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I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 

 

1. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján, ahol a Kbt. vagy a Kbt. felhatalmazása alapján 

megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során 

valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem 

rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírhatja az olyan 

nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül 

valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló 

nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Nem elektronikus úton történő 

ajánlattétel esetén az ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti 

példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell 

tartalmaznia. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok 

ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 

 

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

tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű eszközök is 

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

 

 

Fontos fogalmak a Kbt. alkalmazásában: 

 

ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot 

nyújt be; 

alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás 

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; 

elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást és -továbbítást végző vezetékes, 

rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása; 

Európai Unió, illetve az Európai Unió tagállama kifejezésen az Európai Gazdasági 

Térséget, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásokban részes 

államokat is érteni kell, kivéve a 9. § (1) bekezdés d) pontja esetében; 

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; 

közbeszerzési eljárás megkezdése: A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési 

eljárást megindító hirdetmény feladásának időpontját, a közvetlen részvételi felhívás 

[38. § (1) bekezdés] megküldésének időpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 

esetében pedig az ajánlattételi felhívás - a 99. § (2) bekezdése szerinti esetben a 
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tárgyalási meghívó - megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének 

időpontját kell érteni; 

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

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

a) vagyoni hozzájárulása, illetve részvénytársaság esetében a tulajdonában lévő 

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; 

támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb 

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

kezességvállalást; 

tényleges tulajdonos: 

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

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 3. § szerint:  

3.§ r)  

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 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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II. RÉSZLETES AJÁNLATI FELTÉTELEK 

 

Az ajánlat elkészítése 

 

1. A Dokumentáció kiegészítése, tájékoztatás 

 

Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ésszerű időben kérjen 

írásban további tájékoztatást az ajánlat elkészítéséhez szükséges bármely információ 

tekintetében, az Ajánlattételi felhívásban megadott elérhetőségeken. 

Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben írásban adja meg a 

kért tájékoztatásra a válaszát. A felhívás V.4.) 6. pontja tartalmazza, hogy Ajánlatkérő 

mely időpontot tekinti ésszerű határidőnek. 

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

kiegészítő információ kérés. 

 

2. Az ajánlati felhívás és/vagy Dokumentáció módosítása 

  

Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult módosítani az 

Ajánlattételi felhívásban, illetve a Dokumentációban meghatározott feltételeket.  

Amennyiben az ajánlattételi felhívás vagy a dokumentáció módosul, vagy az 

ajánlattételi határidő meghosszabbításra kerül, Ajánlatkérőnek elegendő a módosított 

ajánlattételi határidőről vagy a dokumentáció módosításról a módosított dokumentáció 

közvetlen megküldésével értesíteni az ajánlattevőket. 

 

3. Az ajánlat visszavonása 

 

 Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli 

nyilatkozattal visszavonhatja az ajánlatát.  

 

4. Az ajánlat módosítása 

 

 Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlatát (Kbt. 60. § 

(7) bekezdés). 

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően (ami egybeesik az ajánlatok nyilvános 

bontásának kezdési időpontjával) a benyújtott ajánlatok még az ajánlatkérő 

hozzájárulásával sem módosíthatók! 

 

5. Az ajánlatba csatolandó iratok 

 

 Az ajánlatnak az iratjegyzék szerinti dokumentumokat kell tartalmaznia. A szakmai 

ajánlattal kapcsolatos előírások a következők: 

 

a) Szakmai ajánlatot: Ajánlattevőnek jelen Ajánlatkérési Dokumentáció részét 

képező Műszaki dokumentáció alapján be kell mutatnia az általa megajánlott áru 

alapvető jellemzőinek részletes termékleírását, melyből egyértelműen 

megállapíthatónak kell lennie a Műszaki dokumentációban szereplő 

követelmények teljesítése.  
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6. Az ajánlattétel költségei 

 

 Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az Ajánlattevő 

viseli, ezekkel kapcsolatban az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé. 

 

7.  A szerződés teljesítésére való alkalmasság igazolása 

 

 Az ajánlat érvényességéhez szükséges, hogy az Ajánlattevő igazolja a szerződés 

teljesítésére való alkalmasságát. 

 

a) A pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása céljából az Ajánlattevőnek 

ajánlatához mellékelnie kell az ajánlati felhívás III.2.2 pontban előírt iratokat. 

 

b) A műszaki-szakmai alkalmassága igazolása céljából az Ajánlattevőnek 

ajánlatához mellékelnie kell az ajánlati felhívás III.2.3 pontban előírt iratokat. 

 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (Kbt. 55. § (5) bekezdése) az előírt 

igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek 

történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez 

szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 

alatt.  

 

A Kbt. 55. § (6) alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során az (5) bekezdés 

szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:  

a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre 

bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni 

és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet 

alvállalkozóként megjelölésre került, vagy  

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

beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen 

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

igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai 

tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy  

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

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

teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben 

az esetben az a szervezet, amelynek adatait az 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.  

 

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

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

igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) a)-k) pontjában 

felsorolt kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben 

a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. 

Az Ajánlatkérő az eljárásból kizárja az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az 

alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 56. § 

(1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.  
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Igazolási mód:  

A Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevőnek az ajánlatban 310/2011. (XII.23.) 

