőséget. A beszerzés ÉAOP-4.1.2/C-
11-2012-0001 forrásból valósul meg. A támogatás kifizetése utófinanszírozással történik. A tá-
mogatás intenzitása 100,000000 %. Részszámlázásra nincs lehetőség. A szerződés, az elszá-
molás és a kifizetés pénzneme HUF-t. 
 
A fizetési esedékesség a Eladó által a Vevőnek igazoltan átadott számla átvételének dátumá-
tól kezdődik. 

3.2. A kifizetés a 2003. évi XCII tv. (Art.) 36/A § (3) bek. hatálya alá tartozik. 
 
3.3. Az Áru tulajdonjoga az ellenszolgáltatás kiegyenlítése után száll át Vevőre. 
 
3.4.    Vevő késedelmes fizetése esetén Eladó  a Ptk. 6:48§ bek. szerinti késedelmi kamat számlázá-

sára jogosult.  
 Szerződő Felek kikötik, hogy Vevő nem esik fizetési késedelembe akkor, ha a Eladói kifizetés a 

KSZ ügyintézése miatt nem történik meg határidőben. 
 
4. Teljesítés 
 
4.1. Az adásvételre vonatkozó teljesítés határideje : a Eladó által az ajánlatában vállalt,a jelen szer-

ződés aláírásától számított .… nap. Eladó a leszállítást megelőzően legalább 3 munkanappal 
köteles Vevőt írásban értesíteni a szállítás pontos időpontjáról.  

  
Teljesítési hely 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék épülete 

 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 

 
5. Szállítási feltételek és határidők 
 
5.1. Az Árunak a teljesítési helyig történő szállításáért a Eladó külön díjazást nem igényelhet. 
 
5.2 Szállítási határidő: a Eladó által az ajánlatában vállalt,a jelen szerződés aláírásától számított … 

nap. 
 
 
6. Csomagolás 
 
6.1. A Eladó az Árut a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon 

(ládákon) fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címké-
ket. 

 
7. Az Áru átvétele, tárolása 
 
7.1. Az Áru fuvarozótól történő átvétele és szükség szerinti raktározása a Vevő, vagy a Vevő által 

kijelölt személy feladata. A Vevő kellő időben köteles tájékoztatni a Eladót az átvételre jogosult 
személyéről. Az Áru átadásával egyidejűleg Eladó részletes használati utasítást is köteles mel-
lékelni. 
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7.2. Szerződő Felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel. Steril áru szállítása esetén 
Eladó köteles a sterilitás megőrzését biztosítani.  

 
8. Ellenőrzések és vizsgálatok 
 
8.1. A Vevő az Áru átadás-átvétele során jogosult elvégezni mindazon vizsgálatokat és méréseket 

annak megállapítása végett, hogy az Áru megfelel-e a szerződésben foglalt feltételeknek, így 
különösen a műszaki specifikációban leírtaknak. A vizsgálatok alapját a szerződés technikai 
specifikációja képezi. 

 
8.2. Ha az átadás-átvétel során a Vevő azt állapítja meg, hogy az Áru nem felel meg a szerződés-

ben foglalt feltételeknek, így különösen a műszaki specifikációban leírtaknak, akkor a Vevő - a 
választása szerint - az Áru kicserélését vagy kijavítását követelheti, és megjelölheti a kicserélés 
vagy kijavítás határidejét, a Eladó pedig köteles a Vevő által megjelölt igényt haladéktalanul és 
térítésmentesen kielégíteni. 

 
Amennyiben az Áru olyan rejtett hibával rendelkezik, amely az átvétel során nem állapítható 
meg, és a hiba megléte mellett az Áru rendeltetésszerű használata ellehetetlenül, és a hibát ve-
vő az átadás-átvételtől számított 30 napig bejelenti, úgy Eladó köteles az Árut cserélni. 

 
9. Szavatosság, jótállás 
 
9.1. A Eladó szavatolja és garantálja, hogy 
 

a) az általa a szerződés keretén belül szállított Áru az ajánlatában feltüntetettek szerint hasz-
nálatban nem volt (nem került eddig üzembe helyezésre), és hacsak a jelen szerződés 
másként nem rendelkezik, tartalmazza a legutóbbi összes kivitelezési és anyagbeli fejlesz-
téseket, 

 
b) a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta terve-

zési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a Eladó vagy közreműködői tevékenységével vagy mu-
lasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, 

 
c) a szállított Áru a közbeszerzési dokumentációban megjelölt feltételek mellett a Eladó aján-

latában megjelölt jótállási idő tartama alatt megőrzi a használhatóságát. 
 
d) Helyszíni teljes körű jótállás ( az eszközök helyszínre szállítását és beüzemelését követő 

sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számítva): 12+……. hónap 
 

 
9.2. A Vevő köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Eladót a szavatosság, illetve a jótállás alap-

ján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről. 
 
9.3. A szavatosság, illetve a jótállásnak a Eladó ajánlatában megjelölt időtartama alatt a Eladó, 

illetve a Eladónak az ajánlatban megjelölt közreműködője a fenti 8.2 pontban foglaltak megfele-
lő alkalmazásával köteles a Vevő szavatossági, illetve jótállási igényét kielégíteni. 

 
9.4. Ha a Eladó nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a fenti 9.3 pont szerinti kötelezettsé-

gének, akkor a Vevő a Eladó költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köte-
les - minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése vagy kijavítása érdekében. 

 
9.5. A szavatossági, illetve jótállási idő alatt bejelentett igények a szavatossági, illetve jótállási idő 

lejárta után is érvényesíthetők. 
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10. Kötbér 
 

 A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítése ese-
tén a Eladó az alábbi mértékű kötbért köteles fizetni a Vevőnek: 
a) A napi késedelmi kötbér mértéke jelen szerződés ellenértékének 1%-a/naptári nap (maxi-

mum 20%). 
b) hibás teljesítés esetén, amennyiben az Ajánlatkérő a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését 

igényli, az igény bejelentésétől az Áru kijavításáig vagy kicseréléséig terjedő idő alatt az 
Ajánlatkérőt a fenti a) pontban meghatározott mértékű hibás teljesítési kötbér illeti meg, a 
jelen szerződés ellenértékének 1%-a/naptári nap (maximum 20%). 

 
10.2. A kötbér kifizetése nem érinti a Vevő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a köt-

bér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. 
 
11. Az elállás joga 
 
11.1   A Felek megállapodnak, hogy a Vevő az Eladó 14 napot meghaladó késedelme esetén jogosult 

a szerződéstől elállni és az Eladótól a kára megtérítését követelni. 
 

 
12.  Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek 
 
12.1. A Eladó a közbeszerzési dokumentációban előírtak szerint a saját költségére köteles biztosítani 

a Vevő részére az Áruk felhasználásához szükséges engedélyeket, legkésőbb a szállítás 
megkezdéséig. 

 
12.2. Ha a Eladó nem magyar gazdálkodó szervezet, a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak 

teljesítésével kapcsolatban Magyarországon kívül felmerülő adókat és illetékeket a Eladó, míg 
a Magyarországon felmerülő adókat, vámokat és illetékeket a Vevő viseli a közvetlenül impor-
tált Áruk után. 

 
13. Hatályba lépés 
 

A szerződés az aláírás napján lép hatályba és a jótállási időszak leteltének végéig tart.  
 
14 Egyéb feltételek 
 
14.1.  Eladó köteles Vevő részére bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni 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. § szerinti kizáró okok hatálya 
alatt.  

 
A közbeszerzési eljárás ajánlatában megnevezett személyek/szervezetek az alábbiak:  
……………………… 

 
Eladó az alvállalkozók személyét a Kbt-ben meghatározott módon és esetben módosíthatja. 
Eladó tudomásul veszi, hogy a szerződési feladatok teljesítését a fenti személyek útján jogosult 
ellátni. Eladó tudomásul veszi, hogy kizárólag a Kbt. 128. § (3) bekezdésében leírt módon le-
hetséges a fent megnevezett alvállalkozó vagy szakember módosítása.  
 
A Kbt. 125. § (4) bekezdése a) pontja alapján Eladó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve 
számolhat el jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 
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56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merül-
nek fel, és amelyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
Eladó vállalja, hogy jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 
a Vevő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Ve-
vőt haladéktalanul értesíti.  
Vevő a Kbt. 125. § (4) és (5) bekezdése szerint az ott foglalt esetekben jelen szerződést jogo-
sult és egyben köteles is felmondani.  
A Kbt. fent említett szakaszai az alábbiakat írja elő: 

„(4) Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy 
a) a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; 
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő szá-
mára megismerhetővé teszi és az (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktala-
nul értesíti. 

(5) Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 
a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részese-
dést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; 

a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.” 

 
Az előzőek szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szállí-
tás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 
A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladó-
ra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
 
A Kbt. 127. § (4) bekezdés szerint semmis – a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) 
bekezdésében lehetővé tett eset kivételével - a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szer-
ződés azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza az ajánlatkérő szerződésszegése ese-
tére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását. 
 
Jelen szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illet-
ve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 
 
A Kbt. 128. § (2) szerződés alapján Eladó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése so-
rán kizárólag a közbeszerzési eljárási ajánlatában megjelölt alvállalkozó működhet közre, vala-
mint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, aki (amely) a közbeszerzési el-
járásban részt vett Eladó alkalmasságának igazolásában. Eladó köteles a Vevő részére beje-
lenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem neve-
zett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.  
 
Jelen szerződés módosítására - amennyiben a módosítást nem a szerződést aláíró személyek 
látják el aláírásaikkal - csak a felek által erre kifejezetten felhatalmazott képviselők útján, írás-
ban, a felek egybehangzó jognyilatkozatai alapján van lehetőség, a Kbt. 132. §-ában meghatá-
rozott esetben. 
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Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formá-
ban (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vétel-
kor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A Felek közötti levelezése nyelve: magyar. 

a) Vevő címe: Debreceni Egyetem  
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.,  
Vevő telefonja: ……………………………. 
Értesítendő személy: ……………………………  

 
b)       Eladó címe: …………………………………………………………………. 
 Eladó telefonja: ……………………………………………………………... 

           Értesítendő személy:  ……………………………………………………….. 
 
c)       Vevő, jelen szerződés tárgyát képező feladatok teljesítéséért felelős megbízottja: 
  

……………………szervezeti egység………………… (vezető vagy munkatárs) 
 
14.2.  Eladó kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásakor a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

tv. szerinti átlátható szervezetnek minősül. Jelen szerződést Vevő kártalanítás nélkül és 
azonnali hatállyal felmondhatja, ha Eladó már nem minősül átlátható szervezetnek. 

 
14.3 Jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését Szerződő Felek elsődlegesen tárgyalá-

sok útján kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére 
Szerződő Felek hatáskörtől függően a Debreceni Járásbíróság/Debreceni Törvényszék kizá-
rólagos illetékességét kötik ki. 

 
Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Kbt-ben, a Ptk-ban és 
Szerződő Felek jogviszonyára irányadó egyéb hatályos magyar jogszabályokban foglaltak az 
irányadóak. 
 
Jelen szerződés hat (6) darab eredeti példányban készült, amelyből négy (4) példány a Vevőt, 
két (2) példány Eladót illeti. 
 
Szerződő Felek képviselői jelen szerződést átolvasás után, mint Szerződő Felek ügyleti aka-
ratával mindenben megegyezőt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, helybenhagyólag alá-
írják. Aláíróik kijelentik, hogy jelen szerződés aláírására jogosultak és jelen szerződés hatály-
balépéséhez további jogcselekményre nincs szükség. 

 
 
Debrecen, 2014. .........…. 
 
 
1. sz. melléklet: Műszaki specifikáció 
2. sz. melléklet: A nyertes ajánlat azon elemei, melyek értékelésre kerültek. 
 
 
 
……………………………………     ………………………………… 
               Vevő       Eladó 

            
Prof. Dr. Szilvássy Zoltán  
           rektor 
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Pénzügyi ellenjegyzés: 

 
Debrecen, 2014…………………. 
 
 

….………………………………… 

          

     Dr. Bács Zoltán           

              gazdasági főigazgató 

 

Szakmai ellenjegyzés: 

 

 

….………………………………… 

          

Jogi ellenjegyzés: 

 

 

….………………………………… 
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Szerződés tervezet 

(a szerződés minden rész esetén külön-külön kerül megkötésre) 
1.-7., 10., 12-18.  részek esetén alkalmazandó 

 
A szerződés létrejött egyrészről a  

Debrecen Egyetem  

székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.,  
képviseli: Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor és Dr. Bács Zoltán gazdasági főigazgató  
Intézményazonosító: FI 17198 
Statisztikai számjel: 15329750-8542-312-09  
Adószám: 15329750-2-09 
Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár 
Bankszámla szám: 10034002-00282871-00000000 
mint Vevő (továbbiakban: Vevő),  
másrészről a 
 
cég neve:..................................................................... 

székhely: ……………………………..……………… 

képviselő:…………………………………………….. 

statisztikai számjel:…………………………………… 

adószám:……………………………………………… 

számlavezető pénzintézet: ……………………………. 

bankszámlaszám:............................................................. 

mint Eladó, (a továbbiakban: Eladó)  közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint. 
 
 
1. A szerződés tárgya 
 
1.1. A szerződés tárgya a Vevő „EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatá-

sok Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi 
Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor be-
szerzés II. ütem” elnevezésű, 2014/S…………………..(dátum)………………. számú ajánlati fel-
hívásában és a jelen szerződés 1. számú mellékletében részletesen meghatározott minőségű 
…………………………………….. (a továbbiakban Áru) jelen szerződés szerinti feltételekkel való 
határidős adásvétele (szállítása).  

 
1.2. Az árunak és a feltételeknek meg kell felelnie a jelen szerződés 1. számú mellékletében foglalt 

specifikációnak, valamint a Eladó által az ajánlata mellékleteként csatolt leírásokban, illetve 
prospektusokban rögzített jellemzőknek, illetve paramétereknek, feltételeknek. 

  
2.          Ellenszolgáltatás összege: …………………………..HUF+ Áfa, azaz ..…………………….. 
……………………………….. HUF+ Áfa 

3.Fizetési mód 
 
3.1  A Vevő a fenti 2. pont szerinti összeget - az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyre szállítást 

követően, a teljesítés igazolása után kiállított számla átvételét követő 30 napon belül a Eladó 
…………….. banknál vezetett …………………………………. számú számlájára a Kbt. 130. § 
(1),(4) és (6) bek. és a  4/2011 (I.28) Korm. Rendelet 57/A § alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) be-
kezdésében foglaltak szerint átutalással egyenlíti ki. Vevő részszámlázásra nem biztosít lehető-
séget. A beszerzés ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 forrásból valósul meg. A támogatás kifizetése 
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szállítói finanszírozással történik. A támogatás intenzitása 100,000000 %. Részszámlázásra 
nincs lehetőség. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme HUF-t. 
 
