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I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 

1. FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE 

A Debreceni Egyetem, mint Ajánlatkérő ajánlatokat kér „Burgonyarezisztencia kutatáshoz 
szükséges ELISA KIT-ek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban, melynek nyertesével 
adásvételi keretszerződést kíván kötni. 
 
Az Eljárást megindító Felhívás és az Ajánlatkérési Dokumentáció (továbbiakban: Dokumentáció) 
együttesen tartalmazza az eljárással kapcsolatos feltételeket. A két dokumentum közötti 
ellentmondás esetén az Eljárást megindító felhívás előírásai az irányadók. 

2. ELŐZETES KIKÖTÉSEK 

A Dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, így annak 
másolása, terjesztése, felhasználása részeiben vagy egészében a jelen eljárás keretein kívül 
jogellenes. Ajánlatkérő nem járul hozzá jelen Dokumentáció bármilyen – változatlan vagy 
változtatott – formában történő felhasználásához a jelen eljárás keretein kívül. 

A Dokumentáció részét képezi a Műszaki leírás, melyet technikai okokból külön 
dokumentumban bocsátunk rendelkezésre. 

Az ajánlat elkészítésének alapja a Dokumentáció, mely rögzíti az ajánlattételi elvárásokat, a 
részletes szerződéses feltételeket és a feladat-meghatározást. Az ajánlatnak az összes elvégzendő 
feladatot tartalmaznia kell, úgy, ahogy azt az ajánlatkérő jelen Dokumentációban előírja. 

Az Ajánlattevőnek az Eljárást megindító Felhívásban, illetve a Dokumentációban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie. 

Ajánlata benyújtásával az Ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja a jelen 
Dokumentációban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott 
kiegészítéssel együtt. 

Az Ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga számára a 
közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő feltételezi, 
hogy az Ajánlattevő minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat elkészítéséhez és a 
szerződéskötéshez szükséges. 

Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, 
meghatározást, specifikációt, amelyet a Dokumentáció tartalmaz, átvizsgáljon. Bármely, az ajánlat 
által tartalmazott hiba, hiányosság az Ajánlattevő kockázatára történik, és az ajánlat 
érvénytelenségét eredményezheti. 

3. AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS, ILLETVE A DOKUMENTÁCIÓ 
MÓDOSÍTÁSA, AZ ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS VISSZAVONÁSA 

Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt, illetve az Eljárást megindító Felhívásban és 
Dokumentációban foglaltakat jogosult módosítani. Ajánlatkérő a módosításról és annak 
tartalmáról írásban egyidejűleg értesíti valamennyi ajánlattevőt.  

Ajánlatkérő az Eljárást megindító Felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, amiről 
az ajánlattételi határidő előtt egyidejűleg valamennyi ajánlattevőt írásban tájékoztatja. 

4. FELVILÁGOSÍTÁS AZ AJÁNLATTÉTELLEL KAPCSOLATBAN 

Az Eljárást megindító Felhívással, illetve a Dokumentációval kapcsolatos kiegészítő 
tájékoztatások, pontosítások kizárólag írásban történnek, és úgy kerülnek megadásra, hogy azok 
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minden ajánlattevő számára hozzáférhetők legyenek, és ne sértsék az Ajánlattevők 
esélyegyenlőségét. 

Ajánlatkérő feltételezi, hogy az Ajánlattevő részletesen tanulmányozza a Dokumentáció tartalmát 
és értelmezi azt. A számára nem egyértelmű kikötéseket, előírásokat és meghatározásokat illetően 
további tájékoztatást kérhet, és az így kapott válaszokat figyelembe véve állítja össze ajánlatát. 
Ennek módja a következő: amennyiben a Dokumentációval, a megvalósítandó feladatokkal stb. 
kapcsolatban az Ajánlattevőknek bármiféle kérdésük merül fel, azt írásban tehetik fel az 
Ajánlatkérő számára. 

Ajánlatkérő valamennyi határidőre beérkezett kérdésre ésszerű időben oly módon fog írásban 
válaszolni, hogy a kérdéseket (a kérdező személyének feltüntetése nélkül) és a válaszokat 
egyidejűleg megküldi minden Ajánlattevőnek. Amennyiben a kérések időbeni eltolódása miatt az 
Ajánlattevő több válaszlevelet küld meg az Ajánlattevők részére, azokat folyamatos 
sorszámozással látja el. 

Az azonos tartalmú kérdések a válaszban csak egyszer kerülnek feltüntetésre és megválaszolásra. 

A válaszlevelek, továbbá az Ajánlatkérő saját hatáskörében végzett pontosításai a Dokumentáció 
részévé válnak, így azok is kötelezővé válnak az ajánlattevők számára. 

Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget adjon meg, amely a 
megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Ugyancsak az Ajánlattevő 
felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz 
kerüljön. 

5. AZ AJÁNLAT TARTALMA: 

Az ajánlatot a Kbt. 61. § (1) bekezdésében foglalt formai követelmények szerint szükséges 
elkészíteni azzal, hogy az ajánlatot egy eredeti példányban szükséges benyújtani a Felhívás 19. 
pont 7. alpontjában foglaltaknak megfelelően, a Juratio Zrt. irodájában (1071 Budapest, 
Városligeti fasor 23., II. emelet, 6.) hétfőtől-péntekig 9:00–16:00 óráig, az ajánlattétel napján 
9:00–10:30 óráig. A borítékon/dobozon az „Burgonyarezisztencia kutatáshoz szükséges ELISA KIT-ek 
beszerzése” megjelöléseket kell feltüntetni. Az ajánlatot 1 példányban jelszó nélkül olvasható, de 
nem módosítható .pdf vagy azzal egyenértékű formátumban elektronikus adathordozón is be kell 
nyújtani. A papíralapú és az elektronikus példány tartalmi eltérése esetén ajánlatkérő a papíralapú 
példányt tekinti irányadónak. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát 
arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány az ajánlat eredeti papír alapú példányával 
mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva.  
 

Az ajánlatnak – figyelemmel Kbt. 49. § (2) bekezdésére - a következő iratokat kell tartalmazni: 

Melléklet a 
Formanyomtatvány

ok között 

Iratanyag megnevezése 

— Fedlap 

— Tartalomjegyzék 

1. sz. melléklet Felolvasólap 

— Nyilatkozat a közös ajánlattételről (adott esetben). 

— Konzorciumi megállapodás (közös ajánlattétel esetén). 

2. sz. melléklet A Kbt. 60. § (3) bekezdése, továbbá a Kbt. 60. § (5) bekezdése szerinti 
ajánlattevő nyilatkozat 

3. sz. melléklet Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 40. § (1) bekezdése továbbá a Kbt. 58. 
§ (3) bekezdése szerint 

4. sz. melléklet Nyilatkozat a kizáró okokról a Kbt. 122. § (1) bekezdése és a 
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Melléklet a 
Formanyomtatvány

ok között 

Iratanyag megnevezése 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a szerint. 

5. sz. melléklet Nyilatkozat a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében 
a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja szerint 

6. sz. melléklet Ajánlattevő (közös ajánlattevő) eljárást megindító felhívás közvetlen 
megküldését megelőző három üzleti évre vonatkozó teljes – általános 
forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozat 

7. sz. melléklet Ajánlattevőnek (közös ajánlattevő) az eljárást megindító felhívás 
közvetlen megküldésétől visszafelé számított három év (36 hónap) 
legjelentősebb, jelen eljárás tárgyával megegyező (Vegyszerek és/vagy 

vegyi anyagok) szolgáltatásainak ismertetése. 

