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Dokumentáció - Segédlet az ajánlatok összeállításához Kbt. harmadik rész 122/A §szerint 

eljáráshoz 

 

Debreceni Egyetem  

EM-645    számú eljárása 

 

Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében „Gyógyító Régiók” című SH/6/4 

azonosítószámú projekthez kapcsolódó képzési tervek, oktatási anyagok kidolgozása képzés 

lebonyolítással 

 

Általános információk 

 

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

másolatban kérjük benyújtani, azonban a Kbt.60.§(3) bek. szerinti nyilatkozatot (9. sz. nyilatkozat) 

az ajánlatnak  papír alapon, eredeti aláírt példányban kell tartalmaznia. 

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

tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termékek is 

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

3. 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 áthúzva 

kérjük csatolni. 

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

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

nyilvánosságra 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 tartalmazzanak, 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 

nyilvánosságra 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 

vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá 

esik.  
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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 

megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alapanyag 

eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 
 
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 

cselekmények 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 

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

c) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők (döntéshozók, ügyvezetők) vagy a 
felügyelőbizottság (felügyeleti, ellenőrző szerv, testület) tagjainak többségét megválassza (kijelölje) 
vagy visszahívja; 

 
tényleges tulajdonos: 

2007. évi CXXXVI. Törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról 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 

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



3 

 

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 

rendelkezik, 

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 leendő 

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 alapítvány 

vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 

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

személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 
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A BENYÚJTANDÓ AJÁNLAT RÉSZÉT KÉPEZŐ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK: 

 

Sorsz. Nyilatkozatok 

 

 Vizsgálat tárgya Igazolás módja 

 

1. Információs adatlap Kiadott minta szerint (2. sz. melléklet) 

2. Tartalomjegyzék oldalszámozott 

3. Felolvasólap Kiadott minta szerint (3. sz. melléklet) 

4. 
Kbt. 56.(1)-(2) § bekezdése szerinti kizáró okok 

hatálya alá tartozás 

Nyilatkozat cégszerű aláírással 310/2011(XII.23) 

Kormányrendelet 12.§.szerint (6-7. sz. melléklet) 

5. 
Pénzügyi-gazdasági alkalmasság megítélése az ajánlattételi felhívás III.2.2. pontjában előírtak és a 

310/2011(XII.23)  Kormányrendelet 14.§ szerint , 

6. 

Műszaki-szakmai alkalmasság megítélésére kért 

dokumentumok 

az ajánlattételi felhívás III.2.3. pontjában előírtak a  

310/2011(XII.23) Kormányrendelet 15.§ szerint  (4-5. 

sz. melléklet) 

7. 
Ajánlattevő nyilatkozata kapacitást rendelkezésre 

bocsátó szervezet bevonásáról 

Kbt. 55.§(5)-(6) alapján (9. sz. melléklet) 

Cégszerű aláírással 

8. 
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

nyilatkozata 

Kbt. 55.§(5)-(6) alapján (10. sz. melléklet) 

Cégszerű aláírással 

9. 

Nyilatkozat az ajánlattételi felhívás feltételeire, a 

szerződés teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra 

vonatkozóan, KKvt szerinti besorolás 

Kbt. 60. § (3) és (5) bek. szerinti nyilatkozat. (12. sz. 

melléklet) Cégszerű aláírással 

10. 
Nyilatkozat alvállalkozók tekintetében Kbt. 40. § (1) bekezdés teljesítése (8. sz. melléklet) 

Cégszerű aláírással 

11. 

Nyilatkozat kizáró okok hatálya alá tartozó 

alvállalkozók és kapacitást rendelkezésre bocsátó 

szervezet tekintetében 

Kbt. 58. § (3) pontjának teljesítése (11. sz. melléklet) 

Cégszerű aláírással 

12. 
Közös ajánlattétel esetén Közös ajánlattételről szóló megállapodás a Kbt.25.§ 

szerint, cégszerű aláírással 

13. Aláírási címpéldány(ok) Eredeti, v. egyszerű másolat 
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14. 

A szolgáltatás magyar nyelvű leírása, különös 

tekintettel az elvárt szolgáltatás leírásban 

meghatározott követelményekre 

Cégszerű aláírással 

15 

Árajánlat, mely tartalmazza képzési terv, az oktatási 

anyagok, valamint a képzés lebonyolításának 

ellenértékét.   

Cégszerű aláírással 

16 
Szerzői és iparjogvédelmi nyilatkozat Nyilatkozat minta alapján cégszerű aláírással (13. sz. 

melléklet) 

17 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 

esetében a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelmet és az annak 

érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást 

Az ajánlattételi felhívás VI. 3) 16) pontja alapján 

18 

Nyilatkozat az ajánlat elektronikusan rögzített 

másolati példányainak eredetivel való 

egyezőségéről   

Cégszerű aláírással  (14. sz. melléklet) 

19 
Idegen nyelvű iratok csatolása esetén nyilatkozat 

felelős fordításról 

Cégszerű aláírással  (15. sz. melléklet) 
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Az ajánlat kötelező részeinek ajánlott összeállítási sorrendje 

 

1) Információs adatlap 

2) Felolvasólap 

3) Tartalomjegyzék oldalszámozással 

4) Kizáró okok igazolása  

5) Már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén, annak cégbíróság által megküldött 

igazolás másolatát az ajánlatban be kell nyújtani. 