A fizetési esedékesség a Eladó által a Vevőnek igazoltan átadott számla átvételének dátumá-
tól kezdődik. 

A kifizetés a 2003. évi XCII tv. (Art.) 36/A § (3) bek. hatálya alá tartozik. 
 
3.2 Szállítói előleg igénybevétele, és a folyósításának feltételei 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A § (1) bekezdése alapján 
Eladó jogosult jelen szerződés – támogatási szerződés terhére - elszámolható összege 30%-
ának megfelelő mértékű előleg igénylésére. Eladó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés finan-
szírozásában és annak keretében nyújtott szállítói előleg folyósításában a Kormány európai 
uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja 
(Miniszterelnökség), mint támogató, és a képviseletében ……………………………………., mint 
Közreműködő Szervezet (KSZ) vesz részt. 
Eladó tudomásul veszi, hogy a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos 
irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja (Miniszterelnökség) a szállítói előleg kifizeté-
sét független, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági 
feladatok ellátására kijelölt tagja (Miniszterelnökség) által megbízott ellenőr ellenőrzéséhez köt-
heti. Az ellenőrzés megállapításai az Eladóra nézve kötelező erővel bírnak. 
Eladó köteles az igénybejelentése alapján, a Kormány európai uniós források felhasználásával 
kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja (Miniszterelnökség) javára szóló, 
a Kbt. 126. § (6) bekezdése (b) pontja szerinti biztosítékot nyújtani. Az előleg visszafizetési biz-
tosíték összege a Kormányrendelet 57.§(3) alapján az eljárás eredményeként kötött szerződés 
elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás 
összegének megfelelő mértékű. Szállítói előleg biztosítékaként gazdasági társaság vagy non-
profit szervezet Eladó– cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy természetes 
személy többségi tulajdonosának kezességvállalása, valamint garanciaszervezet által vállalt 
kezesség is elfogadható. Eladó egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak 
azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendel-
kezésre kell állnia.    
    
Eladó a biztosítékot a szállítói előleg – külön előlegbekérő okiratban történő – igénylésével kö-
teles közvetlenül a KSZ részére benyújtani a Kedvezményezett (Ajánlatkérő) egyidejű értesíté-
se mellett. szállítói előleg kizárólag a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcso-
latos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja (Miniszterelnökség) által rendelkezésre 
bocsátott okirat minta alapján benyújtott biztosíték ellenében folyósítható. 
 
Eladó tudomásul veszi, hogy szerződésszegő magatartása esetében a biztosítékot a KSZ jogo-
sult azonnali hatállyal lehívni. 
 
Eladó tudomásul veszi és egyben elismeri, hogy szerződésszegésnek minősül különösen, de 
nem kizárólagosan, ha Eladó  
  

- ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, 
vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban; 

- 30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik; 
- a szerződés (rész) teljesítését határidőben nem kezdi meg, vagy annak (rész) teljesítésével – 

érdekkörében felmerült okból – hatvan napos késedelembe esik;  
- érdekkörében felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatá-

sát előidéző körülmény; 
- részéről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy ér-

téke egyébként számottevően csökken, és megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek 
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megfelelő további biztosíték nyújtásáról a KSZ felszólítására a megszabott határidőn belül nem 
intézkedik; 

- tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta ellenőrzésre jogosult szerv ál-
tal megállapításra kerül;  

- a szállítói előleg összegét a szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon hasznosítja 
vagy használja fel, vagy a felhasználás támogató általi ellenőrzését megakadályozza; 

- valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik. 
 
A szállítói előleget Eladó – az előlegbekérő okirat benyújtásával – közvetlenül a KSZ-től igé-
nyelheti a Kedvezményezett (Ajánlatkérő) egyidejű értesítése mellett. A Kedvezményezett 
(Ajánlatkérő) az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos 
észrevételeit a KSZ-nek. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Kedvezményezett 
(Ajánlatkérő) részéről elfogadottnak kell tekinteni. 
 
A KSZ a Kedvezményezett (Vevő), illetve a Kormány európai uniós források felhasználásával 
kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja (Miniszterelnökség) által megbí-
zott ellenőr nyilatkozatát is figyelembe véve dönt a szállítói előleg igénylésének teljesítéséről.  
 
Eladó köteles a folyósított szállítói előlegről számlát kiállítani és azt a Kedvezményezett (Vevő) 
részére megküldeni. A Kedvezményezett (Vevő) köteles Eladó által megküldött előleg-számlát 
annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és annak általa hitelesített másolati példá-
nyát a KSZ részére időközi kifizetési igénylés keretében megküldeni. 
 
A szállítói előleg jóváhagyott összegét a KSZ köteles az előlegbekérő okirat kézhezvételétől 
számított 15 napon belül folyósítani Eladó részére. 
 
Eladó köteles a részére folyósított szállítói előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával 
összhangban felhasználni. Eladó tudomásul veszi, hogy a KSZ a szállítói előleg felhasználást 
jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve Eladó szerződésszegésének eseteit is – fenn-
tartja magának a jogot a szállítói előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem össze-
egyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén a szállítói előleg vissza-
követelésére, valamint annak visszafizetése hiányában a biztosíték lehívására. 

 
           Az előleg összege a teljesítést követően kiállított végszámlából kerül levonásra. 
 
3.3. Vevő késedelmes fizetése esetén Eladó  a Ptk. 6:48§ bek. szerinti késedelmi kamat számlázá-

sára jogosult.  
 Szerződő Felek kikötik, hogy Vevő nem esik fizetési késedelembe akkor, ha a Eladói kifizetés a 

KSZ ügyintézése miatt nem történik meg határidőben. 
 
3.4  Az Áru tulajdonjoga az ellenszolgáltatás kiegyenlítése után száll át Vevőre. 
 
4. Teljesítés 
 
4.1. Az adásvételre vonatkozó teljesítés határideje : a Eladó által az ajánlatában vállalt,a jelen szer-

ződés aláírásától számított .… nap. Eladó a leszállítást megelőzően legalább 3 munkanappal 
köteles Vevőt írásban értesíteni a szállítás pontos időpontjáról.  

  
Teljesítési hely 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék épülete 

 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 
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5. Szállítási feltételek és határidők 
 
5.1. Az Árunak a teljesítési helyig történő szállításáért a Eladó külön díjazást nem igényelhet. 
 
5.2 Szállítási határidő: a Eladó által az ajánlatában vállalt,a jelen szerződés aláírásától számított … 

nap. 
 
 
6. Csomagolás 
 
6.1. A Eladó az Árut a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon 

(ládákon) fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címké-
ket. 

 
7. Az Áru átvétele, tárolása 
 
7.1. Az Áru fuvarozótól történő átvétele és szükség szerinti raktározása a Vevő, vagy a Vevő által 

kijelölt személy feladata. A Vevő kellő időben köteles tájékoztatni a Eladót az átvételre jogosult 
személyéről. Az Áru átadásával egyidejűleg Eladó részletes használati utasítást is köteles mel-
lékelni. 

 
7.2. Szerződő Felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel. Steril áru szállítása esetén 

Eladó köteles a sterilitás megőrzését biztosítani.  
 
8. Ellenőrzések és vizsgálatok 
 
8.2. A Vevő az Áru átadás-átvétele során jogosult elvégezni mindazon vizsgálatokat és méréseket 

annak megállapítása végett, hogy az Áru megfelel-e a szerződésben foglalt feltételeknek, így 
különösen a műszaki specifikációban leírtaknak. A vizsgálatok alapját a szerződés technikai 
specifikációja képezi. 

 
8.2. Ha az átadás-átvétel során a Vevő azt állapítja meg, hogy az Áru nem felel meg a szerződés-

ben foglalt feltételeknek, így különösen a műszaki specifikációban leírtaknak, akkor a Vevő - a 
választása szerint - az Áru kicserélését vagy kijavítását követelheti, és megjelölheti a kicserélés 
vagy kijavítás határidejét, a Eladó pedig köteles a Vevő által megjelölt igényt haladéktalanul és 
térítésmentesen kielégíteni. 

 
Amennyiben az Áru olyan rejtett hibával rendelkezik, amely az átvétel során nem állapítható 
meg, és a hiba megléte mellett az Áru rendeltetésszerű használata ellehetetlenül, és a hibát ve-
vő az átadás-átvételtől számított 30 napig bejelenti, úgy Eladó köteles az Árut cserélni. 

 
9. Szavatosság, jótállás 
 
9.1. A Eladó szavatolja és garantálja, hogy 
 

b) az általa a szerződés keretén belül szállított Áru az ajánlatában feltüntetettek szerint hasz-
nálatban nem volt (nem került eddig üzembe helyezésre), és hacsak a jelen szerződés 
másként nem rendelkezik, tartalmazza a legutóbbi összes kivitelezési és anyagbeli fejlesz-
téseket, 
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b) a szállított Áru alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta terve-
zési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a Eladó vagy közreműködői tevékenységével vagy mu-
lasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, 

 
d) a szállított Áru a közbeszerzési dokumentációban megjelölt feltételek mellett a Eladó aján-

latában megjelölt jótállási idő tartama alatt megőrzi a használhatóságát. 
 
e) Helyszíni teljes körű jótállás ( az eszközök helyszínre szállítását és beüzemelését követő 

sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számítva): 12+……. hónap 
 

 
9.2. A Vevő köteles írásban haladéktalanul értesíteni a Eladót a szavatosság, illetve a jótállás alap-

ján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről. 
 
9.3. A szavatosság, illetve a jótállásnak a Eladó ajánlatában megjelölt időtartama alatt a Eladó, 

illetve a Eladónak az ajánlatban megjelölt közreműködője a fenti 8.2 pontban foglaltak megfele-
lő alkalmazásával köteles a Vevő szavatossági, illetve jótállási igényét kielégíteni. 

 
9.5. Ha a Eladó nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a fenti 9.3 pont szerinti kötelezettsé-

gének, akkor a Vevő a Eladó költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köte-
les - minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése vagy kijavítása érdekében. 

 
9.5. A szavatossági, illetve jótállási idő alatt bejelentett igények a szavatossági, illetve jótállási idő 

lejárta után is érvényesíthetők. 
 
10. Kötbér 
 

 A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítése ese-
tén a Eladó az alábbi mértékű kötbért köteles fizetni a Vevőnek: 
a) A napi késedelmi kötbér mértéke jelen szerződés ellenértékének 1%-a/naptári nap (maxi-

mum 20%). 
b) hibás teljesítés esetén, amennyiben az Ajánlatkérő a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését 

igényli, az igény bejelentésétől az Áru kijavításáig vagy kicseréléséig terjedő idő alatt az 
Ajánlatkérőt a fenti a) pontban meghatározott mértékű hibás teljesítési kötbér illeti meg, az-
az jelen szerződés ellenértékének 1%-a/naptári nap (maximum 20%). 

c)  
 

10.2. A kötbér kifizetése nem érinti a Vevő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a köt-
bér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. 

 
11. Az elállás joga 
 
11.1   A Felek megállapodnak, hogy a Vevő az Eladó 14 napot meghaladó késedelme esetén jogosult 

a szerződéstől elállni és az Eladótól a kára megtérítését követelni. 
 

 
12.  Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek 
 
12.1. A Eladó a közbeszerzési dokumentációban előírtak szerint a saját költségére köteles biztosítani 

a Vevő részére az Áruk felhasználásához szükséges engedélyeket, legkésőbb a szállítás 
megkezdéséig. 
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12.2. Ha a Eladó nem magyar gazdálkodó szervezet, a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak 
teljesítésével kapcsolatban Magyarországon kívül felmerülő adókat és illetékeket a Eladó, míg 
a Magyarországon felmerülő adókat, vámokat és illetékeket a Vevő viseli a közvetlenül impor-
tált Áruk után. 

 
13. Hatályba lépés 
 

A szerződés az aláírás napján lép hatályba és a jótállási időszak leteltének végéig tart.  
 
14 Egyéb feltételek 
 
14.1.  Eladó köteles Vevő részére bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni 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. § szerinti kizáró okok hatálya 
alatt.  

 
A közbeszerzési eljárás ajánlatában megnevezett személyek/szervezetek az alábbiak:  
……………………… 

 
Eladó az alvállalkozók személyét a Kbt-ben meghatározott módon és esetben módosíthatja. 
Eladó tudomásul veszi, hogy a szerződési feladatok teljesítését a fenti személyek útján jogosult 
ellátni. Eladó tudomásul veszi, hogy kizárólag a Kbt. 128. § (3) bekezdésében leírt módon le-
hetséges a fent megnevezett alvállalkozó vagy szakember módosítása.  
 
A Kbt. 125. § (4) bekezdése a) pontja alapján Eladó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve 
számolhat el jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 
56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merül-
nek fel, és amelyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
Eladó vállalja, hogy jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 
a Vevő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Ve-
vőt haladéktalanul értesíti.  
Vevő a Kbt. 125. § (4) és (5) bekezdése szerint az ott foglalt esetekben jelen szerződést jogo-
sult és egyben köteles is felmondani.  
A Kbt. fent említett szakaszai az alábbiakat írja elő: 

„(4) Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy 
c) a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; 
d) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő szá-
mára megismerhetővé teszi és az (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktala-
nul értesíti. 

(5) Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 
b) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részese-
dést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; 
c) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.” 
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Az előzőek szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szállí-
tás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 
A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladó-
ra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
 
A Kbt. 127. § (4) bekezdés szerint semmis – a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) 
bekezdésében lehetővé tett eset kivételével - a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szer-
ződés azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza az ajánlatkérő szerződésszegése ese-
tére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását. 
 
Jelen szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illet-
ve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 
 
A Kbt. 128. § (2) szerződés alapján Eladó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése so-
rán kizárólag a közbeszerzési eljárási ajánlatában megjelölt alvállalkozó működhet közre, vala-
mint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, aki (amely) a közbeszerzési el-
járásban részt vett Eladó alkalmasságának igazolásában. Eladó köteles a Vevő részére beje-
lenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem neve-
zett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.  
 
Jelen szerződés módosítására - amennyiben a módosítást nem a szerződést aláíró személyek 
látják el aláírásaikkal - csak a felek által erre kifejezetten felhatalmazott képviselők útján, írás-
ban, a felek egybehangzó jognyilatkozatai alapján van lehetőség, a Kbt. 132. §-ában meghatá-
rozott esetben. 

 
Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formá-
ban (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vétel-
kor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A Felek közötti levelezése nyelve: magyar. 

a) Vevő címe: Debreceni Egyetem  
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.,  
Vevő telefonja: ……………………………. 
Értesítendő személy: ……………………………  

 
b)       Eladó címe: …………………………………………………………………. 
 Eladó telefonja: ……………………………………………………………... 