— Aláírási címpéldány, aláírásminta egyszerű másolatban 

— Meghatalmazás (adott esetben) 

— Idegen nyelvű iratok felelős fordítása (adott esetben) 
Felelős fordítás alatt az Ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely 
tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy cégszerűen 
nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A 
fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. 

8. sz. melléklet  Nyilatkozat az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet 
vonatkozásában 

9. sz. melléklet Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata 
(amennyiben kapacitást biztosító szervezetet igénybe vesz ajánlattevő) 

10. sz. melléklet Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell, hogy 
változásbejegyzési eljárás van, vagy nincs folyamatban. (nemleges 
nyilatkozat is szükséges).  Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 
esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást (adott esetben) 

11. sz. melléklet Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány az ajánlat 
eredeti papír alapú példányával mindenben megegyezik és 
jelszóvédelemmel nincs ellátva. 

— Az ajánlat elektronikus változata (CD/DVD adathordozón) 

— Cégszerűen aláírt árrészletező táblázat, amely tartalmazza a szállítandó 
termékek műszaki leírását (Termék- és ártáblázat)Árrészletező 

 

6. A KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL LEHETŐSÉGE 

Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlattételét is elfogadja. 

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (konzorciális szerződés) kell 
kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az 
ajánlatkérővel való kapcsolatát. 
Az ajánlatban utalni kell a közös ajánlati szándékra, s meg kell nevezni a konzorciumi tagokat, 
illetve a konzorcium vezető tagját, annak címét, egyéb elérhetőségét. A konzorciális szerződést az 
ajánlathoz kell csatolni. 
A megállapodásnak (konzorciális szerződésnek) a következő kötelező elemeket kell 
tartalmazni: 
– A konzorcium vezető cég megnevezése és felhatalmazása a konzorcium vezetésére, az 

ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a teljes körű döntéshozatalra; 

formázott: Nem Kiemelt
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– A felek egyetemleges kötelezettségvállalása a szerződés teljesítésére; 
– A közös ajánlattevők, illetve ajánlattevők egymás közötti munkamegosztása; 
– A felek egyértelmű nyilatkozata arról, hogy nyertességük esetén az Ajánlatkérővel kötött 

vállalkozási szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítéséig a konzorciális 
szerződés ezen tartalmi elemein és a tagok személyén nem változtatnak. 

A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az eljárás ideje alatt változás nem 
következhet be. 

7. AZ AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGE 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség kizárólag az ajánlattevőt 
terheli. Az ajánlatkérő nem felel, vagy nem fizet semmiféle költségért vagy veszteségért, amely az 
ajánlattevőt érheti a helyszínen tett látogatásokkal vagy vizsgálatokkal kapcsolatban, vagy az 
ajánlat bármely más vonatkozásában. 

Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen 
kívüli egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, 
vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben e költségekkel 
kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.  

Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes 
ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet. 

8. AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ 

Az ajánlattételi határidő: 2015. június …. 10.30 óra 

Az ajánlatok benyújtásának helye:  
JURATIO Zrt., 1071, Budapest, Városligeti fasor  23. II.6. 
 
Amennyiben ajánlattevő ajánlatát postai úton küldi meg, úgy a postai kézbesítésből származó 
bizonytalanságok (különösen az ajánlattételi határidő lejártát követő kézbesítés, a csomag 
megsérülése) esetleges bekövetkezése saját kockázatát képezik. Postai feladás esetén vegyék 
figyelembe, hogy az Ajánlatkérőnél központi iktatási és elosztó rendszer működik, ezért a 
küldeménynek a benyújtási helyre történő eljuttatása a rendkívül nagy levélforgalom miatt akár 
több munkanappal meghosszabbíthatja a kézbesítési időt. A postai úton továbbított ajánlatokat 
Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az 
ajánlattételi határidő lejárta előtt megtörténik a jelen Felhívásban meghatározott pontos helyen. 
Az Eljárást megindító felhívásban meghatározott helyen kívül (pl.: portaszolgálat, stb.) benyújtott 
ajánlatok beérkezéséért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. 
 
A személyesen (beleértve a kézbesítőket vagy futárszolgálatokat) átnyújtott ajánlatokról az 
Ajánlatkérő átvételi elismervényt állít ki. 
Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó Ajánlattevőktől indokként nem fogad el 
semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, forgalomelterelés, eltévedés, parkolási 
probléma stb.). 

9. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA 

Az ajánlatok bontási ideje megegyezik az ajánlatok beadásának határidejével, azaz 2015. június 
…. 10.30 óra 
Helye: JURATIO Zrt., 1071, Budapest, Városligeti fasor  23. II.6. 
 
Ajánlatkérő külön meghívót nem küld az ajánlattevőknek, jelen Dokumentáció tekintendő 
meghívásnak a bontási eljárásra. Az ajánlatok bontásánál az ajánlatkérő, az ajánlattevők, továbbá 
az általuk meghívott személyek vehetnek részt. A résztvevők regisztrálása jelenléti íven történik. 
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Az ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül 
ismerteti a közbeszerzés becsült értékét, valamint a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló 
anyagi fedezet összegét. 
 
Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti a következő adatokat: 

 ajánlattevő nevét, 

 ajánlattevő székhelyét (címét), 

 ajánlati árat (nettó HUF). 
 
Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet ajánlatkérő vagy a képviseletében eljáró 
minden ajánlattevőnek öt napon belül megküld. 
Minden olyan ajánlatról, amelyet az Eljárást megindító Felhívásban meghatározott beadási 
határidő után nyújtanak be, az ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet öt napon belül 
megküldi az összes ajánlattevőnek. 

10. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE ÉS ELBÍRÁLÁSA 

Az eljárásban az ajánlatok bírálatát az ajánlatkérő a Kbt. 63. § (2) bekezdése szerint végzi: 

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az 
eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott 
feltételeknek.  
Az eljárást megindító felhívásban előírtaknak megfelelően megítéli az ajánlattevő szerződés 
teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát.  
Az ajánlatkérő megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, és hogy van-e olyan ajánlattevő, 
akit az eljárásból ki kell zárni.  
Ajánlatkérő az Eljárást Megindító Felhívásban és a Dokumentációban meghatározott 
feltételeknek megfelelő ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja 
alapján értékeli. 
Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. §-a szerint teszi lehetővé. 

11. AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE  

Az eljárás nyertese a Kbt. 73. § alapján kerül kiválasztásra. Amennyiben Ajánlatkérő az ajánlatok 
elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben a második legkedvezőbbnek minősített Ajánlattevőt is 
meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köt szerződést. 
Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás 
eredményéről az arról készült összegezés közvetlen megküldésével értesíti, legkésőbb az ajánlatok 
felbontásától számított 30 napon belül. 