6) Aláírási címpéldányok 

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

egymás közötti megállapodásukat eredeti vagy egyszerű másolatban 

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

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

10)  Nyilatkozat a Kbt. 60§ (3) és (5) bekezdés szerint  

11) Nyilatkozat(ok) kapacitás biztosítására bevont szervezet esetén a Kbt. 55.§(5)-(6) alapján 

12) Szerzői és iparjogvédelmi nyilatkozat 

13) Pénzügyi- gazdasági alkalmasság igazolása  

14) Műszaki –szakmai alkalmasság igazolása  

15) Egyéb nyilatkozatok, iratok 

16) Árajánlat 

17) Szakmai ajánlat 
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IGÉNYELT SZOLGÁLTATÁS  LEÍRÁSA 

1. sz. melléklet 
 

A projekt összefoglaló bemutatása 

 

A Svájci Hozzájárulás segítségével működő „Gyógyító Régiók” projekt megvalósulása hozzájárul majd az Észak-

magyarországi és az Északalföldi régiók egészség-, és gyógyturisztikai versenyképességének növeléséhez. 

Az elnyert forrás 1'099'779 svájci frank, a kétéves projekt meghosszabbított határidővel 2014. június 30-ig tart. 

Eredményeit ezt követően öt éven keresztül fenn kell tartani, hasznosítani kell. Ez remélhető a projekt során 

kifejlesztett szolgáltatás csomagoktól és a létrehozott márka és almárkáktól. A márkarendszer kommunikációs 

üzenetei eljutnak a külföldi és a hazai célcsoportokhoz, ami megnöveli az érdeklődést a „Gyógyító Régiók” iránt, 

így növekedés remélhető a vendégek és a vendégéjszakák számában és a vendégköltésben is.  

A projekt élén a Mátrai Állami Gyógyintézet áll. A konzorcium további tagjai: Debreceni Egyetem Orvos- és 

Egészségtudományi Centrum, Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület, Dr. Rubovszky Tanácsadó és 

Turisztikai Bt., Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület, Debrecen és Hortobágy Turizmusáért 

Egyesület, Siroki Idegenforgalmi és Turisztikai Egyesület, Mátraderecske Községi Önkormányzat. 

A projekt végső célja „Gyógyító régiók” ernyőmárka név alatt olyan almárkákkal és védjeggyel fémjelzett, a térség 

vezető szállodáiban és a MÁGY-ban elérhető, evidenciákra alapozott egészségügyi szolgáltatás-csomagok 

kialakítása és értékesítése a hazai és külföldi idegenforgalmi piacokon. 

A szakmai program megvalósításához a MÁGY, a DEOEC és a konzorciumi tagok szakemberei mellett további 

felkért hazai szakemberek közreműködnek. Erre építve kölcsönösen előnyös, hosszú távú szakmai 

együttműködések, intézményi kapcsolatok, ellátási hálózatok kialakítására törekszünk. A kialakított szolgáltatási 

struktúrát és kínálatot a hagyományos hazai és külföldi (környező országok, EU, orosz és FÁK piac, esetleg 

Távol-Kelet, Kína, Japán) egészségügyi idegenforgalmi piac mellett tervezzük felkínálni a vélhetően bővülő hazai 

egészségpénztári, biztosítói kör számára is. 

 

Hosszú távú lehetőségek, nemzeti jelentőség 

 

A MÁGY és a vele együttműködő szakmai műhely elhivatottságából eredően, a térség adottságaiból és a Svájci 

Hozzájárulás révén akkumulált „know how” és eszközök segítségével egyedülálló fejlődési potenciál jött létre. 

Magán és közforrású befektetések révén és az érintett szakmapolitikai vezetés – emberi erőforrás (egészségügy, 

sport), gazdaság (idegenforgalom, vállalkozásfejlesztés), vidékfejlesztés (helyi beszállítók, szolgáltatások, 

foglalkoztatás fejlesztése) – támogatásával ez kiaknázható, ami által új távlatok nyílhatnak a hazai gazdasági-
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társadalmi kibontakozás számára. Ennek révén egy újabb elemmel bővíthető a hazai egészségtudatos és 

fizetőképes (vagy azzá tehető) lakosság által elérhető szolgáltatási paletta és ösztönözhetők a nagy munkáltatók, 

egészségpénztárak és biztosítók kínálataik bővítésére. Hosszabb távon jelentősen javítható a hazai 

egészségügyi kapacitások kihasználtsága és jövedelemtermelése, színvonala is. Mindenképpen új, ágazatok 

közötti együttműködések alakíthatók ki és jelentősen gazdagítható, bővíthető hazánk szerepvállalása és 

részesedése a minőségi nemzetközi egészségturisztikai piac bevételeiből. 