           Értesítendő személy:  ……………………………………………………….. 
 
c)       Vevő, jelen szerződés tárgyát képező feladatok teljesítéséért felelős megbízottja: 
  

……………………szervezeti egység………………… (vezető vagy munkatárs) 
 
14.2.  Eladó kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásakor a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

tv. szerinti átlátható szervezetnek minősül. Jelen szerződést Vevő kártalanítás nélkül és 
azonnali hatállyal felmondhatja, ha Eladó már nem minősül átlátható szervezetnek. 

 
14.3 Jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését Szerződő Felek elsődlegesen tárgyalá-

sok útján kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére 
Szerződő Felek hatáskörtől függően a Debreceni Járásbíróság/Debreceni Törvényszék kizá-
rólagos illetékességét kötik ki. 
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Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Kbt-ben, a Ptk-ban és 
Szerződő Felek jogviszonyára irányadó egyéb hatályos magyar jogszabályokban foglaltak az 
irányadóak. 
 
Jelen szerződés hat (6) darab eredeti példányban készült, amelyből négy (4) példány a Vevőt, 
két (2) példány Eladót illeti. 
 
Szerződő Felek képviselői jelen szerződést átolvasás után, mint Szerződő Felek ügyleti aka-
ratával mindenben megegyezőt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, helybenhagyólag alá-
írják. Aláíróik kijelentik, hogy jelen szerződés aláírására jogosultak és jelen szerződés hatály-
balépéséhez további jogcselekményre nincs szükség. 

 
 
Debrecen, 2014. .........…. 
 
 
1. sz. melléklet: Műszaki specifikáció 
2. sz. melléklet: A nyertes ajánlat azon elemei, melyek értékelésre kerültek. 
 
 
 
……………………………………     ………………………………… 
               Vevő       Eladó 

            
Prof. Dr. Szilvássy Zoltán  
           rektor 

  
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 

 
Debrecen, 2014…………………. 
 
 

….………………………………… 

          

     Dr. Bács Zoltán           

              gazdasági főigazgató 

 

Szakmai ellenjegyzés: 

 

 

….………………………………… 

          

Jogi ellenjegyzés: 

 

 

….………………………………… 
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. Műszaki leírás 

1. rész 
 
OM-01 
 
Goniométer és izomerő mérő készülék 
 

Megnevezés:   Goniométer és izomerő mérő készülék 
 

Össz. darabszám:  1 db 
 

 
Műszaki paraméterek 

 

 
Követelmény 

 
Ajánlott érték 

EMG  érzékelők száma min 3 Igen  

Myométer szükséges Igen  

Goniométer szükséges Igen   

Ujj és lábujj goniométer megléte szükséges Igen   

Adatközlés módja: bluetooth kapcsolat  

A készüléknek az alábbi érzékelőket kell tartalmaznia. 

Kéttengelyes ízületi elhajlásmérő hátra és csípőre Igen   

Kéttengelyes elhajlásmérő bokára Igen   

EMG érzékelő Igen   

Földelő szalag az EMG-hez Igen   

3D gyorsulásmérő 0 – 10g Igen   

Torsiométer a nyak elfordulásához Igen   

Torsiométer az ujjak és a lábujj elfordulásához,  Igen   

Goniométer az ujjak elfordulásához Igen   

Goniométer az alkar elmozdulásához Igen   

Kéttengelyes ízületi elhajlásmérő térdre és csípőre Igen   

Torsiométer az alkar elfordulásához Igen   

Összekötő kábelek a fenti egységekhez Igen   

Kötelező tartozékok:   

Kétoldali tapasz az EMG szenzorhoz 350 db  

Kétoldalú tapasz a goniométer, testre erősítéséhez 10 tekercs  
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OB-30 
 
Járássegítő eszköz 
 
Megnevezés:    Járássegítő eszköz 
Össz. darabszám:   1 db 
 

Műszaki paraméterek Követelmény Ajánlott érték 
Merev, stabil vázszerkezet Igen  
Rögzítő fékkel Igen   

Ülésmagasság változtatható Igen   

Magasságban állítható törzstámasszal Igen   

Rugózó keret Igen   

Dinamikus nyereg felfüggesztés Igen   

Kapaszkodó Felhasználónak Igen   

Defektmentes kerékkel Igen   

Kiegészítőkkel felszerelhető Igen   

Terhelhetősége min. 120 kg 
Min. 120 kg 

Kérjük megadni 
 

Teljes hossza max. 120 cm 
Max. 120 cm 

Kérjük megadni 
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OM-45 
 
Ujjmozgató szett 

 
Megnevezés:    Ujjmozgató szett 
Össz. darabszám:   1 db 

 
 

 
Műszaki paraméterek 

 

 
Követelmény 

 
Ajánlott érték 

Manuális készség felmérésére, illetve állapot javítását 
szolgáló eszköz szett  (ujj, csukló).  

Igen  

A szett tartalmazzon fejlesztő szoftvereket Igen  

A szett tartalmazzon fejlesztő játékokat Igen  
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2.rész 
 
OM-18  
 
Térdmozgató, programozható 

 
A készülék megnevezése.   Térdmozgató, programozható 
Össz. darabszám:     2 db 

 

 
Műszaki paraméterek 

 

 
Követelmény 

 
Ajánlott érték 

Folyamatos passzív mozgatás (CPM)  Igen   
Mozgástartomány, flexió Min.110 fok  
Mozgástartomány, extenzió Min. – 5 fok  
Mozgástartomány, csípő extenzió Min. 70 fok  
Mozgástartomány, csípő flexió Min. 10 fok  

Lábszár hossz beállítható Min 40 – 55 cm  

Combhossz beállítható Min 35/45 cm.  

Támasztékok gyorsan cserélhető rögzítéssel Igen   

Vezérlő egység digitális beálltással Igen   

Állítható mozgatási sebesség Min. 60 -120 fok/perc  

Bemelegítő üzemmód Igen  
Páciens bemozga-

táshoz 
 

Beépített időmérő/számlázó Igen  
Program idő mérő 

 

Stabil vázszerkezet Igen   

Páciens specifikus adat kezelés Igen  

Hálózati csatlakozás:  Igen  
230V 50Hz 

 

Max. terhelhetőség:  Min. 120 kg.  
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OM-27  
 

Aktív-passzív kar és lábmozgató, felnőtt 
 
A készülék megnevezése.   Végtagmozgató készülék, aktív, passzív, felnőttek 
részére 
Össz. darabszám:     1 db 

 
 

 
Műszaki paraméterek 

 

 
Követelmény 

 
Ajánlott érték 

Aktív-passzív alsó- és felső végtagmozgató  Igen   
Vezérlő jól látható megvilágított kijelzővel  Igen   

különálló START és STOP vezérlés  Igen   

Biztonsági leállítás hanggal Igen   

Változtatható sebesség, forgási irány, fékellenállás és 
edzés időtartama 

Igen   

Egyéni igényekhez illeszkedő kiegészítők  Igen   

Szimmetria gyakorlatok  Igen   

Anti-spazmus vezérlés, állítható érzékenységgel Igen   

Teljesítmény-vezérelt edzés  Igen   

Pedálsugár beállítási fokozatok száma  Min. kettő 
Kérjük megadni 

 

Edzés kiértékelés  Igen   

Aktív izomtartás Igen   

Motor teljesítménye Min. 180W 
Kérjük megadni 

 

Stabil fémváz  Igen   

Szállító kerekekkel felszerelve Igen   

Hálózati csatlakozás:  Kérjük megadni  

Max. terhelhetőség:  Min. 120 kg 
Kérjük megadni 

 

Karmozgató terápiás markolattal Igen   

Lábrögzítővel és vádlitámasszal  Igen   

Mérete Kérjük megadni  
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OM-30  
 

Aktív – passzív kar és lábmozgató, gyermek  
 
A készülék megnevezése.   Aktív – passziv kar és lábmozgató, gyermek 
Össz. darabszám:     1 db 

 

 
Műszaki paraméterek 

 

 
Követelmény 

 
Ajánlott érték 

Aktív-passzív alsó- és felső végtagmozgató Igen   
Vezérlő jól látható megvilágított kijelzővel Igen  

különálló START és STOP vezérlés Igen  

Biztonsági leállítás hanggal Igen   

Változtatható sebesség, forgási irány, fékellenállás és 
edzés időtartama 

Igen   

Egyéni igényekhez illeszkedő kiegészítők Igen   

Szimmetria gyakorlatok Igen   

Anti-spazmus vezérlés, állítható érzékenységgel Igen   

Teljesítmény-vezérelt edzés Igen   

Pedál helyzetének fokozatmentes beállítása Igen   

Edzés kiértékelés Igen   

Aktív izomtartás Igen   

min. 180 W-os motor Igen   

Stabil fémváz Igen   

Szállító kerekekkel felszerelve Igen   

Hálózati csatlakozás: 230V, 50Hz  

Max. terhelhetőség: Min. 120 kg.  

Karmozgató terápiás markolattal Igen   

Lábrögzítővel és vádlitámasszal Igen   
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3. rész 

 

OM-09  
 
Vállmozgató, programozható 

 
A készülék megnevezése.   Vállmozgató, programozható 
Össz. darabszám:     2 db 

 

 
Műszaki paraméterek 

 

 
Követelmény 

 
Ajánlott érték 

Folyamatos passzív mozgatás (CPM) Igen   
Abdukció és addukció szinkronizált rotációval Igen   
Mozgástartomány, abdukció, addukció Min 15 -30 fok  
Mozgástartomány, váll rotáció - 15 – 60 fok  
Váll mozgatás (nyújtás és hajlítás) Igen   

Vezérlő egység digitális beálltással Igen   

Stabil vázszerkezet Igen   

Szállításhoz vázra szerelt kerék Igen   

Lehajtható háttámla / összecsukható kivitel Igen   

Páciens specifikus adat kezelés Igen  

Programozás számítógépről Kérjük megadni  



 

 42 

 
OM-29  
 
Gyerek állítógép 

 
A készülék megnevezése.   Állítógép, gyermek 
Össz. darabszám:     1 db 

 

 
Műszaki paraméterek 

 

 
Követelmény 

 
Ajánlott érték 

Állítható méretű exoskeleton Igen   
Kimondottan gyermekek részére 2,5-4 éves korig Igen   

Szövet alapú vázszerkezet Igen   

Fej tengelyben tartását segítő „sapka” szerkezet Igen   

Állítható törzs stabilizátor Igen   

Állítható medence stabilizátor Igen   

Állítható térd stabilizátor Igen   

Állást facilitáló cipő, speciális tartozékai Igen   

Törzs stabilitását facilitáló gumirögzítők Igen   

Terhelhetősége 2,5-4 éves gyermek 
súlyának megfelelő 

(max 20 kg)  
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OM-32  
 
Speciális egyensúlyfejlesztő eszköz gyermek 

 
A készülék megnevezése.   Egyensúly fejlesztő eszköz, gyermek ( Hupple) 
Össz. darabszám:     2 db 

 

 
Műszaki paraméterek 

 

 
Követelmény 

 
Ajánlott érték 

Gömbhéj formájú legyen 
Min. 5 fogantyúval 

Igen   

Belül párnázott kivitel Igen   

Külső és belső gömbhéja a fertőtlenítő mosásnak ellen-
álljon 

Igen   

Legyen alkalmas vízben történő használatra is. Igen   

Geometriai mérete  Kb. 90 cm átmérő  



 

 44 

OM-33  
 
Futópad  
 
A készülék megnevezése.   Futópad, alkartámaszos 
Össz. darabszám:     1 db 

 

 
Műszaki paraméterek 

 

 
Követelmény 

 
Ajánlott érték 

Maximális teherbírás 
Min.180 kg 

Kérjük megadni 
 

Maximális sebesség 
Min. 20km/ó 

Kérjük megadni 
 

Futófelület mérete 
Min. 150 x 50 cm 
Kérjük megadni 

 

A futópad dőlésszőge 
Min. 10 fok 

Kérjük megadni 
 

Pulzusmérő a markolatban Igen   

Alkartámasz a futópadon Igen   

Mellkasi öv Igen   

Szintezés beállítás Igen   

Biztonsági kulcs Igen   

Tápegység  Hálózati adapter  



 

 

OM-42 
 
Pszihológiai tesztek gyermekek számára 

 
A készülék megnevezése.   Pszihológiai tesztek gyermekek számára 
Össz. darabszám:     1 db 

 
Eszköz megnevezése Mennyisége 

darab 
Javasolt típus és  
beszerzési hely 

Bender-Gestalt-vizuomotoros koordináció érettsége 1 OS Hungary tesztfejlesztő 
WISC-IV-gyermek intelligencia teszt 1 OS Hungary tesztfejlesztő 
CAT-projektív személyiségmérés 1 OS Hungary tesztfejlesztő 



 

 46 

4. rész 

 

OM-04 
 
Szelektív ingeráram kezelő eszköz 
 
A készülék megnevezése.   Szelektív ingeráram kezelő eszköz 
Össz. darabszám:     1 db 

 

 
Műszaki paraméterek 

 

 
Követelmény 

 
Ajánlott érték 

Stimulációs csatornák száma:  Min. 4  
A csatornák egyenként is programozhatóak legyenek Igen   

EMG mérőcsatornák száma Min. 2  

EMG méréstartomány  
Min. 10 – 1500 

mikrovolt 
 

Legyen lehetőség az izmok kompenzációs aktivitásának 
a mérésére 

Igen   

Képes legyen EMG triggerelt stimulációra Igen   

Automatikus kalibráció Igen   
Áramformák száma Min.3  

Programok:   

Denervált izomzathoz Igen   

Innervált izomzathoz Igen   

Áramellátás  
Hálózatról és/vagy 

akkumulátorról 
 

Akkumulátor töltési ideje Max.180 perc  

Súlya  Max. 500 gr.  
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5. rész 

 

OB-21 
 
Kerekesszék, aktív 
 
Megnevezés:    Kerekesszék, aktív, felnőtt 
Össz. darabszám:   1 db 
 

Műszaki paraméterek Követelmény Ajánlott érték 
Könnyű alumínium ötvözetből készült váz Igen   

Ülésszélesség  
Min.40 cm 

Kérjük megadni 
 

Fékezhető hátsó meghajtó kerék, 24” abronccsal Igen   
Egyénre szabható ülésmagasság elől és hátul, választható ülés mélység Igen   
Alumínium ruhavédő Igen   
Magasságban állítható, levehető és kifordítható lábtartók Igen   

Terhelhetősége 
Min. 120 kg 

Kérjük megadni 
 

Állítható feszességű háttámla Igen   
Összecsukható, szállításhoz hátsó kerék kivehető Igen   
Bolygókerék ház vagy villa, dőlésszöge állítható Igen   