12. SZERZŐDÉSKÖTÉS 

A szerződéskötés tervezett időpontja: A szerződéskötésre az eljárás eredményéről szóló 
összegezés megküldésének napját követően, a Kbt. 124. § (6) bekezdése szerinti szerződéskötési 
moratórium lejártát követő első munkanapon kerül sor. 
Helye: Ajánlatkérő székhelye 
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II. ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS 
TERVEZETE 

 
 
amely létrejött egyrészről a 
…………………………… (Eladó neve) 
Székhely:  
Képviseli:  
Cégjegyzékszám:  
Adószám:  
Számlavezető pénzintézet:  
Bankszámlaszám: 
mint Eladó (a továbbiakban: Eladó)  
másrészről 
  
DEBRECENI EGYETEM  
székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér l. 
képviseli: Dr. Bács Zoltán kancellár, pénzügyi ellenjegyző: Borné Lampert Andrea mb. 
kancellárhelyettes 
Intézményi azonosító: FI 17198 
Statisztikai számjele: 15329750-8542-312-09 
Adószám: 15329750-2-09 
Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár 
Bankszámlaszám: 10034002-00282936-00000000 
mint Vevő (a továbbiakban: Vevő)  
 
(a továbbiakban: Vevő és Eladó együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon, az 
alábbiak szerint. 
 
 

I. Előzmény 
 
1. Szerződő Felek megállapítják, hogy Vevő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

(a továbbiakban: Kbt.) 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás megindítására eljárást 
megindító felhívást küldött meg három ajánlattevőnek 2015. ………-én 
„Burgonyarezisztencia kutatáshoz szükséges ELISA KIT-ek beszerzése” tárgyában.  
 
Jelen szerződés Vevő „Burgonyarezisztencia kutatás a globális éghajlatváltozás 
pusztításának mérséklésére” című, AGR_PIAC_13-1-2013-0006 számú projektjéhez 
kapcsolódik. 
 

2. A közbeszerzési eljárás nyertese Eladó lett. Ennek megfelelően Szerződő Felek a  Kbt. 124. §-
a értelmében a törvényes határidőn belül szerződést kötnek jelen szerződés és az ehhez 
kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együttesen: „Szerződés”) feltételei szerint. 

 
II. A szerződés tárgya 

 
3. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen keretszerződés mellékletét képező közbeszerzési 

kiírás és Eladó ajánlatában foglaltak alapján Vevő eseti megrendeléseit teljesíti.  
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4. Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen keretszerződés alapján teljesített eseti megrendelések 
összesített értéke a szerződés időbeli hatálya alatt (48. pont) nem haladhatja meg a nettó 
12.000.000 forint, azaz tizenkétmillióforint keretösszeget. Vevő nem köteles jelen 
szerződés keretösszegét kimeríteni, Eladó a megrendelések elmaradása miatt Vevő felé 
követeléssel nem élhet.  

 

5. Vevő a keretösszeg felhasználását a szerződés időbeli hatálya alatt folyamatosan nyomon 
követi és a keretösszeg elérésekor köteles a szerződés szerinti megrendeléseket felfüggeszteni, 
és erről a tényről Eladót írásban tájékoztatni.  

 
6. Eladó által vállalt egységár (tételes költségvetés) a jelen szerződés 1. számú mellékletében 

található.  
A megajánlott egységár magában foglal minden költséget, különösen a teljesítési helyre 
történő szállítás és biztosítás költségeit.   
 

7. Vevő jelen szerződés alapján írásban, e-mail, vagy telefax formájában eseti megrendelést 
bocsát ki Eladó részére, mely tartalmazza a megrendelt termék megjelölését, mennyiségét, 
ellenértékét és a teljesítési határidőket. A teljesítési határidőt úgy kell meghatározni, hogy 
Eladó részére a teljesítésre minimum 5 munkanap álljon rendelkezésre. 
 

8. Eladó a megrendelés elfogadásáról Vevő felé írásban, e-mail, vagy telefax formájában 
nyilatkozik. Amennyiben Eladó 2 munkanapon belül Vevő felé nem nyilatkozik, Felek a 
megrendelést elfogadottnak tekintik.  

 

9. A teljesítés helye: Debreceni Egyetem ATK Nyíregyházi Kutatóintézet 
4400 Nyíregyháza Westsik Vilmos út 4-6. 

 

III. Eladó jogai és kötelezettségei, átadás-átvétel 
 

10. Az eseti megrendelés alapján a szállítmányt Eladó a teljesítési helyre, a teljesítési határidőn 
belül köteles saját költségén leszállítani és Vevőnek átadni. A kárveszély viselése a szállítmány 
Vevő által történő átvételével száll át a Vevőre. 
 

11. Eladó köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges dokumentumokat, igazolásokat a 
vonatkozó hatósági előírásoknak és szabványoknak megfelelően a teljesítéskor Vevő részére 
átadni. 

 

12. A szállítmány mennyiségi átvételének tényét Vevő a szállítólevélre feljegyzi. A 
szállítólevélre fel kell jegyezni a szállítmány átadás-átvételkor szemrevételezéssel 
megállapítható károsodását, a minőségi kifogást is. 

 

13. A teljesítést követően utólagosan megállapított mennyiségi hiányokról Szerződő Felek 
jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyv felvételéhez Eladót – a kifogások és a szemle 
időpontjának, valamint helyének egyidejű megjelölésével – telefaxon és e-mailben a 
mennyiségi hiány észlelését követően haladéktalanul meg kell hívnia Vevőnek. 

 

14. Amennyiben a jegyzőkönyv felvételénél Eladó nem kívánja magát képviseltetni, úgy Vevő 
jogosult a jegyzőkönyv önálló felvételére is. 

 

15. Az utólagos mennyiségi kifogást Eladónak el kell fogadnia, ha azt képviselője, illetőleg a Vevő 
aláírásával ellátott jegyzőkönyv tartalmazza.  
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16. Eladó a bejelentett, illetve az utólagos mennyiségi kifogás esetén a jegyzőkönyvben elismert 
mennyiségi kifogással érintett termékeket 5 munkanapon belül köteles utánszállítással pótolni. 

 

17. A szállítmány minőségi átvételét Vevő a felhasználás alkalmával végzi el. Vevő a termék 
leszállítását követően, illetve felhasználása alkalmával észlelt minőségi kifogást haladéktalanul 
köteles írásban bejelenteni (felvett jegyzőkönyv megküldése) Eladónak. Minőségi kifogás 
alapján indult vita esetén a felek egyeztetnek, az egyeztetés alapján jegyzőkönyvet kell 
felvenni, melynek Eladó általi kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül saját költségére 
köteles az utánszállítást teljesíteni. 

 

18. Amennyiben Eladó a hibás teljesítést nem ismeri el, az erre vonatkozó vita közös 
megegyezéssel, független minőségvizsgáló szervezet vagy jogerős bírósági határozattal történő 
elbírálásáig nem tarthat igényt a hibásnak minősített termék ellenértékére, amennyiben a hiba 
felfedezése a fizetési határidőn belül megtörténik. Erre az időszakra Eladót késedelmi kamat 
nem illeti meg. 

 

19. Amennyiben Szerződő Felek a hibás teljesítéssel kapcsolatban nem jutnak megegyezésre, úgy 
a bírói út igénybevétele helyett független minőségvizsgáló szervezetet bízhatnak meg a termék 
megvizsgálásával. A független vizsgálat eredményét Szerződő Felek magukra nézve 
kötelezőnek ismerik el. A vizsgálat költségeit annak a félnek kell viselnie, akinek kárára a 
független minőségvizsgáló szervezetet (bíróság) ítélt. 

 

IV. Szerződő Felek jogai és kötelességei 

20. Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek legjobb tudásuk szerint 
együttműködni. 
 