 
AZ ELVÁRT SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA 

 
1. Képzési tervek, oktatási anyagok kidolgozása 
 
A képzési tervek anyaga a következő előírásoknak feleljen meg: 

 

- a képzés modulokból kell, hogy felépüljön 

- alkalmasnak kell lennie ahhoz, hogy egy szakmai nap során 10-12 db 30 perces előadást lehessen tartani 

belőle, mely 2 modult foglaljon magába 

- formátuma Power Point prezentáció 

- előadásonként 30-40 diát tartalmazzon 

- a 6 modulról kb. 100-150 oldalas összefoglaló jegyzetet kell készíteni 

(A jegyzet min 100 oldalas legyen, Betűtípus:  Ariel vagy Calibri, mérete 12pt) 
 

Az oktatási anyagokat az itt felsorolt tartalommal kérjük kidolgozni: 

Az első szakmai nap előadásainak témái és tartalmi elemei: 

1. modul: Az egészségturizmus alapjai 

A modul tervezett időkeretei: 

 

08.00 – 08.30 regisztráció 

08.30 – 09.00 Egészségturizmus fogalma, jellemzői, jelentősége 

09.00 – 09.30 Egészségpiac, keresleti trendek 

09.30 – 10.00 Spa trendek: szolgáltatások főbb sajátosságai 

10.00 – 10.30 Megbeszélés 
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10.30 – 10.50 Kávészünet 

10.50 – 11.20 Betegirányítási rendszerek, utazásszervezés 

11.20 – 11.50 Helyünk a világban (összevetés külfölddel) 

11.50 – 12.20 Megbeszélés 

12.20 – 13.10 Ebédszünet 

 

2. modul: Betegségkörök 

 

13.10 – 13.40 Mozgásszervek/immunológia: ízületi gyulladások, autoimmun betegségek, ezek kezelési 

lehetőségei az egészségturizmus során 

13.40 – 14.10 Tüdő-légzésrehabilitáció: asthma, krónikus légszőszervi betegségek kezelése, légúti rehabilitációs 

lehetőségek  

14.10 – 14.40 Gastroenterologia: gyulladásos és funkcionális bélbetegségek, ivókúrák 

14.40 – 15.00 Megbeszélés 

15.00 – 15.20 Kávészünet 

15.20 – 15.50 Kardiológia: szívbetegségek nem gyógyszeres kezelése, rehabilitációja gyógyhelyeken 

15.50 – 16.20 Nőgyógyászat-meddőség: hazai lehetőségek, életmódi tényezők, gyógyvizek alkalmazása 

16.20 – 16.50 Sportmedicína: sportsérülések kezelése rehabilitációs gyógyhelyeken 

16.50 – 17.20 Megbeszélés 

17.20 – 17.30 A szakmai nap zárása 

 

A második szakmai nap előadásainak témái és tartalmi elemei: 

 

3. modul: Gyógy-tényezők 

A modul tervezett időkeretei: 

 

08.00 – 08.30 regisztráció 

08.30 – 09.00 Gyógyfürdők jelentősége a hazai egészségturizmusban 

09.00 – 09.30 Fizioterápia, mint alternatív kezelési mód a mozgásszervi betegek rehabilitációjában 

09.30 – 10.00 Mofetta terápia, azaz a széndioxidos szárazfürdő hatásai a szervezetre 
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10.00 – 10.30 Megbeszélés 

10.30 – 10.50 Kávészünet 

10.50 – 11.20 Klímaterápia (légúti), ivókúrák javallatai. 

11.20 – 11.50 A mozgásterápia főbb sajátosságai 

11.50 – 12.20 Megbeszélés 

12.20 – 13.10 Ebédszünet 

 

4. modul: Szálloda és vendéglátás 

 

13.10 – 13.40 Szállodai alapismeretek 

13.40 – 14.10 Vendéglátási alapismeretek 

14.10 – 14.40 Hotelek az Észak-Alföld régióban, az egészségturizmus szemszögéből 

14.40 – 15.00 Megbeszélés 

15.00 – 15.20 Kávészünet 

15.20 – 15.50 Kulináris központok az Észak-Alföld régióban, az egészségturizmus szemszögéből 

15.50 – 16.20 Med-Hotel koncepció lényege és sajátosságai 

16.20 – 16.50 Megbeszélés 

16.50 – 16.00 A szakmai nap zárása 

 

A harmadik szakmai nap előadásainak témái és tartalmi elemei: 

 

5. modul: Turisztikai desztinációk 

A modul tervezett időkeretei: 

08.00 – 08.30 regisztráció 

08.30 – 09.00 Debrecen és Hortobágy: betegellátásra, rehabilitációra alkalmas gyógyhelyek és 

                     turisztikai desztinációk  

09.00 – 09.30 Mátrai Gyógyintézet: sajátosságok és szerepe a légúti rehabilitációban 

09.30 – 10.00 Parádfürdő: szolgáltatások, szerepe a légúti, mozgásszervi és gyomor-bélrendszeri 

                     kezelésekben 
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10.00 – 10.30 Megbeszélés 

10.30 – 10.50 Kávészünet 

10.50 – 11.20 Észak-Alföld: egyéb gyógyhelyek és turisztikai desztinációk (a fentieken kívül) 

11.20 – 11.50 Észak-Magyarország: egyéb gyógyhelyek és turisztikai desztinációk (a fentieken kívül) 

11.50 – 12.20 Debreceni fejlesztések (2010-2020): az egészség szolgálatában 

12.20 – 12.50 Megbeszélés 

12.50 – 13.40 Ebédszünet 

 

6. modul: Varia 

13.40 – 14.10 Térítéses betegellátás jelene az Észak-Alföld régióban 

14.10 – 14.40 Gyógyfürdő működtetés sajátosságai 

14.40 – 15.10 Etikai kérdések, etikai dilemmák az egészségturizmus kapcsán 

15.10 – 15.40 Megbeszélés 

15.40 – 16.00 Kávészünet 

16.00 – 16.30 Az egészségturizmus jogi szabályozási rendszere Magyarországon 

16.30 – 17.00 Adatkezelés, adatrögzítés szerepe az egészségügyben (informatikai háttér jelentősége) 