Önsúlya, kerekekkel 
Max. 12 kg 

Kérjük megadni 
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OB-22 
 
Kerekesszék, felnőtt  
 
Megnevezés:    Kerekesszék, dönthető párnázott háttámlával, felnőtt 
Össz. darabszám:   7 db 
 

Műszaki paraméterek Követelmény Ajánlott érték 
Dönthető háttámla 30 fokig  Igen  
Ülésszélesség kb.45 cm Igen  
Fékezhető hátsó meghajtó kerék, 24” alu. abroncsos, tömör gumival Igen  
Ülésmagasság 52 cm, Ülés mélység 44 cm Igen  
Oldaltámasz kivehető, teljes hossza 36 cm Igen  
Magasságban állítható, levehető és kifordítható lábtartók Igen  
Terhelhetőség min. 115 kg Igen  
Összecsukható Igen  
Acél váz, tartós több réteg felületkezeléssel Igen  
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6. rész 

 

OM-05 
 
Antidecubitus matrac kompresszorral 

 
A készülék megnevezése.   Antidecubitus matrac kompresszorral 
Össz. darabszám:     8 db 

 

 
Műszaki paraméterek 

 

 
Követelmény 

 
Ajánlott érték 

Az ágyvégre szerelhető kompresszor Igen   

A kompresszor nyomása állítható min. 60-130 Hgmm Igen   

Egészségügyi célokra kifejlesztett PVC anyagú matrac, a 
decubitus megelőzésére ill. a felfekvés kezelésére a II/III 
fokozatig 

Igen   

A matrac rendelkezzen CPR funkcióval Igen   

A matrac rendelkezzen folyadéknak ellenálló, légáteresz-
tő, cserélhető, 60Cº-on mosható, tűzálló, antibakteriális 
védőhuzattal 

Igen   

Min. 15 db önálló cellából álló matrac Igen   

A cellák egyenként cserélhetőek legyenek Igen   

A matrac magassága min. 10 cm Igen   

A matrac súlya max. 6 kg. Igen   

Matrac mérete: kb. 200x90 cm Igen   

Max. terhelhetőség: min. 130 kg Igen   
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OM-15  
 
Antidecubitus párna  

 
A készülék megnevezése.   Antidecubitus párna 
Össz. darabszám:     2 db 

 

 
Műszaki paraméterek 

 

 
Követelmény 

 
Ajánlott érték 

Felfekvési sebek kialakulását megelőző párna Igen  
Dokumentált hatékonyság Igen  
Kerekesszékben is használható Igen  

Legalább 40-45 cm x 40 -45 cm méret Igen  

Alkalmas megnövelt stabilitás igényű személyeknek Igen  

Aszimmetrikus csípő esetén is használható Igen  

Lélegző, nedvességet át nem engedő huzatban Igen  

Beállítható légnyomás Igen  

Minimum 8 cm vastagság Igen  
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OM-28  
 
Antidecubitus matrac kompresszorral, gyermek 
 
A készülék megnevezése.   Antidecubitus matrac kompresszorral, gyermek 
Össz. darabszám:     1 db 

 

 
Műszaki paraméterek 

 

 
Követelmény 

 
Ajánlott érték 

Az ágyvégre szerelhető kompresszor Igen   

A kompresszor nyomása állítható min. 60-130 Hgmm Igen   

A kompresszor mérete max.  
35x15x15 cm 

Igen   

Egészségügyi célokra kifejlesztett PVC anyagú matrac, a 
decubitus megelőzésére ill. a felfekvés kezelésére a II/III 
fokozatig 

Igen   

A matrac rendelkezzen folyadéknak ellenálló, légáteresz-
tő, cserélhető, 60Cº-on mosható, tűzálló, antibakteriális 
védőhuzattal 

Igen   

Min. 12 db önálló cellából álló matrac Igen   

A cellák egyenként cserélhetőek legyenek Igen   

A matrac magassága min. 10 cm Igen   

A matrac súlya max. 5 kg. Igen   

Matrac mérete: kb. 130x60 cm Igen   

Max. terhelhetőség: min. 70 kg Igen   

Az ágyvégre szerelhető kompresszor Igen   

A kompresszor zajszintje max..35dB  
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7. rész 

 

 

OM-11  
 
Vérgázanalizátor  

 
A készülék megnevezése.   Kombinált vérgázanalizátor 
Össz. darabszám:     1 db 

 
 
 

 
Műszaki paraméterek 

 

 
Követelmény 

 
Ajánlott érték 

A készülékkel mérni kívánt paraméterek: pH, pCO2, pO2, 
Hct, K, Na, Ca, Cl, Glu 

igen  

Kazettás rendszerű, ún. karbantartás-mentes 
vérgázanalizátor rendszer 

igen  

Folyamatos üzemű, automatikusan kalibráló legyen igen  

A biztonságos és gazdaságos működés érdekében a 
mérő-kazetta a mosó/kalibráló kazettától elkülönüljön 
(2db működtető kazetta); 

igen  

A működtető kazetták működési élettartama minél hosz-
szabb legyen. 

igen  

Minta   

Minta beadás: kapillárisból, fecskendőből, mintavevő 
csőből, ampullából is lehetséges legyen 

igen  

Minta térfogat: a vérminta mennyisége –teljes panel mé-
rés esetén- ne legyen több 100 µL-nél; 

igen  

Kalibráció   

A maximális méréskész állapot érdekében a napi kalib-
rációs idő minél rövidebb legyen 

igen  

Kalibráció gyakorisága, hossza és időpontja Kérjük megadni  

Használat   

A készülékkel történő kommunikáció színes érintésvezé-
relt képernyőn keresztül történjen, lehetőleg (Microsoft) 
windows alapú operációs rendszeren 

igen  

A könnyű kezelhetőség érdekében magyar nyelvű mű-
ködtető-kezelő felülete legyen (magyar nyelvű szoftver); 

igen  

Áramkimaradás esetére a készülék rendelkezzen akku-
mulátorral; Teljesítménye, kapacitása 

igen 
Kérjük megadni 
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8. rész 

 

 

OM-13  
 
Hólyagtelítettség mérő  

 
A készülék megnevezése.   Hólyagtelítettség mérő készülék 
Össz. darabszám:     1 db 

 

 
Műszaki paraméterek 

 

 
Követelmény 

 
Ajánlott érték 

A húgyhólyag tartalmának kíméletes módon történő mé-

résére 
Igen   

Hordozható készülék Igen   

A mérés pontossága max. ±25% 
Kérjük megadni 

 

Vizsgálati terület nagysága Min 1cm2 
Kérjük megadni 

 

A mérőfej frekvenciája Kb. 2MHz 
Kérjük megadni 

 

Pulzusismétlődési frekvencia Min. 150 pulz/sec 
Kérjük megadni 

 

 

Áramellátás  

Hálózatról és/vagy 
akkumulátorról 
Kérjük megadni 

 

Az akkumulátor feltöltési ideje Kérjük megadni  

Teljesen feltöltött akkumulátorral a működési idő Min 5 óra 
Kérjük megadni 

 

Súlya  Max. 3 kg 
Kérjük megadni 
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9. rész 

 

 

OB-20 
 
Gyógyszerosztó kocsi 
 
Megnevezés:    Gyógyszerosztó kocsi 
Össz. darabszám:   1 db 
 

Műszaki paraméterek Követelmény Ajánlott érték 
Rozsdamenetes acél vázszerkezet Igen   
Műanyag fiókokkal Igen   
A fiókok száma Min. 6 darab 

Kérjük megadni 
 

A fiókok lekerekített oldalúak a könnyű tisztíthatóság miatt Igen   
A kocsi tetején három oldalas galéria Igen   
Kerekei fékezhetőek Min 2 kerék 

Kérjük megadni 
 

Hulladékgyűjtő a kocsi oldalán Igen   
A kocsi jól mosható legyen Igen   
A kocsi anyaga a fertőtlenítő szereknek ellenálljon Igen   
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10. rész 

 

 

OM-06  
 
Ülőmérleg  

 
A készülék megnevezése.   Ülőmérleg 
Össz. darabszám:     1 db 

 

 
Műszaki paraméterek 

 

 
Követelmény 

 
Ajánlott érték 

Méréshatár  10 – 200 kg  

Osztás: 100 gr,  

Kötelező funkciók:   

Automatikus kikapcsolás Igen   

TARA Igen   

HOLD Igen   

BMI Igen   
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OM-17  
 
Cryoterápiás szett 

 
A készülék megnevezése.   Cryoterápiás szett 
Össz. darabszám:     1 szett 

 
 
 

 
Műszaki paraméterek 

 

 
Követelmény 

 
Ajánlott érték 

A szett összeállítása a következő legyen:   

Hűtőtartály csővel   
Igen  

1 darab 
 

Váll mandzsetta 
Igen  

2 darab 
 

Térd mandzsetta 
Igen  

2 darab 
 

Derék mandzsetta 
Igen  

2 darab 
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OM-48 
 
Porlasztókészülék 
 
A készülék megnevezése.   Gyógyszerporlasztó készülék 
Össz. darabszám:     1 db 

 

 
Műszaki paraméterek 

 

 
Követelmény 

 
Ajánlott érték 

Porlasztott részecske mérete 
Max 10µ 

Kérjük megadni 
 

Az aerosol részecskék kimenő mennyisége állítható Igen   

Terápiás idő beállítási tartománya 
Min. 30 perc 

Kérjük megadni 
 

Szállított levegő mennyisége 
Min. 10 lit/perc 
Kérjük megadni 

 

   

Kötelezően megajánlandó tartozékok   

Porlasztó edény 2 darab  

Egyszerhasználatos szájcsutora 10 darab  

Inhalációs maszk 1 darab  

Baktérium szűrő 1 darab  
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OB-25 
 
Rögzítő heveder 
 
Megnevezés:    Betegrögzítő heveder, mágneses rögzítéssel, különféle 
Össz. darabszám:   4 szett 
 

Műszaki paraméterek Követelmény Ajánlott érték 
A beteg testrészeinek rögzítésére szolgál Igen   
Szivacsos rögzítő felület a hámsérülések elkerülésére Igen   
A hevederek különböző méretűek legyenek Igen   
A méretek kisebb és erősebb betegek rögzítésére is alkalmas Igen   
A méretek szinkódok szerint legyenek megkülönböztethetőek Igen   
A hevederek fertőtlenítő mosásnak álljanak ellen Igen  
A hevederek min. 10-szer moshatóak legyenek Igen   
Pacemakeres betegnél is alkalmazható legyen mágnes nélkül Igen   

   
A 4 szett összeállítása:   
1. szett: Ültetett beteg hasi rögzítése M; L; XL méretben 3 darab  
2. szett: Vállpánt a tolószékben ülő betegnek 1 darab  
3. szett: Csuklórögzítő mágneszárral, kioldóval M; L; XL méretben 3 darab  
4. szett: Bokarögzítő mágneszárral, kioldóval M; L; XL méretben 3 darab  
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OB-26 
 
Paraván 
 
Megnevezés:    Paraván, térelválasztó, 4 elemes 
Össz. darabszám:   2 db 
 

Műszaki paraméterek Követelmény Ajánlott érték 
Hegesztett csőkeretben kifeszített vászon Igen   
Négy részből álljon Igen   
A keret festett kivitelű Igen   
Használaton kívül összehajtható Igen  
Magassága  Min. 170 cm 

Kérjük megadni 
 

Összehajtott méretei Max.80x50 cm 
Kérjük megadni 

 

Súlya  Kérjük megadni  



 

 

OB-27 
 
Infúziós állvány 
 
Megnevezés:    Infúziós állvány gördíthető 
Össz. darabszám:   5 db 
 

 

 
Műszaki paraméterek 

 

 
Követelmény 

 
Ajánlott érték 

Rozsdamentes anyagból készüljön Igen   

Magassága állítható Kb. 150 – 200 cm-ig  

Akasztóhorgok száma min. 4 darab  

Kerekeinek száma min. 5 darab  

Kerekeinek mérete min. 50 mm  
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OB-31 
 
Röntgenfilm néző 
 
Megnevezés:    Röntgenfilm néző, egymezős, falra akasztható 
Össz. darabszám:   3 db 
 

Műszaki paraméterek Követelmény Ajánlott érték 
Fém házas kivitel Igen   
Porszórt festés Igen   
Megvilágított mező mérete Min.40x40 cm 

Kérjük megadni 
 

Szinhőmérséklet  Min 6500K° 
Kérjük megadni 

 

Energia felvétel Max. 4x15W 
Kérjük megadni 

 

Geometriai méretei Kérjük megadni  
Súlya  Kérjük megadni  
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OB-38 
 
Kapaszkodók ágyhoz 
 
Megnevezés:    Kapaszkodók ágyhoz 
Össz. darabszám:   20 db 
 

Műszaki paraméterek 
 

Követelmény Ajánlott érték 

Fémből készült Igen   
Porszort festett felület Igen  
Nagy teherbírás Igen  
Ergonómiailag tervezett markolatok Igen  
hevederes és létrás kialakítás Igen  

 



 

 

OB-39 
 
Oldalrács 
 

Megnevezés:    Oldalrács  
Össz. darabszám:   2 db 
 

Műszaki paraméterek 
 

Követelmény Ajánlott érték 

Fémből készült Igen   
Porszort festett felület Igen  
univerzális rögzítés Igen  

 



 

 

11. rész 

 

 

OM-31 
 
Lovasterápiás készülék gyermek 
 
A készülék megnevezése.   Lovas terápiás készülék 
Össz. darabszám:     1 db 
 

 
Műszaki paraméterek 

 

 
Követelmény 

 
Ajánlott érték 

Hálózati feszültség 240V  

Energia felvétel 
Max. 120W 

Kérjük megadni 
 

Terhelhetősége  
Max. 100kg 

Kérjük megadni 
 

A készülék magassága a padlótól 
Min. 65 cm 

Kérjük megadni 
 

A használó testmagassága 150-180cm között  

A készülék geometriai méretei: Kérjük megadni  

magasság Kb. 750mm±10%  

szélesség Kb. 400 mm±10%  

mélység Kb. 800mm±10%  

A készülék súlya 
Max. 40kg 

Kérjük megadni 
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12. rész 

 
OM-07  
 
Betegemelő  
 
A készülék megnevezése.   Betegemelő 3 féle hálóval 
Össz. darabszám:     1 db 

 
 
 

 
Műszaki paraméterek 

 

 
Követelmény 

 
Ajánlott érték 

Acél váz, tartós több réteg felületkezeléssel Igen   
Terpeszthető lábak, legalább 2 fékezhető kiskerékkel Igen   

Elektromos emelő funkció Min. 50 – 160cm  

Szélesség  Min. 60 cm  

Nyitott lábakkal. Max. 100 cm  

Terhelhetősége Max. 150kg.  
Akkumulátorok 12V, min.  5 Ah Igen   

Biztonsági okból különálló akkumulátor töltő Igen   

Lemerülésre figyelmeztető jelzés Igen   

3 féle háló: fürdetéshez, emeléshez és magasított fej-
támlás emelő háló 

Igen   

Acél váz, tartós több réteg felületkezeléssel Igen   
Terpeszthető lábak, legalább 2 fékezhető kiskerékkel Igen   