21. Ha jelen szerződés teljesítése során bármikor Eladó olyan feltételekkel találkozik, melyek 
akadályozzák a teljesítést, Vevőt azonnal írásban értesítenie kell a késedelem tényéről és annak 
várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden 
következményét Eladó viseli. 

 

22. Eladó alvállalkozót csak a Kbt. 40. § (1) bekezdése és 128. §-a szerint vehet igénybe. 
 

23. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés teljesítésével 
összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra jutott minden 
információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél előzetes 
tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy részére információt, 
kivéve, ha arra a Kbt., vagy más jogszabály felhatalmazást ad. 

 

24. Szerződő Felek részéről kijelölt kapcsolattartók jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban: 
 

Eladó részéről: 
név: 
telefon: 
e-mail: 
telefax: 
 
Vevő részéről 
név: 
telefon: 
e-mail: 
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telefax: 
 

V. Fizetési feltételek 
 
25. Az eseti megrendelésnek megfelelő termékek átadás-átvételét követően Eladó számlát 

nyújthat be Vevő felé, Vevő által aláírt szállítólevél, vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján.  
 

26. Eladó által kiállított számla valamennyi teljesített áru ellenértékét és kapcsolódó szolgáltatás 
ellenértékét tartalmazza, így ezeken túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Eladó 
Vevőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. 

 

27. Eladó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat 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 Eladó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak (Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pont). Eladó tudomásul 
veszi továbbá, hogy jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét Vevő számára megismerhetővé teszi és az előző bekezdés szerinti ügyletekről 
Vevőt haladéktalanul értesíti. 

 
28. Eladó számla benyújtására a teljesítéstől számított 30 napon belül jogosult. Eladó a számlát 

egy eredeti példányban, cégszerűen aláírva nyújtja be.  
Számlázási név, cím: Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

 

29. A számlák kifizetésének határideje a Kbt. 130. § (1) bekezdésére és a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésére 
figyelemmel 30 (harminc) nap. A számlák kiegyenlítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. tv.  (Art.) 36/A §-ra figyelemmel történik. 

 

30. Fizetési késedelem esetén Eladó jogosult a Ptk. 6:48. § szerint késedelmi kamatot felszámolni. 
 

31. Vevő fizetési kötelezettségének csak akkor tesz eleget, ha Eladó a kifizetés időpontjában 
szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján hozzáférhető köztartozásmentes adózók 
adatbázisában, vagy a számla esedékességét megelőzően bemutat egy, a kifizetés 
esedékességének napjánál 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes 
adóigazolást, mellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott 
köztartozása nincs. Amennyiben Eladó nem mutat be együttes adóigazolást, vagy az együttes 
adóigazolás köztartozást mutat, Vevő - az Art. 36/A. § (6) bekezdésére tekintettel - a 36/A. § 
(3)-(4) bekezdésének megfelelően jár el. 

 

32. Vevő felhívja Eladó figyelmét, hogy jelen szerződés előzményeként lefolytatott közbeszerzési 
eljárás közvetlen megvalósításához kapcsolódóan megkötött valamennyi szerződés esetében 
Eladónak alvállalkozóját (alvállalkozóit) tájékoztatnia kell arról, hogy a közöttük létrejött 
szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. § rendelkezésének hatálya alá 
esik. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztása szankcióval jár: az Art. 172. § (17) bekezdése 
alapján az adózó e tájékoztatási kötelezettségének elmulasztása esetén kifizetésenként a 
kifizetés összegének 20 %-áig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. 

 
33. Vevő az Eladó részére előleget nem fizet. 

 
VI. Szavatosság, garancia 

 



 

 

 

 

 
12 

 

34. Eladó jelen szerződés aláírásával teljes körű szavatosságot vállal a leszállításra kerülő termékek 
felhasználhatóságára, illetve arra, hogy azok megfelelnek a vonatkozó hatósági előírásoknak. 
 

35. Eladó szavatol azért, hogy a leszállított termékek a garancia tartama alatt folyamatosan 
alkalmasak a rendeltetésszerű használatra. 

 

36. Eladó szavatol azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a leszállított 
termékek használatát akadályozza vagy korlátozza. 
 
VII. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 
37. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során 

bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének 
teljesítését elmulasztja. 
 

38. Amennyiben Eladó a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik, kivéve, 
ha bizonyítja, hogy a szerződés teljesítése során úgy járt el, ahogy az gazdálkodó szervezettől 
az adott esetben elvárható. 

 
39. Amennyiben Eladó jelen szerződés 7. pontjában megállapított teljesítési határidőn belül nem 

tudja a termékeket leszállítani, Vevőnek átadni (késedelmes szállítás), Eladó kötbér fizetésére 
köteles, melynek alapja a le nem szállított/át nem adott termék nettó ellenértéke, mértéke 
pedig késedelem esetén naptári naponként napi 0,5 %, de legfeljebb 10 %. 

 

40. Amennyiben Eladó a szerződésben meghatározott kötelezettségeit hibásan teljesíti, Vevő 
kötbérre tarthat igényt a hibásan leszállított termék kijavításáig, cseréjéig (szerződésszerű 
teljesítésig). A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan leszállított termékek szerződéses nettó 
ára, mértéke a hibás termék leszállításának/átadásának napjától a szerződésszerű teljesítésig 
számítva napi 0,5 %, de legfeljebb 10 %. 

 
41. Amennyiben Vevő mennyiségi hiányt észlel, hibás teljesítési kötbérre jogosult. A hibás 

teljesítési kötbér alapja a hiányzó mennyiség nettó ellenértéke, mértéke pedig megegyezik a 
hibás teljesítési kötbérével. 

 

42. Nem jogosult Vevő késedelmi kötbérre, ha Eladó a mennyiségi kifogással érintett 
terméke(ke)t 5 munkanapon belül utánszállítással pótolja. 

 

43. Minőségi kifogás esetén Vevő jelen szerződés 40. pontja szerinti hibás teljesítési kötbérre 
jogosult. 

 
44. Nem jogosult viszont Vevő hibás teljesítési kötbérre, ha az Eladó a minőségi kifogással 

érintett terméke(ke)t 5 munkanapon belül utánszállítással pótolja. 
 

45. Az Eladó nem teljesítése (a teljesítés Eladónak felróható lehetetlenné válása, meghiúsulása, 
illetőleg a szerződés teljesítésének Eladó általi megtagadása) esetén Vevő a meghiúsult termék 
nettó értéke 20 %-ának megfelelő kötbért számít fel. 

 

46. A kötbér megfizetése nem érinti a Vevő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a 
kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. 
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47. A kötbér összegét Vevő az adott szállításhoz kapcsolódó számla értékéből jogosult 
visszatartani. 

 

VII. A szerződés hatálya 

48. Jelen keretszerződés határozott időre, 2016. október 31-ig terjedő időtartamra jön létre 
(szerződés időbeli hatálya).  
 

49. Jelen keretszerződés megszűnik  
- a 48.pont szerinti időbeli hatály lejártával, vagy  
- ha az egyedi megrendelések (teljesítések) összesített ellenértéke alapján a 4. pontban 

meghatározott keretösszeg kimerül. 
 