17.00 – 17.30 Rentabilitás, fenntarthatóság (gazdasági-pénzügyi szempontok) 

17.30 – 18.00 Megbeszélés 

18.00 – 18.10 Technikai szünet 

18.10 – 18.40 Tesztírás (vizsga) 

18.40 – 18.50 A szakmai nap zárása 

 

2. Képzés lebonyolítással 

 

- Az előadásokat 3 alkalommal, egynapos konferencia keretében tervezzük.  
- Egy alkalom során a résztvevők 10-12 darab 30 perces előadáson vegyenek részt, melyek 2 modult 

foglaljanak magukba. Az előadásoknak Power Point prezentációt kell tartalmaznia. 
- A résztvevőknek kb. 150 oldalas írásos jegyzetet, e-learning és vizsgáztató anyagokat kell biztosítani. 

Az ajánlattevőnek a vizsgáztatást is le kell bonyolítania.  
- Az e-learning anyag magában kell, hogy foglalja a következőket:  

- internetes felület elkészítése 

- a fenti tematika szerinti internetes struktúra létrehozása 
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- a Power Point prezentációk PDF formátumban történő elhelyezése 

- teszt-ellenőrzés megoldása 

- bizonyítvány készítése, nyomtathatósága 

-  Ajánlattevő az előadóknak honoráriumot kell, hogy fizessen. 

- A napi program két kávé-, és egy ebédszünetet kell, hogy tartalmazzon.  
- A résztvevők sajt- és borkóstoláson vehetnek részt, valamint különböző kiállításokat tekinthetnek meg 

hotelek, cégek, fürdők és desztinációk részvételével. 
- Az oktatás helyszíne: Kölcsey Központ, Hotel Lycium. Az ajánlatnak a terembérlet díját is tartalmaznia 

kell. 
- Tervezett létszám: kb. 100 fő 
- Célcsoportok: az ikerrégió (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád megye); a MÁGY projektben résztvevő konzorciumi partnerek; 
turisztikai szakemberek (Turizmus Zrt. és egyéb munkatársak); a főbb szállodák, éttermek képviselői; 
egyéb érdeklődők  
 

A dokumentálás elvárt módja: 

 

- oktatási anyagok benyújtása nyomtatott, ill. elektronikus formában 

- fotódokumentáció 

- eredeti jelenléti ívek 

- jegyzőkönyv a vizsgáztatásról 
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IRATMINTÁK 

2. sz. melléklet 
Információs adatlap 

 

 

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

 

 

 

Az ajánlat száma és tárgya: 

 

EM- 645 

Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében 
„Gyógyító Régiók” című SH/6/4 azonosítószámú 
projekthez kapcsolódó képzési tervek, oktatási 
anyagok kidolgozása, képzés lebonyolítással  

Az ajánlatot adó cég pontos neve:  

Cégjegyzékszáma: 

vagy Egyéni vállalkozói bejegyzés száma: 

 

Adószáma:  

Címe:  

Telefonszáma:  

Telefax száma:  

Email címe:  

A   tárgyban   érintett   kapcsolattartó személy neve:   

A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil száma:  

 

Ezután következzenek ugyan ezek az adatok a közös ajánlattevőre 

(adott esetben.) 
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3. sz. melléklet 

FELOLVASÓLAP 

 

EM-645 

Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében „Gyógyító Régiók” című SH/6/4 azonosítószámú 

projekthez kapcsolódó képzési tervek, oktatási anyagok kidolgozása, képzés lebonyolítással 

 

 

Ajánlattevő elnevezése  

Ajánlattevő székhelye  

 

 

 

Nettó ajánlattételi ár  nettó………………….HUF 

  

 

 

 

 

 

 

Kelt: ……………………………. 

 

 

       …………………… 

        Cégszerű aláírás  
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4. sz. melléklet 

 

EM-645 

Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében „Gyógyító Régiók” című SH/6/4 azonosítószámú 

projekthez kapcsolódó képzési tervek, oktatási anyagok kidolgozása, képzés lebonyolítással 

 

ÖSSZEFOGLALÓ A REFERENCIÁKRÓL 

 

 

Ssz. Szerződés tárgya 

Ellenszolgáltatás 

összege(nettó Ft + 

ÁFA)  

Teljesítés 

ideje 

A szerződést 

kötő másik fél 

megnevezése 

Az információt 

adó személy 

(név, cím, 

elérhetőség) 

A teljesítés az 

előírásoknak 

megfelelő és 

szerződésszerű 

volt-e) 

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 

 

Kelt:…………………………… 

 

       …………..……………………….. 

        Cégszerű  aláírás 
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5. sz. melléklet 

 

REFERENCIA  

műszaki-szakmai alkalmasság igazolásához 

 

Szerződő fél:  ………………………………………………….. 

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

 

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

Információt adó személy 

 neve:     …………………………………………………… 

címe:     …………………………………………………… 

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

Teljesítés ideje:          …………………………tól-…………………………ig 

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

A teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt. 

 

Jelen igazolást közbeszerzési eljárásokon történő részvételhez, műszaki-szakmai alkalmasság igazolására 

állítottam ki. 

 

Kelt: ……..………………….. 

P.H. 