Szállításhoz szétszedhető Igen   

Teljes hossz Max. 130 cm  

Biztonsági kézi leengedés Igen   

Opcionálisan átalakítható állítóliftté Igen   
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OB-08 
 
Fürdető ágy 
 
Megnevezés:    Fürdető ágy, gördíthető, felnőtt 
Össz. darabszám:   1 db 
 

Műszaki paraméterek Követelmény Ajánlott érték 
Rozsdamentes, festett acélból készüljön  Igen   
Magassága állítható Min. 60 – 80 cm 

Kérjük megadni 
 

Magasság állítás módja Kérjük megadni  
Trendelenburg helyzetbe hozható legyen Igen   
A kerekek fékezhetőek Igen   
Geometriai méretei Min. 70 x 190 cm 

Kérjük megadni 
 

A matrac anyaga jól mpsható legyen Igen   
A matrac anyaga a fertőtlenítő szereknek ellenálljon Igen   
A matrac anyaga a „nehezen éghető” kategóriába tartozzon Igen   

   
Kötelező tartozékok:   
Lefolyócső  Igen  

Min 190 cm hosszú 
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OB-09 
 
Beteg fürdető kocsi 
 
Megnevezés:    Betegfürdető kocsi, ülő betegek részére 
Össz. darabszám:   1 db 
 

Műszaki paraméterek Követelmény Ajánlott érték 
Alumínium vázszerkezet, rozsdamentes kötőelemek, műanyag felületek Igen  
Fékezhető kerekek  Igen  
Háttámla és felhajtható karfa Igen  
Magasságban állítható fejtámla Igen  
Ülésfelület döntése, minimum 25 fokig Igen  
Terhelés alatt is könnyen dönthető Igen  
Ülés magasság beállítható minimum  50-60 cm Igen  
Kartámaszok között legalább 43 cm Igen  
Egyszerű tisztítás, fertőtlenítés Igen  
Levehető, magasságban állítható lábtartók Igen  
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OB-10 
 
Beteg fürdető szék  
 
Megnevezés:    Fürdető szék, felnőtt,  
Össz. darabszám:   1 db 
 

Műszaki paraméterek Követelmény Ajánlott érték 
Alumínium vázszerkezet, műanyag felületek Igen   
Szállításhoz, tároláshoz összecsukható  Igen   

Ülésmagasság állítható, legalább 46- 50 cm 
min. 46-50 cm 

Kérjük megadni 
 

Háttámla és karfa Igen   

Ülés szélesség min. 40 cm 
min. 40 cm 

Kérjük megadni 
 

Egyszerű tisztítás, fertőtlenítés Igen   
Terhelhetőség min. 110 kg min. 110 kg  
Tisztálkodáshoz higiéniai nyílással Igen   
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13. rész 

 

OB-13 
 
Multifunkciós kezelőágy 
 
Megnevezés:    Kezelőágy, multifunkcionális, gördíthető 
Össz. darabszám:   1 db 
 

Műszaki paraméterek Követelmény Ajánlott érték 
Acél váz, tartós több réteg felületkezeléssel Igen   
Fékezhető kerekek, tömör gumival Igen   

Ülésmagasság állítható, 
Min. 45-55 cm 

Kérjük megadni 
 

Háttámla dőlésszöge állítható Igen   
Párnázott, magasságban állítható kartámasz Igen   
Magasságban és szögben állítható, levehető lábtartók Igen   

Terhelhetőség 
Min. 110 kg. 

Kérjük megadni 
 

Háttámla méret,  
Min. 35x50cm 

Kérjük megadni 
 

Ülés méret  
Min. 40x40cm 

Kérjük megadni 
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OB-15 
 
Felállító ágy 
 
Megnevezés:    Felállító ágy 
Össz. darabszám:   1 db 
 

Műszaki paraméterek Követelmény Ajánlott érték 
Acél váz, tartós több réteg felületkezeléssel Igen   
Fékezhető kerekek, tömör gumival Igen   
Elektromos magasság állítás és felállítás Igen   
Magassága kerekesszékből átüléshez állítható Igen   
Állítható szögű lábtámasz Igen  
Gyerekeknek is megfelelő beállítás Igen  
Páciens biztonságos rögzítésére alkalmas Igen  
Megfelelő oldalstabilitást biztosít Igen  
Fel- leszerelhető kartámasz Igen  
Kötelező tartozékok:   
Rögzítő hevederek Igen  
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OB-16 
 
Masszázs ágy 
 
Megnevezés:    Masszázs ágy, speciális 
Össz. darabszám:   1 db 
 

Műszaki paraméterek Követelmény Ajánlott érték 
Acélvázas szerkezet, festett  Igen   
Háromrészes fekvőfelület Igen   
A fejrészen arckivágással Igen   
A fekvőfelületek állíthatóságának módja elektromos  
Magasság állítási lehetőség Igen   
A magasság állítás módja elektromos  
Magassága állítható Min. 60-90 cm között 

Kérjük megadni 
 

Kerekei külön-külön fékezhetőek Igen   
A fekvőfelület anyaga a mosásnak és a fertőtlenítő szereknek ellenáll-
jon 

Igen   

   
Kötelező tartozékok:   
Fejtámla  Igen   
Kartartók Igen   
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OB-17 
 
Masszírozó ágy 
 
Megnevezés:    Masszírozó ágy 
Össz. darabszám:   2 db 
 

Műszaki paraméterek Követelmény Ajánlott érték 
Minimum kétrészes fekvő felület Igen   
Nem csukható össze Igen   
Magassága állítható Min. 60-85 cm között 

Kérjük megadni 
 

Háttámla külön állítható Igen   
A fejrészen arckivágással Igen   
Szélessége  Min. 70 cm 

Kérjük megadni 
 

Hosszúsága  Min. 190 cm 
Kérjük megadni 
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OB-18 
 
Bobath ágy 
 
Megnevezés:    Bobath ágy 
Össz. darabszám:   1 db 
 

Műszaki paraméterek 
 

Követelmény Ajánlott érték 

Hegesztett robosztus vázszerkezet Igen   
Elektromotoros fokozat nélküli magasság állítás Igen   
Magasság állítható Min. 450-900 mm között 

Kérjük megadni 
 

Fékezhető kereke Igen   
Fekvőfelület nagysága Min. 90x190 cm 

Kérjük megadni 
 

Terhelhetősége  Min. 120 kg 
Kérjük megadni 

 

Háttámla gázrugóval állítható legyen Igen   
A fekvő felület fertőtlenítő lemosásnak álljon ellen Igen   
Mozgató motorok működése halk legyen Igen   
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14. rész 

 

OM-08  
 
Kerekesszék felállító 
 
A készülék megnevezése.   Kerekesszék, felállítós, elektromos 
Össz. darabszám:     1 db 
 

 
Műszaki paraméterek 

 

 
Követelmény 

 
Ajánlott érték 

Könnyű, alumínium ötvözetből készül Igen   

Önhajtós kivitel Igen   

Fékezhető hátsó meghajtó kerekek Igen   

Fékezhető hátsó kerekek mérete 
Min 28 coll 

Kérjük megadni 
 

Felállító funkció, elektromos Igen   

Kiegészítő stabilizálás felállításnál 
Min. 5 pontos 

Kérjük megadni  
 

Felhajtható kartámasz Igen   

Kartámasz magasságban állítható Igen   

Rögzítéshez térdtámasszal és mellkas rögzítő heveder-
rel 

Igen   

Beépített, zárt akkumulátor Igen   

Terhelhetőség  
Min. 100kg 

Kérjük megadni 
 

Önsúly  
Max. 28 kg. 

Kérjük megadni 
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OM-38  
 
Extenziós eszköz (függesztőrács) 
  
A készülék megnevezése.   Extenziós függesztő rács, nürnbergi 
Össz. darabszám:     3 db 
 

 
Műszaki paraméterek 

 

 
Követelmény 

 
Ajánlott érték 

Hegesztett acélváz Igen   

Vizszintes bordái rozsdamentesek Igen   

Mennyezetén kb. 200 darab függesztő gyűrű Igen   

Geometriai méretei Kb. 2x2x2 m  

Teherbírása  Min. 150 kg.  

Kötelező tartozékok:   

Függesztő kötélkészlet Igen   

Függesztő heveder készlet Igen   

Homokzsák, min. 2 darab ( 2kg/darab) Igen   

Csigák, rotációs gyakorlathoz 1 garnitura  

Kezelőágy, elektromos, magasság állítási lehetőséggel Igen   

Kezelőágy mérete:  Kb. 200 x 60 cm  

Magasság állítási lehetőség Kb. 60 – 90 cm  

Elektromotoros emelés Igen  

Állíthetó fejtámasz Igen  
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OB-23 
 
Gyermekkocsi 
 
Megnevezés:    Gyermekkocsi 
Össz. darabszám:   3 db 
 

Műszaki paraméterek Követelmény Ajánlott érték 
Gyermekek szállításásra alkalmas eszköz Igen   
Pozícionálást is lehetővé tevő Igen   
Dönthető háttámlával Igen   
A három gyerekkocsi különböző méretű gyermekek szállítására legyen al-
kalmas 

Igen  
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OB-24 
 
Multifunkciós ültető egység  
 
Megnevezés:    Ültető egység, multifunkcionális 
Össz. darabszám:   1 db 
 

Műszaki paraméterek Követelmény Ajánlott érték 
Acél váz, tartós több réteg felületkezeléssel Igen   
Ülésszélesség állítható Igen   
Fékezhető kerekek 
Tömörgumival 

Igen   

Ülésmagasság állítható, 
Min. 55 cm 

Kérjük megadni 
 

Csípőtámasz mely kivehető, mélységében állítható Igen   
Hónaljtámasz mélységben és magasságban állítható Igen   
Magasságban és szögben állítható, levehető lábtartók Igen   

Terhelhetőség 
Min. 95 kg 

Kérjük megadni 
 

Dönthető ülés 30 fokig 
Min 25 fokig 

Kérjük megadni 
 

Ülés mélység 30-40cm 
Min 30 cm 

Kérjük megadni 
 

   
Tartozékok:   
Fejtámla Igen  
Matracbiztonsági öv Igen  
Térd támasz Igen  
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OB-28 
 
Guruló keret 
 
Megnevezés:    Guruló keret, állítható magasságú, felnőtt 
Össz. darabszám:   1 db 
 

Műszaki paraméterek Követelmény Ajánlott érték 
acél váz több rétegben kezelt felülettel Igen   
4 kerékkel, melyből legalább 2 fékezhető Igen   
Magasságban állítható keret Igen  

Magasságban állítható támaszték 

Min. 100-140 cm 
között 

Kérjük megadni 

 

Támaszkodáshoz párnázott asztallal, 2 kapaszkodóval Igen   

Terhelhetősége 
Min. 100kg 

Kérjük megadni 
 

Több oldalról támaszt, asztallal és kapaszkodóval Igen   
Kapaszkodók helyzete állítható Igen   
Asztal opcionálisan cserélhető hónaljtámaszra Igen   
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OB-29 
 
Guruló keret, gyermek 
 
Megnevezés:    Guruló keret, állítható magasságú, gyermek 
Össz. darabszám:   1 db 
 

Műszaki paraméterek Követelmény Ajánlott érték 
Váza alumínium ötvözet Igen   
Mindkét oldalon kézifék, melyek rögzítő fékként is működnek Igen   

125 és 150 cm közötti testmagassághoz Igen   

Magasságban állítható fogantyúk Igen   

Szélessége 
30-40 cm között 
Kérjük megadni 

 

Terhelhetősége 
Max 75 kg 

Kérjük megadni 
 

Defektmentes kerékkel Igen   
Súlya  Max. 7,5 kg 

Kérjük megadni 
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OB-32 
 
Szoba WC 
 
Megnevezés:    Szoba WC 
Össz. darabszám:   3 db 
 

Műszaki paraméterek Követelmény Ajánlott érték 
Állítható magasságú Igen   
Acél váz, festett Igen   
Műanyag levehető ülőke és fedő Igen  
Karfa csúszásmentes Igen   
Beülő szélesség Kb. 40 cm 

Kérjük megadni 
 

Ülőke hossza Kb. 40 cm 
Kérjük megadni 

 

Ülőlap magassága állítható Igen   
Az állítás mértéke Min 40-45 cm között 

Kérjük megadni 
 

Fedő hátul megtámasztható Igen   

   
Kötelező tartozékok:   
Vödör  Igen   
Fedő  Igen   
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OB-33 
 
Csúsztató korong 
 
Megnevezés:    Csúsztató korong, átültetéshez 
Össz. darabszám:   4 db 
 

Műszaki paraméterek Követelmény Ajánlott érték 
Lehetővé teszi a beteg ágyból történő felkelését oldalirányú csúszás-
sal is 

Igen   

Puha, mosható anyaggal borított felületű Igen  
Geometriai mérete Átmérő kb. 40 cm 

Kérjük megadni 
 

terhelhetősége Min.140 kg 
Kérjük megadni 
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OB-34 
 
Csúszólap, átültetéshez 
 
Megnevezés:    Csúszólap, átültetéshez 
Össz. darabszám:   2 db 
 

Műszaki paraméterek Követelmény Ajánlott érték 
Mozgássérült emberek számára nyújt segítséget az ágyról a kerekesz-

székbe, WC-re való átüléshez. 
Igen   

Síma felszín Igen   
az alsó rész jól tapad minden anyagon Igen   
Hosszirányban megtörhetõ, hogy csökkentse a behajlást. Igen   
Teljes hossza Kb. 60 cm 

Kérjük megadni 
 

Terhelhetősége  Min. 120 kg 
Kérjük megadni 

 

Súlya  max. 1,5 kg  
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OB-35 
 
Mankó 
 
Megnevezés:    Könyökmankó  
Össz. darabszám:   2 pár 
 

Műszaki paraméterek Követelmény Ajánlott érték 
Alumínium szerkezet Igen   
Magassága állítható Min. 80-95cm között 

Kérjük megadni 
 

Terhelhetősége  Min. 130 kg 
Kérjük megadni 

 

Súlya (1 darab) Max. 0,6 kg 
Kérjük megadni 
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OB-36 
 
Járókeret 
 
Megnevezés:   Járókeret, állítható magasságú,    1 darab 
    Járókeret, állítható magasságú, összecsukható 1 darab 
Össz. darabszám:  2 darab 
 

Műszaki paraméterek Követelmény Ajánlott érték 
Alumínium szerkezet Igen   
Magassága állítható Min. 80-95cm között 

Kérjük megadni 
 

Magasság állítás minimális értéke Min. 2,5 cm 
Kérjük megadni 

 

Terhelhetősége  Min. 100 kg 
Kérjük megadni 

 

Súlya (1 darab) Max. 3,0 kg 
Kérjük megadni 

 

Összecsukható 
(csak az összecsukható változatnál) 

Igen   
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OB-37 
 
Bot 
 
Megnevezés:    Egypontos támbot  2 darab 
     Hárompontos támbot  2 darab 
Össz. darabszám:   4 db 
 

Műszaki paraméterek 
 

Követelmény Ajánlott érték 

Aluminium kivitel Igen   
Magassága állítható Min. 80 – 100 cm között 

Kérjük megadni 
 

Magasság állítás Min 2,5 cm-ként 
Kérjük megadni 

 

Terhelhetőség  Min. 100 kg. 
Kérjük megadni 

 

súlya Max.1,5kg. 
Kérjük megadni 
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15. rész 

 

OM-40 
 
Augmentatív kommunikációs eszközök, mechanikus 
 
A készülék megnevezése.  Augmentatív kommunikációs eszközök, mechanikus 
Össz. darabszám:    2 db (1 db logopédiai rész – 1 db pszichológiai rész) 
 

Figyelem! A javasolt típus és beszerzési hely csak irányadó. Az ajánlattétel során a 
felsorolt termékekkel legalább egyenértékű, vagy annál jobb terméket kell meg-
ajánlani! 
 