50. A szerződés közös megállapodással bármikor megszüntethető vagy felbontható. 
 

51. Jelen keretszerződés bármelyik fél részéről 3 hónapos felmondási idővel írásban felmondható.  
 

52. A közös megegyezésen, a felmondáson, illetve a szerződés időbeli hatályának lejártával 
történő megszűnésén túlmenően a felek a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal is 
megszüntethetik – a sérelmet szenvedett fél kártérítési igényének fenntartása mellett –, 
amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegést követ el, így különösen: 

 

- Eladó késedelme a 20 napot meghaladja; 
- Eladó nem jelen szerződésben meghatározott terméket szolgáltatta, illetve a terméket 

hibásan szolgáltatta és azt 20 napon belül nem cseréli, illetve nem javítja ki; 
- Eladó nem teljesítése okán Vevő meghiúsulási kötbért érvényesít; 
- Eladó ellen csőd-, végelszámolás, illetve felszámolási eljárás indul. 
 

53. Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben érvénytelen 
lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben azonban fennmarad, 
kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna meg. 

 
VIII. Szerződésmódosítás 

54. A szerződést mindkét fél belegyezésével kizárólag a Kbt. 132. §-ában foglaltak alapján írásban 
lehet módosítani.  
 

55. Nem minősül szerződésmódosításnak a felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így 
különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, 
továbbá a szerződéskötés és teljesítés során a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. 
Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy 
előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 
10 napon belül köteles értesíteni. 
 
IX. Engedélyek 

56. Eladó jelen szerződés alapján kizárólag a hatályos szabványoknak, minőségi előírásoknak 
megfelelő, a forgalomba hozatalra vonatkozó engedélyekkel rendelkező terméket szállíthat 
Vevő részére. 
 

57. Amennyiben bármely termék tekintetében az előírt engedélyeket visszavonják, a termék 
forgalmazásának lehetőségét felfüggesztik, vagy megszüntetik, Eladó köteles a 
körülményekről Vevőt haladéktalanul írásban értesíteni. 

formázott: Nem Kiemelt

formázott: Nem Kiemelt
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X. Tulajdonlás 

58. A szerződés tárgyainak átadás-átvételélét követően a szerződéses javak a Vevő birtokába 
kerülnek az Eladó tulajdonjogának fenntartása mellett. A szabályszerűen kiállított számlák 
kiegyenlítését követően a leszállított termékek tulajdonjoga Vevőre száll.  

XI. Alkalmazandó jog 

62. Jelen szerződést Magyarország jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe venni: 

– a Ptk., 
– a Kbt. 

 
XII. Eljárás jogvita esetén 

63. Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton kísérelnek 
megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a szerződő felek 
értékhatártól függően Vevő székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
XIII. Egyéb 

64. Jelen szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatása után jött létre, mely közbeszerzési eljárás 
árubeszerzésre irányult. 
 

65. Vevő jogosult és egyben köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani ha: 
- Eladó 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. 

- Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.  

Eladó jelen pont szerinti felmondás esetén a szerződés megszűnése előtt már teljesített 
szállítás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 
66. Minden, jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában 

(elsősorban telefaxon, vagy e-mailben) kell történnie.  
 

67. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt 
kezelendők: 

- Eljárást megindító felhívás/ dokumentáció és azok mellékletei 
- Eladó ajánlata. 

 
68. A jelen szerződésben nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a 67. 

pontban felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket – a felsorolt 
dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk közötti ellentmondás esetén a 
dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadóak. 
 

69. Eladó a jelen keretszerződéssel kapcsolatosan tudomásul veszi  
a) az Állami Számvevőszékről szóló 2011. LXVI. törvényben, továbbá a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakat, azaz az 
Állami Számvevőszék a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultságát, valamint 
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b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény) 26. §-ában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 112. § (1) 
bekezdésében, továbbá a 85/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltakat, amelyek 
alapján a keretszerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást, illetőleg a nyilvánosságra 
hozatalt még az üzleti titokra való hivatkozással sem tagadhatják meg. 

 

70. Jelen szerződés 4 db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 2 db 
eredeti példánya a Vevőt és 2 eredeti példánya pedig az Eladót illeti meg. 

 
71. Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag aláírták. 
 
Mellékletek: 

1. melléklet: Eladó ajánlata (melynek része az egységárat tartalmazó Termék és ártáblázat is) 
 
Debrecen, 2015. ……………. 
 
 
….………………………………….                                ….…………………………………. 
                  Vevő                 Eladó 
             Debreceni Egyetem       
             Dr. Bács Zoltán 
                 kancellár 
 
 
Pénzügyi ellenjegyző: 
 
……........................................ 
Borné Lampert Andrea 
mb. kancellárhelyettes 
 
2015……………….. 
 
Szakmai ellenjegyző: 
 
…………………………… 
 
Jogi ellenjegyző: 
 
 
…………………………………. 
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III. MŰSZAKI LEÍRÁS 

TERMÉK- ÉS ÁRTÁBLÁZAT 
 
 
 

Beszerzés 
tárgyának 

megnevezése 
Műszaki leírás Kiszerelés 

Megajánlott eszköz 
megnevezése, gyártmánya, 

típusa, műszaki leírása 
 

Nettó egységár Ft/kit 

ELISA kit 
PVS-hez 

Kit PVS fertőzöttség DAS-ELISA-vizsgálatához: 
A polikonális kit tartalmazzon 960 minta vizsgálatához szükséges összes reagenst: 
megfelelő mennyiségű IgG-t és konjugátumot, pozitív és negatív kontrollt, 
puffereket (a minta feltáró puffer levélhez használható: „General” puffer legyen), 
szubsztrátot és mikrotitráló lemezeket tetővel. 
BIOREBA, vagy azzal egyenértékű nagy érzékenységű ELISA kit, amely alkalmas 
mikroszaporítással előállított in vitro növény vírusfertőzöttségének kimutatására.  
Lejárati idő: a leszállítástól számítva minimum 12 hónap 

Komplett 
kit 
 960 
mintához 

  

ELISA kit 
PVM-hez 

Kit PVM fertőzöttség DAS-ELISA-vizsgálatához: 
A polikonális kit tartalmazzon 960 minta vizsgálatához szükséges összes reagenst: 
megfelelő mennyiségű IgG-t és konjugátumot, pozitív és negatív kontrollt, 
puffereket (a minta feltáró puffer levélhez használható: „General” puffer legyen), 
szubsztrátot és mikrotitráló lemezeket tetővel. 
BIOREBA, vagy azzal egyenértékű nagy érzékenységű ELISA kit, amely alkalmas 
mikroszaporítással előállított in vitro növény vírusfertőzöttségének kimutatására.  
Lejárati idő: a leszállítástól számítva minimum 12 hónap 

Komplett 
kit 
 960 
mintához 

  

ELISA kit 
PVA-hoz 

Kit PVA fertőzöttség DAS-ELISA-vizsgálatához: 
A kit tartalmazzon 960 minta vizsgálatához szükséges összes reagenst: megfelelő 
mennyiségű IgG-t és konjugátumot, pozitív és negatív kontrollt, puffereket (a minta 
feltáró puffer levélhez használható: „General” puffer legyen), szubsztrátot és 
mikrotitráló lemezeket tetővel. 
BIOREBA, vagy azzal egyenértékű nagy érzékenységű ELISA kit, amely alkalmas 
mikroszaporítással előállított in vitro növény vírusfertőzöttségének kimutatására.  
Lejárati idő: a leszállítástól számítva minimum 12 hónap 

Komplett 
kit 
 960 
mintához 

  