 

   

 ……………………………………………….. 

referenciát kiállító aláírása 
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6. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT 

a kizáró okok vonatkozásában 

 

 

Alulírott ______________________________ mint a(z) ______________________________ (székhely: 

______________________________) ajánlattevő/ alvállalkozó/ az alkalmasság igazolásában részt vevő 

gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselője a Debreceni Egyetem, mint Ajánlatkérő által „EM-645 

Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében „Gyógyító Régiók” című SH/6/4 azonosítószámú 

projekthez kapcsolódó képzési tervek, oktatási anyagok kidolgozása, képzés lebonyolítással” tárgyában 

kiírt közbeszerzési eljárás során nyilatkozom, hogy az általam képviselt Ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 56.§(1) 

bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. 

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

         Cégszerű aláírás 
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7. sz. melléklet 
EM-645 Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében „Gyógyító Régiók” című SH/6/4 
azonosítószámú projekthez kapcsolódó képzési tervek, oktatási anyagok kidolgozása, képzés 
lebonyolítással 

 
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  
- *szabályozott tőzsdén jegyzett társaság  
- *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;  

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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8.sz. melléklet  

 
EM-645 Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében „Gyógyító Régiók” című SH/6/4 
azonosítószámú projekthez kapcsolódó képzési tervek, oktatási anyagok kidolgozása, képzés 
lebonyolítással 
 

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

 

 

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

nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő a szerződés teljesítése során  

 

a) alvállalkozót  

*nem vesz igénybe 

*az alábbiak tekintetében vesz igénybe: 

1) 

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

2) 

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

 

b) ebből10%-ot elérő, vagy meghaladó mértékben alvállalkozót  

*nem vesz igénybe 

*az alábbiak tekintetében vesz igénybe: 

1) 

- név:……………………. 

 

- cím:……………………. 

 

- az alábbiak tekintetében …………………….  a teljesítés ………………%-ban 

 

2) 

- név:……………………. 

 

- cím:……………………. 

 

- az alábbiak tekintetében …………………….  a teljesítés ………………%-ban 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

             ……………………….. 

         Cégszerű aláírás 

*megfelelő aláhúzandó, 



20 

 

 

9.sz. melléklet  

 

EM-645 Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében „Gyógyító Régiók” című SH/6/4 
azonosítószámú projekthez kapcsolódó képzési tervek, oktatási anyagok kidolgozása, képzés 
lebonyolítással 

N Y I L A T K O Z A T 
 

A Kbt. 55.§ (5) bekezdése alapján 
 

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

nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég  kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet  

- *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) Pl.: P1), vagy M1) 

 

 

 

- név/ elnevezés:……………………. 

- cím/székhely:……………………. 

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

*a) pontja alapján: az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 

erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogom venni. Az igénybe vétel 

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 az alábbi módon vonom be  …………………………………………….., így adatait az 

alkalmasság igazolásához használom fel, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai 

tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során. 

*c) pontja alapján  

a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során az a) pontban 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 ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 

összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
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Kelt:…………………………… 

             ……………………….. 

         Cégszerű aláírás 

*megfelelő aláhúzandó 
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10.sz. melléklet 

 

EM-645 Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében „Gyógyító Régiók” című SH/6/4 
azonosítószámú projekthez kapcsolódó képzési tervek, oktatási anyagok kidolgozása, képzés 
lebonyolítással 

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

 

Alulírott ………….., mint az ……………… (…………….)  cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, 

hogy az általam képviselt cég  a …………………………………Ajánlattevő számára a következő 

kapacitás(oka)t bocsátja rendelkezésre. 

 

Alkalmassági követelmény(ek) 

 

 

 

 

 

 

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 

 

*megfelelő aláhúzandó, 

Amennyiben az Ajánlattevő nem vesz igénybe kapacitást nyújtó gazdasági szereplőt, kérjük áthúzva 

benyújtani! 
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11.sz. melléklet 

 
EM-645 Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében „Gyógyító Régiók” című SH/6/4 
azonosítószámú projekthez kapcsolódó képzési tervek, oktatási anyagok kidolgozása, képzés 
lebonyolítással 
 

N Y I L A T K O Z A T 
 

A Kbt. 58.§ (3) bekezdése alapján 
 

 

 

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

nyilatkozom, hogy). a szerződés teljesítése során nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót és kapacitást 

rendelkezésre bocsátó szervezetet, akivel szemben a Kbt. 56.§(1) bekezdések szerinti kizáró okok fennállnak. 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

             ……………………….. 

         Cégszerű aláírás 
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12. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat 
 

A 60.§. (3) és (5) bekezdés szerint 
 

 

Alulírott ……………………………………., mint a ………………………………………… (cég neve) (székhely: 

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

 

nyilatkozom, 

 

hogy az „EM-645 Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében „Gyógyító Régiók” című 
SH/6/4 azonosítószámú projekthez kapcsolódó képzési tervek, oktatási anyagok kidolgozása, 
képzés lebonyolítással” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz az Ajánlattételi Felhívásában 
meghatározott követelményeket megismertem, és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadom. 
 

Az ajánlat elfogadása esetén vállalom, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeket az Ajánlattételi 

Felhívásban, a Kbt. előírásainak és az egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelően – a felolvasólapon szereplő 

ellenszolgáltatásért – a szerződést megkötöm és azt - maradéktalanul teljesítem.  

 

Az általam képviselt cég Kkvt szerinti besorolása : Mikrovállalkozás 

       Kisvállalkozás 

       Középvállalkozás 

       Nem tartozik a tv. hatálya alá 

 

Kelt:…………………………… 

 

             ……………………….. 