1 db logopédiai rész: 
 

Eszköz megnevezése Mennyisége 
darab 

Javasolt típus és  
beszerzési hely 

ESZKÖZÖK 

Differix 2 TULLI Baba- és Játékáruház 
Vevőszolgálat, 

1119 Budapest, Hadak útja 11, 
info@tulli.hu 

(36-1) 401-0832 

Halli Galli társasjáték 1 
Dixit társasjáték 1 
Digit 1 

Ügyes boci társasjáték 2 GULLIVER EUROPA CENTER 
BEMUTATÓTEREM KERESKE-

DŐKNEK, Budapest, 1044, Ezred 
u. 1-3. C2 épület, Tel: 06-1-414-

4086, Fax: 06-1-414-4080, e-
mail: info@gullivertoys.hu 

Hang-helyzet lottó 1 FAIR PLAY TRADE KFT. IRODA 
Cím: 1171 Budapest, Lokátor 

utca 7. 
Telefon: (06-1) 329 0462 

Email: info@fairplaytrade.hu 

Táblás logikai készlet - formák 1 
Logo – Ki ismeri az órát? 1 
Ritmuskészlet táskában 1 
Állatos hanglottó 1 
Hanglottó – mindennapok hangjai 1 
Hangtörténetek 1. 1 
Hangszer lottó 1 
Hangtörténetek 2. 1 
Hanglottó: állatok és természeti jelenségek 1 
Hanglottó: cselekvés és hangszerek 1 
Előtte és utána párosító 1 
László M. Ágnes: Beszédészlelés (CD melléklettel) 1 
elhelyezés 1 
SCH 12074 Képes történetek – Egy nap - Flo-val 1 BUDAPEST – HOR ZRT: 

Cím: 1076 Budapest, Péterfy S. 
u. 7. Tel.: (06-1)3-225-221 Fax.: 

(06-1)4-780-666 
email:webaruhazhorzrt.hu 

SCH 12063 Képes történetek – Éva történetei 1 
SCH 12076 Képes történetek – Problémák és megoldá-
saik 

1 

SCH 12221 Képes történetek – Tréfás esetek 1 
SCH 12018 Képes történetek – Mesélj róla! 1 

mailto:info@tulli.hu
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SCH 12026 Képes történetek – Természet és technika 1 
SCH 12048 Érzelmek képekben 1 
AKR 20600 Gyümölcsaromák 1 
Pippo kártyajáték - Piatnik 1 White Crystal KFT., 2600 Vác 

Zrínyi utca 39., 
Tel: +36702344060, Email: 
info@gyerekjátékbolt.hu 

SOROZAT KERETTEL 1 LOGIKO-P.HU KFT. 
FAX: +36-29-352-674 

EMAIL: logiko-p@logiko-p.hu 
AKCIÓS PRIMO TELJES SOROZAT KERETTEL 1 
AKCIÓS miniLÜK „TELJES SOROZAT” CSOMAG 1 

   

KÖNYVEK 
Játékház Képes olvasókönyv 2 Krasznár és Fiai Szakkönyves-

bolt 1071 Budapest, Damjanich 
u. 39. krasznaresfiai@t-

online.hu 
(1) 322-1485 

Játékház Betűtanítás írásfüzet I. 2 
Játékház Betűtanítás írásfüzet II. 2 
Játékház Feladatlapok I. 2 
Játékvár Differenciáló feladatlapok 2 
Olvasókönyv 2.o. 2 
Játékvár Differenciáló magyar nyelvi munkatankönyv 2 
Játékvár Feladatlapok 2 
Játékvár Képes olvasókönyv 2.o. 2 
Játékvár Munkatankönyv 2 
Játékváros 3.o. Differenciáló munkatankönyv 2 
Játékváros Feladatlapok 3.o. 2 
Játékváros Képes olvasókönyv 3.o. 2 
Játékváros Magyar nyelvi mtk. 3.o. 2 
Játékvilág Feladatlapok 4.o. 2 
Játékvilág Fogalmazás mf 4.o. 2 
Játékvilág Képes olvasókönyv 4.o. 2 
Játékvilág Magyar nyelvi mtk. 4.o. 2 
Logopédiai vizsgálatok kézikönyve 1 
Kiss Andrea –Gyakorlóanyag felnőtteknek az R hang 
automatizálásához 

1 

Kiss Andrea –Gyakorlóanyag felnőtteknek az S-Zs-Cs és 
Sz-Z-C hang gyakorlásához 

1 

Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. – Vajda S.: Betűről-
betűre 1. (d,t,p,b) – Olvasás és írásfejlesztő feladatok 

1 

Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. – Vajda S.: Betűről-
betűre 1. (d,t,p,b) – Olvasásfejlesztő füzetek, betűcso-
portonként 

1 

Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. – Vajda S.: Betűről-
betűre 2. (o-ó, ö-ő, u-ú, ü-ű) – Olvasás és írásfejlesztő 
feladatok 

1 

Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. – Vajda S.: Betűről-
betűre 2. (o-ó, ö-ő, u-ú, ü-ű) – Olvasásfejlesztő füzetek, 
betűcsoportonként 

1 

Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. – Vajda S.: Betűről-
betűre 3. (ty,gy,ny,ly) – Olvasás és írásfejlesztő felada-
tok 

1 

Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. – Vajda S.: Betűről-
betűre 3. (ty,gy,ny,ly) – Olvasásfejlesztő füzetek, betű-

1 

mailto:info@gyerekjátékbolt.hu
mailto:krasznaresfiai@t-online.hu
mailto:krasznaresfiai@t-online.hu
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csoportonként 
S.:Betűről-betűre 4. (g,k,f,v) - Olvasás 1 
Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. – Vajda S.: Betűről-
betűre 4. (g,k,f,v) – Olvasásfejlesztő füzetek, betűcsopor-
tonként 

1 

Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. – Vajda S.: Betűről-
betűre 5. (sz,z,c,s,zs,cs) – Olvasás és írásfejlesztő fel-
adatok 

1 

Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. – Vajda S.: Betűről-
betűre 5. (sz,z,c,s,zs,cs) – Olvasásfejlesztő füzetek, 
betűcsoportonként 

1 

Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. – Vajda S.: Betűről-
betűre 6. (m,n,h,l,r,j) – Olvasás és írásfejlesztő feladatok 

1 

Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. – Vajda S.: Betűről-
betűre 6. (m,n,h,l,r,j) – Olvasásfejlesztő füzetek, betű-
csoportonként 

1 

Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. – Vajda S.: Betűről-
betűre 7. (a-á) – Olvasás és írásfejlesztő feladatok 

1 

Kárpáti T.- Tasnádyné Pap Zs. – Vajda S.: Betűről-
betűre 7. (a-á) – Olvasásfejlesztő füzetek, betűcsopor-
tonként 

1 

Szaunter Jánosné: Nebuló munkafüzet I. – Képességfej-
lesztő feladatgyűjtemény kisiskolások számára 

1 

Szaunter Jánosné: Nebuló munkafüzet II. – Képességfej-
lesztő feladatgyűjtemény kisiskolások számára 

1 

Szaunter Jánosné: Nebuló munkafüzet III. – Képesség-
fejlesztő feladatgyűjtemény kisiskolások számára 

1 

Szaunter Jánosné: Nebuló munkafüzet IV. – Képesség-
fejlesztő feladatgyűjtemény kisiskolások számára 

1 

Takácsné Nagy Judit : Jól olvasom, jól értem – A verbá-
lis gondolkodás és szövegértelmezés gyakorlatai a ma-
gyar szólások, közmondások felhasználásával 10- 18 
éves tanulók számára 

1 

Különböző tárgyak hangjai CD-vel (MDDV20621) 1 
A tér hangjai 2 CD 1 

 
1 db pszichológiai rész: 
 

Eszköz megnevezése Mennyisége 
darab 

Javasolt típus és  
beszerzési hely 

Fa gyöngy mix 2 Fair Play Trade kft. 
Taktilis memória 2 Fair Play Trade kft. 
Képgyűjtemény-élelmiszerek 2 Fair Play Trade kft. 
Gyújtsd össze 2 Fair Play Trade kft. 
Különböző szemszögből 2 Fair Play Trade kft. 
Érzékelés 2 Fair Play Trade kft. 
Hogy is történt 2 Fair Play Trade kft. 
Logic-történetek időrendi sorrendben 2 Fair Play Trade kft. 
Négy évszak filctábla 2 Fair Play Trade kft. 
Árnyékpárosító 2 Fair Play Trade kft. 
Vésike betűépítő 2 Fair Play Trade kft. 
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Kakas kirakó 2 Fair Play Trade kft. 
Maci kirakó 2 Fair Play Trade kft. 
Nyuszi kirakós 2 Fair Play Trade kft. 
Járművek dominó 2 Fair Play Trade kft. 
Háztáji állatos dominó 2 Fair Play Trade kft. 
Bölcsis lottó 2 Fair Play Trade kft. 
NODDY-Betűvonat 2 Tulli játék webáruház 
Sapientino-Ismerd meg a betűket 2 Tulli játék webáruház 
Játszva megismerjük a formákat 2 Tulli játék webáruház 
Logo Colorino-színek és formák 2 Tulli játék webáruház 
Archelino logikai fejlesztő játék 2 Tulli játék webáruház 
Crayola Mini mozaik készlet 2 Tulli játék webáruház 
Mozaik készlet- 120 db-os csillogó 2 Tulli játék webáruház 
Játszva megismerjük az órát 2 Tulli játék webáruház 
Játszva megismerjük a háziállatokat 2 Tulli játék webáruház 
Galt szívószál építő készlet 2 Tulli játék webáruház 
Sapentino-Játszunk a formákkal 2 Tulli játék webáruház 
Mozaik készlet- 72 db-os csillogó 2 Tulli játék webáruház 
Sapientino-Írni tanulók 2 Tulli játék webáruház 
Fűzős képkészítő készlet 2 Tulli játék webáruház 
Eichhorn fa formavezető kicsi 2 Tulli játék webáruház 
Eichhorn fa gyöngyfűzőszett közepes 2 Tulli játék webáruház 
Eichhorn fa formavezető-közepes 2 Tulli játék webáruház 
Formafelismerő kocka 2 Tulli játék webáruház 
Sapientino-Barátaim az állatkölykök 2 Tulli játék webáruház 
Logo-Duo-Összetartoznak 2 Tulli játék webáruház 
Eichhorn fa gyöngyfűzőszett nagy 2 Tulli játék webáruház 



 

 

16.rész 

 

OM-41 
 
Pszihológiai és logopédiai tesztek  
 
A készülék megnevezése.   Pszihológiai és logopédiai tesztek  
Össz. darabszám:     1 db 
 

Figyelem! A javasolt típus és beszerzési hely csak irányadó. Az ajánlattétel során a 
felsorolt termékekkel legalább egyenértékű, vagy annál jobb terméket kell meg-
ajánlani! 
 
 
Pszihológiai tesztek rész 
 

Eszköz megnevezése Mennyisége 
darab 

Javasolt típus és  
beszerzési hely 

Leiter-R-az intelligencia és a kognitív képességek 
nonverbális mérése 

1 OS Hungary tesztfejlesztő 

Wisconsin teszt-végrehajtó funkciók feltárása 1 OS Hungary tesztfejlesztő 
TROG-nyelvtani szerkezetek megértése teszt 1 OS Hungary tesztfejlesztő 
Mill Hill-szókincs vizsgálat 1 OS Hungary tesztfejlesztő 
GAT-verbális, nonverbális, numerikus, térbeli képessé-
gek mérése 

1 OS Hungary tesztfejlesztő 

Rorschach teszt-projektív személyiségmérésre 1 OS Hungary tesztfejlesztő 
MMPI teszt-személyiségleltár 100 fő kiértékelésére 1 OS Hungary tesztfejlesztő 
STAI-Y-állapot-vonás szorongás kérdőív 1 OS Hungary tesztfejlesztő 
PAS-pszichogeriátriai becslőskálák 1 OS Hungary tesztfejlesztő 

   

 
 
Logopédiai teszt rész 
 

Eszköz megnevezése Mennyisége 
darab 

Javasolt típus és  
beszerzési hely 

Western Aphasia Battery – Revised (WAB-R) full kit 
(teljes teszt) 

1 PsychCorp 
Email – 

order@osychcorp.com.au 

 

 



 

 

16. rész 

 

OM-42 
 
Pszihológiai tesztek gyermekek számára 
 
A készülék megnevezése.   Pszihológiai tesztek gyermekek számára 
Össz. darabszám:     1 db 

 
Figyelem! A javasolt típus és beszerzési hely csak irányadó. Az ajánlattétel során a 
felsorolt termékekkel legalább egyenértékű, vagy annál jobb terméket kell meg-
ajánlani! 

 
Eszköz megnevezése Mennyisége 

darab 
Javasolt típus és  
beszerzési hely 

Bender-Gestalt-vizuomotoros koordináció érettsége 1 OS Hungary tesztfejlesztő 
WISC-IV-gyermek intelligencia teszt 1 OS Hungary tesztfejlesztő 
CAT-projektív személyiségmérés 1 OS Hungary tesztfejlesztő 

 



 

 

17. rész 

 

OM-43 
 
Ergoterápiás eszközök 
 
A készülék megnevezése.   Ergoterápiás eszközök, különféle 
Össz. darabszám:     tételesen felsorolva 

 
Figyelem! A javasolt típus és beszerzési hely csak irányadó. Az ajánlattétel során a 
felsorolt termékekkel legalább egyenértékű, vagy annál jobb terméket kell meg-
ajánlani! 
 