ELISA kit 
PVX-hez 

Kit PVX fertőzöttség DAS-ELISA-vizsgálatához: 
A polikonális kit tartalmazzon 960 minta vizsgálatához szükséges összes reagenst: 
megfelelő mennyiségű IgG-t és konjugátumot, pozitív és negatív kontrollt, 

Komplett 
kit 

  

formázott: Bal:  1,59 cm, Jobb:  2,22 cm, Fenti:  2,5 cm,
Lenti:  2,5 cm, Szélesség:  29,7 cm, Magasság:  21 cm

táblázatot formázott

formázott: No Spacing1
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puffereket (a minta feltáró puffer levélhez használható: „General” puffer legyen), 
szubsztrátot és mikrotitráló lemezeket tetővel. 
BIOREBA, vagy azzal egyenértékű nagy érzékenységű ELISA kit, amely alkalmas 
mikroszaporítással előállított in vitro növény vírusfertőzöttségének kimutatására.  
Lejárati idő: a leszállítástól számítva minimum 12 hónap 

 960 
mintához 

ELISA kit 
PVY-hez 

Kit PVY fertőzöttség DAS-ELISA-vizsgálatához: 
Teljes spektrumú PVY reagens legyen („monoclonal coctail”), kiegészítő 
monoklonális antitesteket tartalmazzon, kimutatja a különböző PVY izolátumokat 
(PVYN, PVYO, PVYC, PVYO768, PVYNTN  és VYNW. A kit tartalmazzon 960 
minta vizsgálatához szükséges összes reagenst: megfelelő mennyiségű IgG-t és 
konjugátumot, pozitív és negatív kontrollt, puffereket (a minta feltáró puffer levélhez 
használható: „General” puffer legyen), szubsztrátot és mikrotitráló lemezeket tetővel. 
BIOREBA, vagy azzal egyenértékű nagy érzékenységű ELISA kit, amely alkalmas 
mikroszaporítással előállított in vitro növény vírusfertőzöttségének kimutatására.  
Lejárati idő: a leszállítástól számítva minimum 12 hónap 

Komplett 
kit 
 960 
mintához 

  

ELISA kit 
PLRV-hez 

Kit PLRV fertőzöttség DAS-ELISA-vizsgálatához: 
A kit tartalmazzon 960 minta vizsgálatához szükséges összes reagenst: megfelelő 
mennyiségű IgG-t és konjugátumot, pozitív és negatív kontrollt, puffereket (a minta 
feltáró puffer levélhez használható: „General” puffer legyen), szubsztrátot és 
mikrotitráló lemezeket tetővel. 
BIOREBA, vagy azzal egyenértékű nagy érzékenységű ELISA kit, amely alkalmas 
mikroszaporítással előállított in vitro növény vírusfertőzöttségének kimutatására.  
Lejárati idő: a leszállítástól számítva minimum 12 hónap 

Komplett 
kit 
 960 
mintához 

  

Nettó összesen (Ft)  
 
PVS: burgonya S vírus (Potato virus S); 
PVM: burgonya M vírus (Potato virus M); 
PVA: burgonya A vírus (Potato virus A); 
PVX: burgonya X vírus (Potato virus X);  
PVY: burgonya Y vírus (Potato virus Y);  
PLRV: burgonya levélsodró vírus (Potato leaf roll virus). 

 
Ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra való hivatkozást, a 
megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. 
Ajánlatkérő az azzal egyenértékű berendezés(ek) megajánlását is elfogadja. Ajánlatkérő egyenértékűnek tekinti azt a megajánlott terméket, amely a műszaki leírásban 
megadott teljesítmény és funkcionális követelményeknek mindenben és maradéktalanul megfelel. 
Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli. 

formázott: Jobbra zárt
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IV. FORMANYOMTATVÁNYOK 
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1. sz. melléklet 

 
Felolvasólap 

 

Debreceni Egyetem 
 

„Burgonyarezisztencia kutatáshoz szükséges ELISA KIT-ek beszerzése” 
 
 

Ajánlattevő adatai1: 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Nyilvántartó cégbíróság neve:  

Ajánlattevő cégjegyzékszáma:  

Belföldi adószáma:  

Pénzforgalmi jelzőszám2:  

Képviselő neve:  

 
A kapcsolattartó adatai3: 

Kapcsolattartó személy neve:  

Kapcsolattartó személy telefon vagy mobil száma:  

Kapcsolattartó személy faxszáma:  

Kapcsolattartó személy e-mail címe:  

 
 
 

Nettó ajánlati ár összesen4 ………………..… HUF+Áfa 

 
 
 
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 
 

     ………………………………… 
  cégszerű aláírás 

 

                                                 
1 Közös ajánlattétel esetén a táblázatot valamennyi közös ajánlattevőnek ki kell töltenie, a táblázat szabadon 
bővíthető. 
2 Azt a pénzforgalmi jelzőszámot kell feltüntetni, melyet az ajánlattevő az eljárással kapcsolatosan használni kíván. 
Amennyiben a megkötendő szerződésben ettől eltérő bankszámlát kíván az ajánlattevő feltüntetni, úgy ezt kérjük 
külön is feltűntetni. 
3 Lehetőség szerint soronként egyetlen elérhetőségi adatot adjanak meg. Az ajánlattevő felelőssége olyan 
kapcsolattartási adatokat megadni, amelyen fogadni tudja az ajánlatkérő által megküldött információkat. 
4 Felolvasólapon „Ajánlati árként” az „TERMÉK- ÉS ÁRTÁBLÁZATÁrrészletező” táblázat „Nettó összesen” 
sorában szereplő összeget kell feltüntetni. 
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2. sz. melléklet 

 
Nyilatkozat 

a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdéseire vonatkozóan 
 
Tisztelt Ajánlatkérő! 
 
Alulírott ................................................................, mint a(z) ................................................................ 
(cég megnevezése, címe, cégjegyzék száma) nyilatkozattételre jogosult képviselője, a Debreceni 
Egyetem által kiírt „Burgonyarezisztencia kutatáshoz szükséges ELISA KIT-ek 
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem: 
 
A rendelkezésre bocsátott eljárást megindító felhívásban és ajánlatkérési dokumentációban 
rögzített szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeket megvizsgáltuk, illetve értelmeztük, azokat 
elfogadjuk. 
 
Az eljárást megindító felhívás és az ajánlatkérési dokumentáció átvételét ezennel is igazoljuk. 
 
Ajánlatot teszünk az Önök által specifikált, és az ajánlatunkban szereplő áruknak és azok 
tulajdonjogának az eljárást megindító felhívásban és az ajánlatkérési dokumentációban 
meghatározott elvárásoknak, a szerződéstervezetben és az ajánlatkérési dokumentációban 
rögzített szakmai feltételeknek megfelelő módon és feltételek szerint történő átadására, 
átruházására.  
 
Kijelentjük továbbá, hogy az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 napig kötve vagyunk 
ajánlatunkhoz. Az ajánlatunkban foglaltak fenti időpontig ránk nézve kötelező érvényűek, és ezen 
időszak lejárta előtt az Ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban és ajánlatkérési 
dokumentációban és a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint bármikor elfogadhatóak. 
Kijelentjük, hogy nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, szerződésszerűen teljesítjük az 
általunk megajánlott ellenszolgáltatásért. 
 