         Cégszerű aláírás 
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13.sz. melléklet 

EM-645 Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében „Gyógyító Régiók” című SH/6/4 
azonosítószámú projekthez kapcsolódó képzési tervek, oktatási anyagok kidolgozása, képzés 
lebonyolítással 
 

Nyilatkozat 

Szerzői és iparjogvédelmi helytállásról 

 

 

 

Alulírott ……………………………………., mint a ………………………………………… (cég neve) (székhely: 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton  

 

nyilatkozom 

 

hogy a jelen közbeszerzési eljárásban elnyert szerződés esetén az általam szállított áruk és  
teljesítendő szolgáltatások, illetve azok bármely részének Ajánlatkérő általi igénybe vétele nem sérti 
bármely harmadik személy szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari minta oltalomhoz fűződő, 
vagy bármilyen más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát. Továbbá kifejezetten és visszavonhatatlanul 
nyilatkozom 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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14.sz. melléklet 

EM-645 Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében „Gyógyító Régiók” című SH/6/4 
azonosítószámú projekthez kapcsolódó képzési tervek, oktatási anyagok kidolgozása, képzés 
lebonyolítással 
 

Nyilatkozat az ajánlat  eredeti és másolati példányainak egyezőségéről 

 

Alulírott ……………………………………., mint a ………………………………………… (cég neve) (székhely: 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton  

 

nyilatkozom, 

 

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

rögzített másolati példányok mindenben megegyeznek.    

 

 

Kelt: …………………… 

 

 

      ……………………………………. 

       Cégszerű aláírás 
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15.sz. melléklet 

EM-645 Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében „Gyógyító Régiók” című SH/6/4 
azonosítószámú projekthez kapcsolódó képzési tervek, oktatási anyagok kidolgozása, képzés 
lebonyolítással 
 

Nyilatkozat felelős fordításról 

 

Alulírott ……………………………………., mint a ………………………………………… (cég neve) (székhely: 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője ezúton  

 

nyilatkozom, 

 

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

szöveggel.   

 

 

 

 

Kelt: …………………… 

 

 

 

 

 ……………………………………. 

       Cégszerű aláírás 
 

Amennyiben az Ajánlattevőre nem vonatkozik, kérjük áthúzva benyújtani! 
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Vállalkozási szerződés 

 

 

Debreceni Egyetem 

Székhely:    4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

Intézményazonosító:       FI 17198 

Statisztikai számjel:      15329750-8542-312-09  

Adószám:       15329750-2-09 

Számlavezető pénzintézet:  Magyar Államkincstár 

Bankszámla szám:      10034002-00282981-00000000 

Képviselő: Dr. Szilvássy Zoltán rektor, pénzügyi ellenjegyző: Dr. Bács Zoltán Debreceni Egyetem gazdasági 

főigazgató  

mint  Megrendelő, 

 

másrészről 

 

név/cégnév:  ………………………………..…….  

képv.:…………………………………………….…  

lakcím/székhely: ……………………………….…. 

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

adószám: …………………………………………... 

statisztikai számjel: …………………………….…. 

számlavezető pénzintézet: ………………………. 

bankszámlaszám: …………………………………..), 

 

mint Vállalkozó között, az alábbi feltételekkel: 

 

(Megrendelő és Vállalkozó együtt továbbiakban: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint. 
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I. Előzmények 
 

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) harmadik rész 
122./A. § szerint közbeszerzési eljárást indított a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében 
„Gyógyító Régiók” című SH/6/4 azonosítószámú projekthez kapcsolódó képzési tervek, oktatási anyagok 
kidolgozása képzés lebonyolítással tárgyú beszerzésére. 

 

2. Megrendelő a szerződés tárgyával kapcsolatos követelményeket az 1. pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívásában határozta meg. 

 

3. Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással 
összevetette. Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban hozott döntése alapján a szolgáltatás 
teljesítését, mint nyertes ajánlattevő, a Vállalkozó nyerte el. Ennek megfelelően a szerződés 
elválaszthatatlan részét képezi a közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja. 

 

II. A szerződés tárgya 
 

1. Debreceni Egyetem Klinikai Központ részére a Svájci-Magyar Együttműködési Program 
keretében „Gyógyító Régiók” című SH/6/4 azonosítószámú projekthez kapcsolódó képzési tervek, 
oktatási anyagok kidolgozása képzés lebonyolítással - továbbiakban Szolgáltatás - az ajánlattételi 
felhívásban részletezettek szerint. 

 
2. Az Szolgáltatásnak és a feltételeknek meg kell felelnie a jelen szerződés 1 - 2. számú mellékleteiben 

részletezetteknek, így különösen a Megrendelő ajánlattételi felhívásában meghatározott 
követelményeknek, valamint a Vállalkozó által az ajánlata mellékleteként csatolt leírásokban, illetve 
prospektusokban rögzített jellemzőknek, paramétereknek, feltételeknek.  

 

III. A szerződés időbeli hatálya 

 
1. A szerződés határozott időtartamra a szerződés Felek által történő aláírásának napjától kezdődő 

hatállyal jön létre. 
 

2.  Szolgáltatás teljesítésének határideje: a szerződés aláírását követő ………. nap. 

Megrendelő előteljesítést elfogad. 