Eszköz megnevezése Mennyisége 
darab 

Javasolt típus és  
beszerzési hely 

Kézerősítő speciális eszközök:   

Ergoterápiás szett 1 Art-Med Kft 

vertikális spirál 1 Art-Med Kft 

worm srew 1 Art-Med Kft 

cube therapy 1 Art-Med Kft 

ülőpárna-ék alakú 1 Art-Med Kft 

   

Kézügyesség fejlesztő eszközök   
Gyurma kéz és  
ujjerősítéshez  170 gr, drapp, sárga, piros, 
kék , zöld 

2-2 szett Theraflex  
MSD 

Kéz és ujjerősítő tojás (sárga piros zöld, 
kék) 

1-1 MSD 

Kezesmester  
(kék,,piros, narancs) 

1-1 Handmaster plus 
MSD 

Tüskés labdák (na-
rancs,zöld,sárga,piros,kék) 

2-2 MSD 

Kézerősítő gömb-, 
sárga piros zöld kék fekete) 

1-1 Handtrainer 

Masszírozó henger 2 MSD 
Tépőzáras súly  
(2x450 gr, 2x600 gr, 2x1130 gr) 

1-1 MSD 

   

Tankonyha    

Amalia edényfogó 2 IKEA 

iris konyharuha 4 IKEA 

rajtan fűszertartó 2 szett IKEA 

charm tojásszeletelő 2 IKEA 

charm almaszeletelő 2 IKEA 

strilla magozókés 2 IKEA 

idealisk krumlinyomó 1 IKEA 

flecking keverőtál 2 IKEA 

idelig keverőtál 2 IKEA 

idelig keverőtál 2 IKEA 

mixtur sütőbe való tál 1 IKEA 
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koncis pecsenyesütő 1 IKEA 

legitim vágódeszka 2 szett IKEA 

Mikrohullámú sütő 

1 ORION 
Praktiker 

Hűtőszekrény, kombinált, 120 literes 

1 WELLINGTON 
Praktiker 

Vízforraló 

1 ELECTROLUX 
Praktiker 

Univerzális zöldséghámozó  
vízszintes pengével 

2 Tupperware 

Univerzális zöldséghámozó  
függőleges pengével 

2 Tupperware 

Mesterfogás csipesz 1 Tupperware 

Mesterfogás keverőkanál 2 Tupperware 

mesterfogás lapát 2 Tupperware 

mesterfogás merőkanál 2 Tupperware 

mesterfogás szedőkanál 2 Tupperware 

konzervnyitó 1 IKEA 

Szűrőcsoda 1 Tupperware 

Konyhai kés 1 Tupperware 

szeletelő kés 1 Tupperware 

kenyérvágó kés tokkal 1 Tupperware 

késélező 1 Tupperware 

gyúrólap 1 Tupperware 

nyújtó 1 Tupperware 
konyhaművész szeletelő  
kézvédővel 

1 Tupperware 

Maxi mix 1 Tupperware 

desszertes gyűró 1 Tupperware 

bébi tányér 1 Tupperware 

etetőtálka szett 1 Tupperware 

bébi evőeszköz 1 Tupperware 

füles bébipohár 1 Tupperware 

   

Tankonyha + ADL eszközök   

kings készlet (étkezési) 1 MEYRA Ortopédia Kft  

Reflex kések 1 MEYRA Ortopédia Kft 

RA evőeszközök 1 MEYRA Ortopédia Kft 

Csiptetős villa 2 MEYRA Ortopédia Kft 
6 az 1 ben  
multifunkcionális nyitó 

1 MEYRA Ortopédia Kft 

flexibilis nyelű kanál 1 MEYRA Ortopédia Kft 

konyhai munkaállomás 1 MEYRA Ortopédia Kft 

harisnya fel és lehúzó 2 MEYRA Ortopédia Kft 

kézhosszabbító 3 MEYRA Ortopédia Kft 

csúszásgátló alátét szögletes 1 MEYRA Ortopédia Kft 

higiéniás eszközök 1 MEYRA Ortopédia Kft 
toolfles rögzítősín  
bothoz mankóhoz 

1 MEYRA Ortopédia Kft 

tépőzáras eszközfogó 1 MEYRA Ortopédia Kft 

gombáthúzó 1 MEYRA Ortopédia Kft 
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rögzítő deszka 2 MEYRA Ortopédia Kft 

vágódeszka 2 MEYRA Ortopédia Kft 

   

Fürdőszoba    

wc magasító 

1 EasyClip 
MEYRA Ortopédia Kft 

fürdetőpad 

1 Dubastar 
MEYRA Ortopédia Kft 

kádülőke, kifordítható 

1 Mobalux 
MEYRA Ortopédia Kft 

kádülőke, fix, süllyesztett 

1 RexSan 
MEYRA Ortopédia Kft 

zuhanyszék falre szerelhető 

1 DubaStar 
MEYRA Ortopédia Kft 

zuhanyszék különálló 

1 MobaLux, kör 
MEYRA Ortopédia Kft 

kapaszkodók( hosszú egyenes, 
 rövid, L alakú) 

3 RexSan 
MEYRA Ortopédia Kft 
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18. rész 

 

OM-34  
 
Ellptikus tréner 

 
A készülék megnevezése.   Elliptikus tréner 
Össz. darabszám:     1 db 

 

 
Műszaki paraméterek 

 

 
Követelmény 

 
Ajánlott érték 

Lépés hossz 
Min 45 – 50 cm kö-

zött 
Kérjük megadni 

 

Rámpa dőlésszöge 
Min. 10-25 fok között 

Kérjük megadni 
 

Lendkerék súlya 
Max. 10 kg 

Kérjük megadni 
 

Terhelhetőség  Max 150 kg  

Ellenállási fokozatok száma Min. 15  

Programok száma Min. 25 darab  

Pulzus mérés a markolatban Igen   

Beépített kerekek a mozgatáshoz Igen   

Taposó pedálok Igen   

Konzol kijelzés Igen   

Súlya  Max.90 kg.  



 

 96 

OM-35  
 
Erőgép  
 
A készülék megnevezése.   Erőgép 
Össz. darabszám:     1 db 
 

 
Műszaki paraméterek 

 

 
Követelmény 

 
Ajánlott érték 

Beépített lapsúlyok 
Min 40 kg 

Kérjük megadni 
 

Maximális terhelhetőség 
Min. 100 kg 

Kérjük megadni 
 

Az ülés és háttámla bevonata a fertőtlenítő szereknek 
ellenálljon 

Igen   

Stabil vázszerkezet Igen   

Önsúlya  
Max. 100 kg 

Kérjük megadni 
 



 

 97 

OM-36  
 
Pulzuskontrollált kerékpár tréninghez  
 
A készülék megnevezése.   Szobakerékpár, mágnesfékes, pulzus mérővel 
Össz. darabszám:     1 db 
 

 
Műszaki paraméterek 

 

 
Követelmény 

 
Ajánlott érték 

Mágnesfékes szobakerékpár Igen   

Háttámlával Igen   

Fékrendszer állítási módja Manuális  

Nehézségi szintek száma Minimum 8  

Lendkerék tömege Kérjük megadni  

Terhelhetősége  
Min 130 kg 

Kérjük megadni 
 

Állítható kormány dőlésszög Igen   

Állítható ülés –vizszintesen Igen   

Állítható pedálpántok Igen   

A kijelzőn megjelenítendő paraméterek:   

Sebesség Igen   

Idő Igen   

Távolság Igen   

Pulzus Igen   

Kötelező felszereltség:   

Markolat érzékelős pulzusmérő Igen   

Súlya  
Max.50 kg 

Kérjük megadni 
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OM-37  
 
Evezőpad 
 
A készülék megnevezése.   Evezőpad 
Össz. darabszám:     1 db 
 

 
Műszaki paraméterek 

 

 
Követelmény 

 
Ajánlott érték 

Fékrendszer fokozatainak száma 
Min. 10 

Kérjük megadni 
 

Maximális terhelhetőség 
Min. 100 kg 

Kérjük megadni 
 

Pulzusmérés módja Övvel  

Ülésállítás módja Manuális  

Informatív kijelző Igen  

A kijelzőn megjelenítendő információk:   

Kalória Igen   

Csapás szám Igen   

Percenkénti csapás szám Igen   

Összecsukható legyen Igen   

Önsúlya  
Max. 20 kg 

Kérjük megadni 
 

Lendkerék kb. 4 kg  
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OM-39  
 
Therapy Master 
 
A készülék megnevezése.   Therapy Master 
Össz. darabszám:     1 db 
 

 
Műszaki paraméterek 

 

 
Követelmény 

 
Ajánlott érték 

Függesztő szerkezet, mennyezetre szerelt Igen   

Mennyezetről 3 darab kötél függesztő szerkezet Igen   

A függesztők közül min 2 darab csigasorral ellátott Igen   

Kötelező tartozékok.   

Függesztő heveder, fejhez Min. 1 darab  

Függesztő heveder medencéhez Min. 2 darab  

Függesztő heveder combhoz Min. 2 darab  

Fogantyú  Min. 1 pár  

Balance párna Min. 1 darab  

Henger párna Min. 1 darab  

Rugalmas kötelek Igen  



 

 

Becsült érték 

 

Jel Megnevezés db 
szám 

becsült érték Ft  
(nettó) 

  1. rész     
OM-01 Goniométer és izomerő mérő készülék 1 8 800 000 

OB-30 Járássegítő eszköz 1 520 000 

OM-45 Ujjmozgató szett 1 1 800 000 

      11 120 000 
  2. rész     
OM-18 Térdmozgató, programozható 2 2 200 000 

OM-27 Aktív-passzív kar és lábmozgató, felnőtt 1 1 400 000 

OM-30 Aktív - passzív kar és lábmozgató, gyermek 1 990 000 

      4 590 000 
  3. rész     
OM-29 Gyerek állítógép 1 440 000 

OM-32 Speciális egyensúlyfejlesztő eszköz gyermek 2 128 000 

OM-33 Futópad 1 2 000 000 
OM-42 Pszihológiai tesztek gyermekek számára 1 1 209 600 

OM-09 Vállmozgató, programozható 2 3 600 000 

      7 377 600 
  4. rész     
OM-04 Szelektív ingeráram kezelő eszköz 1 1 680 000 
      1 680 000 
  5. rész     
OB-21 Kerekesszék, aktív 1 600 000 
OB-22 Kerekesszék, felnőtt  7 784 000 
      1 384 000 
  6. rész     
OM-05 Antidecubitus matrac kompresszorral 8 5 120 000 
OM-15 Antidecubitus párna  2 400 000 
OM-28 Antidecubitus matrac kompresszorral, gyermek 1 1 000 000 

      6 520 000 
  7. rész     
OM-11 Vérgázanalizátor  1 800 000 
      800 000 
  8. rész     
OM-13 Hólyagtelítettség mérő  1 80 000 

      80 000 
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  9. rész     
OB-20 Gyógyszerosztó kocsi 1 184 000 

      184 000 
  10. rész     
OM-06 Ülőmérleg  1 320 000 
OM-17 Cryoterápiás szett 1 80 000 

OM-48 Porlasztókészülék 1 393 701 

OB-25 Rögzítő heveder 4 320 000 

OB-26 Paraván 2 76 000 

OB-27 Infúziós állvány 5 55 000 
OB-31 Röntgenfilm néző 3 600 000 

OB-38 Kapaszkodók ágyhoz 20 40 000 

OB-39 Oldalrács 2 64 000 

      1 948 701 
  11. rész     
OM-31 Lovasterápiás készülék gyermek 1 400 000 

      400 000 
  12. rész     
OM-07 Betegemelő 1 384 000 

OB-08 Fürdető ágy 1 800 000 
OB-09 Beteg fürdető kocsi 1 720 000 

OB-10 Beteg fürdető szék  1 40 000 

      1 944 000 
  13. rész     
OB-13 Multifunkciós kezelőágy 1 320 000 
OB-15 Felállító ágy 1 1 600 000 
OB-16 Masszázs ágy 1 280 000 
OB-17 Masszírozó ágy 2 72 000 
OB-18 Bobath ágy 1 360 000 
      2 632 000 
  14. rész     
OM-08 Kerekesszék felállító 1 2 000 000 

OM-38 Extenziós eszköz (függesztőrács) 3 2 160 000 

OB-23 Gyermekkocsi 3 360 000 

OB-24 Multifunkciós ültető egység  1 464 000 

OB-28 Guruló keret 1 160 000 
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OB-29 Guruló keret, gyermek 1 18 000 

OB-32 Szoba WC 3 36 000 
OB-33 Csúsztató korong 4 80 000 

OB-34 Csúszólap, átültetéshez 2 8 000 

OB-35 Mankó 2 12 000 
OB-36 Járókeret 2 12 000 
OB-37 Bot 4 24 000 
      5 334 000 
  15. rész     
OM-40 Augmentatív kommunikációs eszközök, mechani-

kus 
2 1 000 000 

      1 000 000 
  16. rész     
OM-41 Pszihológiai és logopédiai tesztek  1 1 200 000 

      1 200 000 
  17. rész     
OM-43 Ergoterápiás eszközök 1 1 400 000 

      1 400 000 
  18. rész     
OM-34 Ellptikus tréner 1 144 000 
OM-35 Erőgép 1 40 000 
OM-36 Pulzuskontrollált kerékpár tréninghez  1 320 000 
OM-37 Evezőpad 1 96 000 
OM-39 Therapy Master 1 760 000 

      1 360 000 
 Összesen becsült érték: 50 954 301 
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VI. Mellékletek 

1. sz. melléklet 

 

Információs adatlap 

 

 

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

 

 

Az ajánlat száma és tárgya: 

 

EM-642 

ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgál-

tatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pá-

lyázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi 

Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesz-

téséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés 

II.ütem 

Az ajánlatot adó cég pontos neve: 

 

 

 

Címe: 

 

 

 

Cégjegyzékszáma: 

EV esetén vállalkozói bejegyzési száma: 

 

Adószáma:  

Telefonszáma: 

 

 

 

Telefax száma: 

 

 

 

Email címe: 

 

 

 

A   tárgyban   érintett   kapcsolattartó sze-

mély neve:  

 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil 

száma: 
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2. sz. melléklet 

 

FELOLVASÓLAP 

 

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi 

Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina 

Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés II.ütem 

eljáráshoz 

(1., 4.,5.,6.,8.,9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17.,18. részek esetén alkalmazandó) 

 

     ………….. sz. rész  

 

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

 

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

 

 

Részszempont Ajánlat 

1. Nettó ajánlati összár   
……………….HUF 

2. Jótállás időtartama kötelezően előírt felett   
12+… hó 

 
 
Kelt:…………………………… 
 
             ……………………….. 
         Cégszerű aláírás  
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FELOLVASÓLAP 