Nyilatkozunk továbbá, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
törvény szerint vállalkozásunk5: 

 nem tartozik a törvény hatálya alá; 

 mikro vállalkozásnak, 

 kisvállalkozásnak, 

 középvállalkozásnak 
minősül. 
 
Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy az ajánlatkérési dokumentációt, és az 
abban foglaltakat a jelen közbeszerzési eljáráson kívül egyéb célra sem közvetve, sem közvetlenül 
nem használjuk fel az Ajánlatkérő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.   
 
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 
                                                                                   …………………………………………         
                                                                                                     cégszerű aláírás 

                                                 
5 A megfelelő aláhúzandó! 
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3. sz. melléklet 

 
 

NYILATKOZAT 
 

 
A Kbt. 40. § (1) bekezdése továbbá a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerint 

 

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) …………..………….……………..… 
(cégnév) (Székhely:……………………………, Cégjegyzékszám: ……………., Nyilvántartó 
cégbíróság neve: ……………………..........................................................) nyilatkozattételre jogosult 
képviselője ezennel az alábbiakról nyilatkozom, hogy: 

Az ajánlatban meg kell jelölni 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) 
alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak működni. 
- tudomásul vettük. 
a) A Kbt. 40. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti nyilatkozat6 
A.1. A Kbt. 40. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján kijelentjük, hogy a közbeszerzés alábbi 
része(i) tekintetében kívánunk alvállalkozót igénybe venni7: 
……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………… 
 
A.2. A Kbt. 40. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján kijelentjük, hogy a közbeszerzés 
teljesítéséhez alvállalkozót nem kívánunk igénybe venni. 
 
2. A Kbt. 40. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozat8 
B.1. A Kbt. 40. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján kijelentjük, hogy a szerződés teljesítéséhez 
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót az alábbiak 
szerint veszünk igénybe: 

Az A1 pontban megjelölt 
részek közül a közbeszerzés 

azon részeinek felsorolása, 
amelynek teljesítéséhez a 

közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó 

mértékben alvállalkozókat fog 
igénybe venni 

A közbeszerzés értékének 
tíz százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni 

kívánt alvállalkozók neve és 
címe 

A közbeszerzésnek az a 
százalékos aránya, amelynek 

teljesítésében a megjelölt 
alvállalkozók közre fognak 

működni. 

   

   

                                                 
6 Az ajánlattevőnek az A.1. vagy az A.2. pont szerinti nyilatkozatot kell tennie! (Az irányadó nyilatkozatot kérjük 

aláhúzással, vagy egyértelmű jelöléssel ellátni.) 
7 A közbeszerzés azon részeinek felsorolása, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót fog igénybe venni! 
8 Az ajánlattevőnek az B.1. vagy az B.2. pont szerinti nyilatkozatot kell tennie! (Az irányadó nyilatkozatot kérjük 

aláhúzással, vagy egyértelmű jelöléssel ellátni.) 
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B.2.  A Kbt. 40. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján kijelentjük, hogy a szerződés teljesítéséhez 
a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben alvállalkozót nem veszünk 
igénybe az alábbi részekben. 
 
 
Alulírott ……………………….……………, mint a(z) ………………………. <cég 
elnevezése, székhelye> ajánlattevő/ közös ajánlattevő  nyilatkozattételre jogosult képviselője 
nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés 
szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általunk alkalmasság igazolására 
igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. 

 
Jelen nyilatkozatot a Debreceni Egyetem által „Burgonyarezisztencia kutatáshoz szükséges ELISA 
KIT-ek beszerzése” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem. 

 
Kelt: …………………, …………... év ………..…. hó ….. nap 
 
     ……….…………………………………………….. 
                                 cégszerű aláírás 

 
 

 

 

 

                                                 
  A megfelelő aláhúzandó! 
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4. sz. melléklet 

 

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL 

 
Alulírott ………………………………, mint a(z) ......................................................................... 
(cég megnevezése, címe, cégjegyzék száma) nyilatkozattételre jogosult képviselője, a Debreceni 
Egyetem által kiírt „Burgonyarezisztencia kutatáshoz szükséges ELISA KIT-ek 
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi nyilatkozatot teszem: 
 
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben foglalt 
alábbi kizáró okok, amely szerint nem lehet ajánlattevő, aki  
a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint 
hasonló helyzetben van; 
b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 
vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről 
szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős 
ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság 
hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; 
d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; 
e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország 
jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; 
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; 
g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a 
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a 
alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata 
esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre 
kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott 
jogszabálysértést követett el; 
h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 
szerinti bűnszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő 
elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag 
kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy 
pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel – 
ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, 
költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló 
bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben 
megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; 
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 
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fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő 
fél a részére határidőben fizetett; 
j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot 
szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti; 
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy 
kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti 
országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után 
kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó 
belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági 
szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési 
szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott 
jövedelem,kc)55 olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. 
törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. 
 
Továbbiakban nyilatkozom a Kbt. 56. § (2) bekezdés alapján, hogy: 
 
a) van olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az 
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal rendelkezik;9 
 
annak megnevezése:10  
  

név: ………………………………... 
 
 székhely: ………………….. 
 
Felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fent megnevezett, az általam képviselt ajánlattevőben 
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkező 
szervezet vonatkozásában a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem állnak 
fenn. 
 

VAGY 
 
b) nincs olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az 
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 
joggal rendelkezik.  

 

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

                                                           ………………………………… 

        cégszerű aláírás 

                                                 
9  A megfelelő pontot kérjük aláhúzni! 
10  Ezek a részek csak akkor töltendők ki, ha ajánlattevő az a) pontban megjelölt feltételt húzta alá. 

Megváltozott a mezőkód

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139217.259648#foot55
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5. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 
 
 

a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében a Korm. rendelet 2. § i) pont ib) 
alpontja szerint 

 
 
Alulírott ……………………………….mint a(z) ......................................................................... (cég 

megnevezése, címe) nyilatkozattételre jogosult képviselője a „Burgonyarezisztencia kutatáshoz 

szükséges ELISA KIT-ek beszerzése” tárgyú, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás 

tekintetében  

nyilatkozom 

*a.) hogy Társaságunkat 

- nem jegyzik szabályozott tőzsdén, 

- szabályozott tőzsdén jegyzik. 

 

**b.) Társaságunkat szabályozott tőzsdén nem jegyzik, így a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a 

továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges 

tulajdonos (természetes személy) nevének és állandó lakóhelyének bemutatása a következő: 

 Tulajdonos neve*** Állandó lakóhelye 

1.   

2.   

3.   

 

 
Kelt: …………………, ……  év ………..…. hó ….. nap 
 
 
     ……….…………………………………………….. 
                             cégszerű aláírás 

 
* Megfelelő válasz aláhúzandó 
** Az a.) válaszra tekintettel alkalmazandó 
*** A 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) re) pont értelmében: az ra)-rb) alpontokban 
meghatározott természetes személy hiányában az ajánlattevő/részvételre jelentkező tulajdonosa 
(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) vezető tisztségviselőjének nevét 
és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani 
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6. sz. melléklet  
NYILATKOZAT 

 
a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésének  

c) pontja vonatkozásában 
 

 
Alulírott ……………………………….mint a(z) ............................................................................. 
(cég megnevezése, székhelye) nyilatkozattételre jogosult képviselője az „Burgonyarezisztencia 
kutatáshoz szükséges ELISA KIT-ek beszerzése” tárgyú, hirdetmény nélküli közbeszerzési 
eljárás tekintetében – az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai 
és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után - kijelentem, 
hogy a(z) 
 

……………………………. 
ajánlattevő /közös ajánlattevő/kapacitást biztosító szervezet 

 
az eljárást megindító felhívás közvetlen megküldését megelőző három üzleti évre vonatkozóan a 
teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az alábbiak szerint alakult 
 

Évek 
Teljes árbevétel (nettó összeg forintban 

kifejezve) 

  

  

  

Évek összege:  

 
 

Jelen nyilatkozatot a Debreceni Egyetem által „Burgonyarezisztencia kutatáshoz szükséges 
ELISA KIT-ek beszerzése” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként 
tettem. 
 