IV. Vállalkozói díj 

1. A Szolgáltatások teljesítéséért a Vállalkozó az alábbiakban részletezett díjazásra jogosult: 

 

Képzési anyagok kidolgozása: …………………… HUF + áfa 

Képzés lebonyolítással:……………………………..HUF + áfa 

 

2. A Felek közötti pénzügyi teljesítés átutalással történik a Megrendelő által leigazolt teljesítésigazolás 
birtokában benyújtott számlája alapján, a szerződés időtartama alatt folyamatosan. 
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3. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a számla kézhezvételét követő 30 napon belül a 
kiszámlázott összeget a Szolgáltató számlájára átutalja. 

 

A kifizetések a Ptk. 6:130. § (1)- (2) bekezdése szerint történnek. A    kifizetés a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 

36/A. § hatálya alá tartozik. Tekintettel 2011. évi CXCV. tv. 41. §. (6) bekezdésre kifizetés csak átlátható 

szervezet részére történhet. 

 

4. Amennyiben a Vállalkozó nem vagy nem megfelelően teljesít, a Megrendelő a pénzügyi kifizetést 
felfüggesztheti, illetve a szolgáltatás díját visszatarthatja. 

 

5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az átutalással kapcsolatos fizetési késedelem esetén vele szemben 
a Vállalkozó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésének megfelelő mértékű késedelmi kamatot érvényesítheti. 

 

V. Felek kötelezettségei 

 

V.1. Vállalkozó kötelezettségei 

 

1. Jelen szerződés alapján Vállalkozó köteles az ajánlattételi felhívásban meghatározott feladatokat 
legjobb tudása szerint, maradéktalanul elvégezni a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint 
jelen szerződés előírásainak megfelelően. 

 

2. Vállalkozó kijelenti, hogy tevékenysége ellátásához szükséges gyakorlattal és képesítésekkel, 
valamint a jelen szerződés hatálya alá tartozó tevékenységek szabályszerű, jogszerű ellátásához 
szükséges valamennyi feltétellel rendelkezik.  
 

3. Amennyiben Vállalkozó a szerződés szerinti munka elvégzéséhez alvállalkozót, alvállalkozókat 
vesz igénybe, azok magatartásáért és munkavégzéséért úgy felel, mintha saját maga járt volna 
el. 

 

4. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan tényről, körülményről értesíteni, amely a jelen 
szerződés eredményét, vagy kellő időben történő teljesítését veszélyezteti, vagy gátolja. 
Vállalkozó az értesítés elmaradásából származó károkért felel. 

 

5. Vállalkozó köteles a jelen szerződést Megrendelő utasításai szerint és érdekének megfelelően 
teljesíteni. Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, úgy a 
Vállalkozó köteles erre a Megrendelőt figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetés ellenére a 
Megrendelő az utasítást fenntartja, úgy az ebből eredő kárért a Vállalkozó nem felel. Amennyiben 
a Megrendelő utasítása jogszabályt, hatósági előírást, illetőleg vagyont veszélyezteti, abban az 
esetben a Vállalkozó köteles a teljesítést a Megrendelő írásbeli megerősítése ellenére is 
megtagadni. 

 

V.2. Megrendelő kötelezettségei 
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1. Megrendelő jogosult a teljesítést bármikor ellenőrizni, azonban az ellenőrzés nem akadályozhatja 
a Vállalkozót a feladatai teljesítésében. Megállapításaikról, és észrevételeikről jegyzőkönyvet 
készítenek a Szerződő Felek. 

        
2. Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott, a Vállalkozóval 

kapcsolatos minden adatot, információt bizalmasan kezel, azokat harmadik személynek át nem 
adja. 
Jelen rendelkezés nem terjed ki azon adatokra és információkra, amelyek a közérdekű adatok 
nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben (2007. évi 
CLXXXI. tv.) meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. 

 
VI. Kötbér 

 

1. Késedelmi kötbér 
 

A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a 

Vállalkozó az alábbi mértékű kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek: 

 

a) Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett szolgáltatás 
szerződéses nettó árára vetítve a késedelem első 15 napja alatt napi 0,10 %, az ezt követő késedelem 
folyamán napi 0,15 %, legfeljebb azonban 12 %. 

 

b) Hibás teljesítés esetén, amennyiben a Megrendelő a hibás Szolgáltatás kijavítását igényli, az igény 
bejelentésétől a szolgáltatás kijavításáig terjedő idő alatt a Megrendelő a fenti a) pontban meghatározott 
mértékű hibás teljesítési kötbér illeti meg. 

 
c) A szolgáltatás Vállalkozó hibájából történő meghiúsulása esetén a Megrendelőt meghiúsulási kötbér illeti 

meg, melynek összege a szerződéses nettó ellenérték 25%-a. 
 

2.  A kötbér kifizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a 
kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. 

 

VII. A Felek által kapcsolattartásra kijelölt személy 

 

1. Vállalkozó a II. pontban leírt feladatra vonatkozó kapcsolattartás ellátására elsődlegesen a VII.2. 
b) pontban meghatározott személyt jelöli meg, akinek irányítása mellett a Vállalkozó munkatársai 
a jelen szerződést a Megrendelő igényei szerint, fokozott gondossággal, szakmai hozzáértéssel 
látják el. 
A szolgáltatás ellátására vonatkozó utasítások kiadása tekintetében a Megrendelő rendelkezési jogú 

képviselői a VII. 2.a) pontban meghatározott személyek. 
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2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítésében a Vállalkozó ajánlatában megjelölt személyek is 

jogosultak és kötelesek eljárni. 