 

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi 

Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina 

Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés II.ütem 

eljáráshoz 

 

2. rész 

 

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

 

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

 

 

Részszempont Ajánlat 

1. Nettó ajánlati összár   
……………….HUF 

2. Jótállás időtartama kötelezően előírt felett   
12+… hó 

Műszaki szempontok  

OM-18 Térdmozgató, programozható: 
3. Páciens specifikus adat kezelés chip kártyákkal (igen/nem) 

igen/nem 

4. Programozhatóság számítógépről (igen/nem) 
igen/nem 

 
 
Kelt:…………………………… 
 
             ……………………….. 
         Cégszerű aláírás  
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FELOLVASÓLAP 

 

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi 

Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina 

Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés II.ütem 

eljáráshoz 

 

3. rész 

 

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

 

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

 

 

Részszempont Ajánlat 

1. Nettó ajánlati összár   
……………….HUF 

2. Jótállás időtartama kötelezően előírt felett   
12+… hó 

Műszaki szempontok  

OM-09 Vállmozgató, programozható: 
3. Páciens specifikus adat kezelés chip kártyákkal (igen/nem) 

igen/nem 

OM-29 Gyerek állítógép: 
4. A berendezés tárolás esetére szétszedhető (igen/nem) 

igen/nem 

 
 
Kelt:…………………………… 
 
             ……………………….. 
         Cégszerű aláírás  
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FELOLVASÓLAP 

 

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi 

Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina 

Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés II.ütem 

eljáráshoz 

 

7. rész 

 

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

 

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

 

 

Részszempont Ajánlat 

1. Nettó ajánlati összár   
……………….HUF 

2. Jótállás időtartama kötelezően előírt felett   
12+… hó 

Műszaki szempontok  

OM-11 Vérgázanalizátor:  
3. A vérminta mennyisége teljes panel mérés esetén, max. 100 µL (µL) 
(kisebb a jobb) 

 
………………..µL 

4. Az akkumulátor a készülékbe beépített (igen/nem) 
igen/nem 

5. A készülék internetes hálózaton keresztül (táv)szervizelhető szolgál-
tatással rendelkezik(igen/nem) 

igen/nem 

 
 
Kelt:…………………………… 
 
             ……………………….. 
         Cégszerű aláírás  
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FELOLVASÓLAP 

 

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi 

Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina 

Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés II.ütem 

eljáráshoz 

 

10. rész 

 

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

 

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

 

 

Részszempont Ajánlat 

1. Nettó ajánlati összár   
……………….HUF 

2. Jótállás időtartama kötelezően előírt felett   
12+… hó 

Műszaki szempontok  

OM-48 Porlasztókészülék: 
3. Készülék súlya, Max. 1,5 kg (igen-nem) 

igen/nem 

 
 
Kelt:…………………………… 
 
             ……………………….. 
         Cégszerű aláírás  
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3. sz. melléklet 

 

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi 

Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina 

Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés II.ütem 

eljáráshoz 

 

Nyilatkozat 

a kizáró okok vonatkozásában 

 

Alulírott ______________________________ mint a(z) ______________________________ (szék-

hely: ______________________________) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője az 

alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában1: 

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglalt alábbi 

kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:  

Kbt. 56. § (1) bekezdés: 

f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott 

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

megállapított időtartam végéig; 

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével 

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

jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 

10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, 

annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett. 

 

Kbt. 57. § (1) bekezdés: 

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

erős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el; 

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

nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a verseny-

felügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában 

megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyeztetési eljárás során; vagy ha az 

ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jog-

erősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki; 

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

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

 

Kelt:…………………………… 

             ……………………….. 

         Cégszerű aláírás 

                                                 
1A Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők külön-külön teszik 

meg közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat formájában. 



 

 110 

4. sz. melléklet 

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi 

Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina 

Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés II.ütem 

 

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

 

Alulírott   ………… , mint az ……..(cég) (székhelye: ……………………...) cégjegyzékszáma: Cg. 

…………….,  önálló cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég  

a) szabályozott tőzsdén jegyzett társaság * 

b) szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság*  

b) pont szerinti esetben az ajánlattevőnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről 

és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa (i) 

az alábbi személyek: 

a) neve: ………………………………….. 

lakcíme: ……………………………….. 

b) neve: ………………………………….. 

lakcíme: ………………………...…….. 

 

Nyilatkozat Kbt. 56.§(2) bekezdés vonatkozásában 

 

Alulírott   ………… , mint az ……..(cég) (székhelye: ……………………...) cégjegyzékszáma: Cg. 

…………….,  cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég 

vonatkozásában 

-* nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 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 szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben 

közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik;  

neve: …………………………… 

címe:……………………………. 

 

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

feltételek nem állnak fenn;  

 

 

Kelt:…………………………… 

 

             ……………………….. 

         Cégszerű aláírás 

 

*megfelelő aláhúzandó 
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5. sz. melléklet 

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi 

Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina 

Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés II.ütem 

 

 

 

 

Nyilatkozat cégbírósági változásbejegyzési kérelemről 

 

 

Alulírott   ………… , mint az ……..(cég) (székhelye: ……………………...) cégjegyzékszáma: Cg. 

…………….,  cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég 

vonatkozásában 

 

- * Nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 

- *Van folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás és az ajánlathoz csatolom a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 

igazolást.  

 

 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

             ……………………….. 

         Cégszerű aláírás 

 

*megfelelő aláhúzandó 
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6.sz. melléklet  

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi 

Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina 

Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés II.ütem 

 

 

NYILATKOZAT 

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

 

Alulírott ………….., mint az ……………… (cég.)…………… ( székhely)  cégjegyzésre jogosult képvise-

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

 

a) alvállalkozót  

*nem vesz igénybe 

*az alábbi tevékenységek ellátására (a teljesítésben történő közvetlen részvétel) vesz igénybe: 

1) 

- tevékenység: …………………….   

2) 

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

 

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

*nem vesz igénybe 

*az alábbiak tekintetében vesz igénybe: 

1) 

- név:……………………. 

 

- cím:……………………. 

 

- a következő tevékenységek ellátására (a teljesítésben történő közvetlen részvétel) 

vesz igénybe:  ……………………………..…., mely a teljesítés ………………%-a 

2) 

- név:……………………. 

 

- cím:……………………. 

 

- a következő tevékenységek ellátására (a teljesítésben történő közvetlen részvétel) 

vesz igénybe:  ……………………………..…., mely a teljesítés ………………%-a 

 

Kelt:…………………………… 

 

             ……………………….. 

         Cégszerű aláírás 

*megfelelő aláhúzandó,  
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7.sz. melléklet 

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi 

Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina 

Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés II.ütem 

 

N Y I L A T K O Z A T 

A Kbt. 55.§ (5) bekezdése alapján 

 

Alulírott ………….., mint az ……………… (cég.)……………(székhely) cégjegyzésre jogosult kép-

viselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég  kapacitást rendelkezésre bocsátó szerveze-

tet  

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

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

A következő(k) tekintetében:  

Alkalmassági követelmény(ek) az 

ajánlati felhívásban szereplő 

megjelőlése (pl.: P1,M1…) 

Az alkalmassági követelmény meghatározása 

(pl.: számviteli beszámoló, referencia, árbevétel, 

szakember, technikai felszereltség…)  

  

  

  

- név/ elnevezés:……………………. 

- cím/székhely:……………………... 

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

*a) pontja alapján: 

az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőfor-
rásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogom venni. Az erőforrás 
igénybe vételének módja:  
- alvállalkozó 
- egyéb:……………………………. 

*b) pontja alapján: 

az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások 

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

……………………………………………..tevékenység ellátására vonom be, így adatait az al-

kalmasság igazolásához használom fel, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai ta-

pasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során. 

*c) pontja alapján  

a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során az a) pontban foglaltaktól eltérően, az 
alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható 
erőforrásokra vonatkoznak. A szervezet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához 
felhasználtuk, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlat-
tevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérí-
téséért. 

 

Kelt:…………………………… 

             ……………………….. 

         Cégszerű aláírás 

*megfelelő aláhúzandó 
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8.sz. melléklet 

 

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi 

Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina 

Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés II.ütem 

 

Nyilatkozat Kbt. 55.§ (6) bekezdése alapján 

 

 

Alulírott ………….., mint az ……………… (…………….)  cégjegyzésre jogosult képviselője nyilat-

kozom, hogy az általam képviselt cég a …………………………………ajánlattevő számára a 

következő kapacitás(oka)t bocsátja rendelkezésre. 

 

Alkalmassági követel-

mény(ek) az ajánlati felhí-

vásban szereplő megjelőlése 

(pl.: P1,M1…) 

Az alkalmassági követelmény meghatározása 

(pl.: számviteli beszámoló, referencia, árbevétel, szakember, tech-

nikai felszereltség…)  

  

  

  

  

  

 

Nyilatkozom, hogy az előírt igazolási módokkal azonos módon igazolom az adott alkalmassági 

feltételnek történő megfelelést, továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások 

rendelkezésemre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  

 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

             ……………………….. 

         Cégszerű aláírás 
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9.sz. melléklet 

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi 

Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina 

Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés II.ütem 

 

N Y I L A T K O Z A T 

 

A Kbt. 58.§ (3) bekezdése alapján 

 

 

 

 

 

Alulírott ………….., mint az ……………… (cég.)……………( székhely)  cégjegyzésre jogosult képviselő-

je nyilatkozom, hogy az ………………………. (cég). a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe 

olyan alvállalkozót és kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet, akivel szemben a Kbt. 56.§(1)és 

57.§(1) a)-d) pontjai szerinti kizáró okok fennállnak. 

 

 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ……………………….. 

         Cégszerű aláírás 
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10. sz. melléklet 

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi 

Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina 

Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés II.ütem 

 

NYILATKOZAT* 

 

A 60.§. (3) bekezdés szerint 

 

 

Alulírott ……………………………………., mint a ………………………………………… (cég neve) (szék-

hely: …………………………………….…………) cégjegyzésre jogosult képviselője, ezúton  

 

 

nyilatkozom, 

 

 

hogy a Debreceni Egyetem közbeszerzési eljárásban az ajánlati felhívásában, valamint az ajánlatkérési 

dokumentációban meghatározott követelményeket megismertem, és azokat kötelezőként, feltételek 

nélkül elfogadom. 

 

Az ajánlatunk nyertessége esetén vállalom, hogy a szerződést megkötöm, továbbá a szerződésben 

vállalt kötelezettségeket az ajánlati felhívásban és dokumentációban, a Kbt. előírásainak és az egyéb 

jogszabályi előírásoknak megfelelően – a felolvasólapon szereplő ellenszolgáltatásért – maradéktalanul 

teljesítem.  

 

 

 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

 

 

             ……………………….. 

         Cégszerű aláírás 

 

 

 

*Ezt a nyilatkozatot az ajánlat papír alapú példányába eredeti, csészerűen aláírt példány-

ban kell benyújtani.
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11. sz. melléklet 

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi 

Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina 

Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés II.ütem 

 

NYILATKOZAT 

 

A 60.§. (5) bekezdés szerint 

 

 

Alulírott ……………………………………., mint a ………………………………………… (cég neve) (szék-

hely: …………………………………….…………) cégjegyzésre jogosult képviselője, ezúton  

 

 

nyilatkozom, 

 

 

hogy az általam képviselt cég Kkvt szerinti besorolása :  

     *Mikrovállalkozás 

     *Kisvállalkozás 

     *Középvállalkozás 

     *Nem tartozik a tv. hatálya alá 

 

 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

 

 

             ……………………….. 

         Cégszerű aláírás 

* megfelelő aláhúzandó 
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12.sz. melléklet 

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi 

Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina 

Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés II.ütem 

 

Nyilatkozat 

 

Szerzői és iparjogvédelmi helytállásról 

 

 

 

Alulírott ……………………………………., mint a ………………………………………… (cég neve) (szék-

hely: …………………………………….…………) cégjegyzésre jogosult képviselője, Alulírott 

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

 

nyilatkozom 

 

hogy a  Debreceni Egyetem közbeszerzési eljárása alapján kötendő szerződés keretében az általam 

szállítandó termékek, illetve azok bármely részének Ajánlatkérő általi igénybe vétele nem sérti bármely 

harmadik személy szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari minta oltalomhoz fűződő, vagy bár-

milyen más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát. Továbbá kifejezetten és visszavonhatatlanul nyilatko-

zom arra vonatkozóan, hogy ha bármely harmadik személy az Ajánlatkérővel szemben ilyen alapon 

bármilyen, így különösen kártérítési igényt támaszt, akkor ezért teljes mértékben az Ajánlatkérő helyett 

helyt állok. 

 

 

 

Kelt: ……………………………… 

 

 

 

 ………………………….. 

 cégszerű aláírás 
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13.sz. melléklet 
EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi 

Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina 

Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés II.ütem 

 

Nyilatkozat pénzforgalmi számlákról 

 

Alulírott ……………………………………., mint a ………………………………………… (cég neve) (szék-
hely: …………………………………….…………) cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton  

 
nyilatkozom, 

 
hogy az általam képviselt ajánlattevő az alábbi pénzforgalmi számlákkal rendelkezik. 
 

Bank megnevezése Számla száma Számlanyitás Számlazárás 

    

    

    

 
 
 
 
 
Kelt: …………………… 
 
 
 
 
 ……………………………………. 

       Cégszerű aláírás  
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14. sz. melléklet 
 

 

EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi 

Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina 

Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés II.ütem 

 

 

Nyilatkozat az ajánlat eredeti és másolati példányainak egyezőségéről 

 

Alulírott ……………………………………., mint a ………………………………………… (cég neve) (szék-
hely: …………………………………….…………) cégjegyzésre jogosult képviselője, Alulírott 
…………………., cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton  

 
nyilatkozom, 

 
hogy az általunk benyújtott eredeti, papíralapú ajánlat és a jelszó nélkül olvasható „.pdf” formátumban 
elektronikus adathordozóra rögzített másolati példányok mindenben megegyeznek.    
 
 
 
 
Kelt: …………………… 
 
 
 
 
 ……………………………………. 
       Cégszerű aláírás 
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15.sz. melléklet 
EM-642 ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi 

Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina 

Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés II.ütem 

 

Nyilatkozat felelős fordításról 

 

Alulírott ……………………………………., mint a ………………………………………… (cég neve) (szék-
hely: …………………………………….…………) cégjegyzésre jogosult képviselője, Alulírott 
…………………., cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton  

 
nyilatkozom, 

 
hogy az ajánlatba csatolt idegen nyelvű iratok magyar nyelvű fordítása teljesen megegyeznek az eredeti 
szöveggel.   
 
 
 
 
Kelt: …………………… 
 
 
 
 
 ……………………………………. 

   
   

 Cégszerű aláírás 