 
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

       ……………………………………… 

                Cégszerű aláírás 
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7. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 
 
 

a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének  
a) pontja vonatkozásában 

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) ……………………………. (cég elnevezése, székhelye) nyilatkozattételre jogosult képviselője, – az 
eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése 
után – a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésének a) pontja pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy a(z) 
 

……………………………………………………. ajánlattevő /közös ajánlattevő/kapacitást biztosító szervezet 
 

az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb szolgáltatásai az alábbiak: 
 

Szerződést 
kötő másik fél 

neve, 
elérhetősége 

Referenciát 
nyújtó személy 

neve, 
telefonszáma 

A szolgáltatás tárgya 
(minden olyan adat, amely alapján az 

alkalmassági minimumkövetelményeknek 
való megfelelés megállapítható, így 
különösen megállapítható legyen  

 

 Vegyszerek és/vagy vegyi anyagok 
területén megvalósított referencia) 

Az 
ellenszolgáltatás 

nettó összege 

Teljesítés ideje  
(kezdés-befejezés, 

ÉV/HÓ bontásban) 
 

Teljesítés helye 

A szerződés 
teljesítése 

szerződésszerű 
volt-e 

IGEN/NEM 

Saját 
teljesítés 
mértéke 

       

       

 
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 
 
Jelen nyilatkozatot a Debreceni Egyetem által „Burgonyarezisztencia kutatáshoz szükséges ELISA KIT-ek beszerzése” tárgyban megindított 
közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem. 
 
       ……………………………………… 
        Cégszerű aláírás

formázott: Nem Kiemelt



 

 

8. sz. melléklet 

 
NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁRA IGÉNYBE VETT MÁS 

SZERVEZET VONATKOZÁSÁBAN 

 

Alulírott …………………………………, mint a(z) ……………………………………….. 

(cég megnevezése, székhelye) ajánlattevő/ közös ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult 

képviselője, ezennel nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő / közös ajánlattevő11 

az alkalmasság igazolására más szervezetet kíván igénybe venni: 

IGEN / NEM12 
 
IGEN válasz esetén: 

Az alkalmasság igazolásához 
igénybe vett más szervezet 

megjelölése (név, cím) 

Azon alkalmassági 
minimum követelmény(ek) 

megjelölése, melynek 
igazolása érdekében az 

ajánlattevő más szervezet 
kapacitásaira támaszkodik 

A más szervezet által 
rendelkezésre bocsátott 

erőforrások igénybe 
vételének módja a 

szerződés teljesítése során13 

  
 

   

 
Ha az alkalmassági követelmény, amelyhez más szervezet erőforrásait vesszük igénybe, korábbi 
szolgáltatások teljesítésére vonatkozik, akkor, azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság 
igazolásához az általam képviselt ajánlattevő felhasználja, az alábbi módon vonjuk be a teljesítés 
során, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását: 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
Jelen nyilatkozatot a Debreceni Egyetem által „Burgonyarezisztencia kutatáshoz szükséges 
ELISA KIT-ek beszerzése” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként 
tettem. 
 

…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap)  

 …………………………… 

Cégszerű aláírás 

                                                 
11  A megfelelő aláhúzandó. 
12  A megfelelő aláhúzandó. 
13  Amennyiben az erőforrásokat rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlatban alvállalkozóként is 
megjelölésre került, kérjük a táblázatban egyértelműen feltüntetni, egyéb esetekben megjelölni az igénybe vétel 
módját! 
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9. sz. melléklet 

 
Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata14 

 
 
Alulírott ………………………………, mint a(z) ……………………………………..(cég 

megnevezése, székhelye) nyilatkozattételre jogosult képviselője, a Kbt. 55. § (5) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt 

gazdasági szereplő a lenti tárgyú közbeszerzési eljárásban, mint az alkalmasság igazolására igénybe 

vett más szervezet a(z) ………………………………………. ajánlattevő (cég megnevezése, 

székhelye) számára az alábbi alkalmassági követelményeknek való megfelelést biztosítja: 

 

Az eljárást megindító felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelmény, melynek igazolása érdekében 
az ajánlattevő más szervezet erőforrására (is) 
támaszkodik 

Az alkalmassági feltételt igazoló 
dokumentum oldalszáma az 
ajánlatban 

  

  

  

  

 
Nyilatkozom továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
fognak állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 
 
 
Nyilatkozom továbbá15, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolására tekintettel az ajánlattevő 

                                                 
14  Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során 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 (részvételre jelentkező) 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 
ajánlattevő vagy részvételre jelentkező 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. 
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fizetésképtelensége esetére kezességet vállalok az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az 

ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte.  

 
 

Jelen nyilatkozatot a Debreceni Egyetem által „Burgonyarezisztencia kutatáshoz szükséges 
ELISA KIT-ek beszerzése” tárgyban megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként 
tettem. 
 
 
…………………….., (helység) ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 
 

 
 
 
 
                     ………………………………… 
                                                                                    Kapacitásait rendelkezésre bocsátó  

         szervezet cégszerű aláírása 

                                                                                                                                                         
15  Csak abban az esetben kell szerepeltetni a nyilatkozatban ezt a bekezdést, amennyiben a 

gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények igazolására vesz igénybe az ajánlattevő más 

szervezetet! Egyéb esetekben törlendő! 
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10. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról 

 

Alulírott ........................................., mint a(z) ..........................................  (cég megnevezése, székhelye) 
nyilatkozattételre jogosult képviselője a Debreceni Egyetem által indított 
„Burgonyarezisztencia kutatáshoz szükséges ELISA KIT-ek beszerzése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás tekintetében nyilatkozom, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) esetében:  
 

a)      változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban; 

 
b)   változásbejegyzési eljárás van folyamatban, így ajánlatomhoz csatolom a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által 
megküldött igazolást. 

 

 

Kelt: …………………, ……. év ………..…. hó ….. nap 
 
 
     ……….…………………………………………….. 
                             cégszerű aláírás 
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11. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat az elektronikus példány tartalmáról 

 

Alulírott ……………………….……………, mint a(z) ………………………….. (gazdasági 

szereplő neve, székhelye) nyilatkozattételre jogosult képviselője a Debreceni Egyetem által 

indított „Burgonyarezisztencia kutatáshoz szükséges ELISA KIT-ek beszerzése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás tekintetében nyilatkozom, hogy az ajánlatunk elektronikus példánya az 

ajánlatunk eredeti papír alapú példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs 

ellátva. 

 

Kelt: …………………, …… év ………..…. hó ….. nap 
 
 

………………………………… 
cégszerű aláírás 

 