 

 Kapcsolattartó személyek: 
a) Megrendelő kapcsolattartója:  

Prof. Dr. Szekanecz Zoltán 

Telefonszám: 52/255-091 

E-mail cím: szekanecz.zoltan@med.unideb.hu 

 

b)  Vállalkozó kapcsolattartója:  

Név:  

Telefonszám:  

Fax szám:  

Mobil:  

E-mail cím:  

 

c) A Megrendelőnek a jelen szerződés teljesítéséért felelős szervezeti egysége, vezetője:  
 
Prof. Dr. Szekanecz Zoltán 

 

VIII.  A teljesítés helye:  

  

 1. rész: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 

 2. rész: 4026 Debrecen, Hunyadi János u. 1-3. Kölcsey Központ, Hotel Lycium 

 

IX. Felelősség 

 

1.  Vállalkozó az általa biztosított Szolgáltatás teljesítése során teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik 

Megrendelővel szemben mindazon károk tekintetében, melyek neki felróhatóan keletkeztek. 

 
X. Vegyes rendelkezések: 
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1.  A Vállalkozó kinyilatkoztatja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti 

átlátható szervezet. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy e nyilatkozatban foglaltak változása 

esetén a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja. 

 

    A Megrendelő a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést jogosult felmondani vagy - 

amennyiben teljesítésre még nem került sor - a szerződéstől elállni. 

 

2. A nyertes ajánlattevő 
a)  nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; 

b)  a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről az 
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

 
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 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezet , amely nem felel meg a  Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 
feltételeknek. 

b)  a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben , amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában 
meghatározott feltételeknek. 

 
Az előzőek szerinti felmondás esetén a nyertes ajánlattevő a szerződés megszűnése előtt már 
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 
A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 
 
A Kbt. 127. § (4) bek. szerint semmis  - a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155.§ (4)  
bekezdésében lehetővé tett eset kivételével - a közbeszerzési eljárás alapján megkötött 
szerződés azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza a Megrendelő szerződésszegése 
esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását. 
 
A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve 
közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 
 
 Amennyiben a Vállalkozó a hatályos szerződés elnyerése érdekében, vagy annak teljesítése 
során vesztegetéshez, csaláshoz, kényszerhez, vagy versenykorlátozáshoz folyamodik vagy 
ezek gyanúja merül fel, a Projekt Végrehajtó a tudomására jutástól számított 1 éven belül 
elállhat a szerződéstől, ezzel egyidejűleg értesíti a magyar hatóságokat. A Vállalkozó tudomásul 



34 

 

veszi, hogy részére a gyanú kivizsgálásának lezárásáig nem történik kifizetés. Amennyiben 
bebizonyosodik, hogy a Vállalkozó vesztegetéshez, csaláshoz, kényszerhez, vagy 
versenykorlátozáshoz folyamodott, a szerződés ellenértéke nem kerül részére kifizetésre, 
továbbá a SECO döntése alapján meghatározott vagy határozatlan időre kizárható a SECO által 
finanszírozott projektek kapcsán történő Megrendelésekből. 

 
3. Jelen szerződés módosítására - amennyiben a módosítást nem a szerződést aláíró személyek látják el 

aláírásaikkal - csak a Felek által erre kifejezetten felhatalmazott képviselők útján, írásban, a Felek 

egybehangzó jognyilatkozatai alapján van lehetőség, a Kbt. 132. §-ában meghatározott esetben. 

 
4. Jelen szerződés, bármelyik fél súlyos szerződésszegése esetén rendkívüli felmondás útján, 

harminc napos felmondási határidővel megszüntethető. 
 

5. Szerződő Felek a jelen szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton kívánják rendezni. 
Ennek eredménytelensége esetére kikötik – perértéktől függően – a Debreceni Járásbíróság, 
illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

6. A jelen szerződés a Szerződő Felek megegyezését tartalmazza. A szerződésben nem vagy nem 
kimerítően szabályozott kérdésekben az ajánlattételi felhívás, az ajánlat, a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. tv., a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

  
  
7.   A Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a Megrendelő/Vállalkozó számára vagyoni kárt 

okozó esetekről, illetve azokról az esetekről vagy eseményekről, amelyek a Megrendelőt/Vállalkozót 

hátrányosan érintik, vagy érinthetik. 

 

8. A Felek az egymás részére átadott, vagy egyébként tudomásukra jutott információkat kötelesek titokban 

tartani és üzleti titokként kezelni, továbbá tartózkodni minden olyan magatartástól, amely az információk 

nyilvánosságra kerülését eredményeznék. 

 

A jelen szerződést, amely 4 egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, és 2 melléklettel 

rendelkezik, a Felek annak elolvasása és közös értelmezése után, mint azt akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írják alá, melyből 2 példány illeti a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót.  

 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

 

 

a) 1. sz. melléklet: Megrendelő EM-645 számú Ajánlattételi felhívása; 

b) 2. sz. melléklet: Vállalkozó benyújtott ajánlata. 

 



35 

 

 

Debrecen, 2014. …….. 

 

 

Megrendelő képviseletében:      Vállalkozó képviseletében: 

 

..……………….…………….      ……………………………… 

  

Dr. Szilvássy Zoltán  

           rektor        

Pénzügyi kötelezettség vállalás: 

 

Debrecen, 2014.……………………….  

 

………………………………..             

      Dr. Bács Zoltán                      

       gazdasági főigazgató         

 

 