Kormány rendelet (továbbiakban Kr.) 12. § szerint nyilatkoznia kell arról, hogy nem 

tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés 

k) pont kc) alpontját a Kr. 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában 

foglaltak szerint kell igazolnia. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó 

nyilatkozatnak az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjánál nem régebbinek 

kell lennie. 

A közbeszerzés teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozó és az alkalmasság 

igazolásában résztvevő gazdasági szereplők tekintetében az ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) 

bek. alapján köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 

igénybe a Kbt. 56. §-ában foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozó és az 

alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt.  

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban az ajánlattevők a Közbeszerzési Hatóság „A 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a 

közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a 

közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) 

Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, 

nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők 

vonatkozásában” (KÉ 2014/57. szám, 2014.05.16.) című útmutatója figyelembe 

vételével járjanak el (elérhető: www.kozbeszerzes.hu honlapon).  

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevők esetén Ajánlatkérő az ajánlatban 

cégszerűen aláírt nyilatkozatot kér becsatolni arról, hogy a kizáró okokra vonatkozó 

adatokat illetve köztartozásokat az Ajánlattevő székhelye szerinti ország 

jogrendszerében mely szervezetek tartják nyilván. Ezen túlmenően kérjük csatolni a 

megnevezett szervezetek igazolásait, amelyek tanúsítják a kizáró okok hiányát. 

Amennyiben az illetékes bíróság vagy hatóság nem bocsát ki nyilvántartásából 

kivonatot vagy igazolást, vagy az nem terjed ki a hivatkozott kizáró okok 

mindegyikére, úgy az ajánlattevő jogosult közjegyző által hitelesített nyilatkozatot 

csatolni. 

 

9. Az ajánlat pénzneme 

 

 Az ajánlati árat HUF-ban (magyar forintban) kell megadni. 

  

10. Az ajánlat nyelve 

 

Az ajánlatban valamennyi dokumentumnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen 

nyelven készült iratokat (felelős) magyar fordításban is be kell csatolni. A 

fordítások helyességért ajánlattevő felel. Ajánlatkérő az esetleges téves információt 

hamis adatközlésnek minősíti. A felelős fordításról az ajánlatban nyilatkozni kell.  

A Kbt. 55-56. § szerinti bármilyen dokumentumot (hatósági igazolásokat, 

nyilatkozatokat, aláírási címpéldányt, cégkivonatot stb.) felelős magyar fordításban is 

be kell benyújtani. Ezzel egyidejűleg a külföldi Ajánlattevő köteles táblázatos 

formában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a kizáró okok tekintetében mely, az 

ajánlattevő székhelye szerinti hatóságok adnak ki igazolást.  

 

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

http://www.kozbeszerzes.hu/
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Az Ajánlattevő az ajánlati felhívásban meghatározottak alternatív (többváltozatú) 

ajánlatot nem jogosult tenni. 

Kbt. 25. § (1) és (2) bek. alapján:  

 több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.  

 Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők közül 

egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult 

képviselő megjelölését,  a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról 

szóló nyilatkozatot, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti 

munkamegosztást és részesedések %-os arányait tartalmazó megállapodást. 

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

 

12. Ajánlati kötöttség 

 

Az Ajánlattevő a Kbt. 83. § (7) bekezdése alapján a nyílt eljárásban ajánlatához 

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

időtartama 30 (harminc) nap. 

 Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően 

felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további 

fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az 

ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. 

 

13. Az ajánlat érvényességének alaki kellékei 

 

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

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

xls típusú fájlként elektronikus formában rögzítve kell benyújtani. Az ajánlatban 

nyilatkozni kell, hogy az elektronikus példány a papíralapú eredetivel mindenben 

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

bármilyen eltérés van, a papíralapú példány tartalma az irányadó. 

  

Az ajánlatot egy borítékban vagy csomagban kell elhelyezni, melyen kívülről az 

alábbiak szerint kell megjelölni a beszerzés tárgyát: 

 

DEK-240 

AJÁNLAT 

DEK-240_Mezőgazdasági konzolos öntöző rendszer beszerzés a Debreceni 

Egyetem Agrártudományi Központ részére tárgyú közbeszerzési eljárásra  

 

Az ajánlattételi határidő, 2015. 07. 27. 11:30 óra előtt nem bontható fel! 

 

 

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

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

ilyen szervezeti egység telephelyét, fióktelepét. 

 

Az ajánlatot a Kbt. 60. § meghatározottak szerint kell elkészíteni.  
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Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban 

meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és 

benyújtania.  

 

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

ellátni, az ajánlatba oldalszámozott tartalomjegyzéket kell csatolni. 

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az 

ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, 

valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.  

 

Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett 

nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.  

 

Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében az 

ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, 

számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre 

kerülnek. 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy, illetve a nevesített 

alvállalkozók, kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdálkodó szervezetek részéről aláíró 

személyek eredeti, vagy egyszerű másolatú aláírási címpéldányt vagy aláírás 

mintát, ill. meghatalmazást. 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kötelezően benyújtandó iratjegyzékben feltüntetett 

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

 

14. Az ajánlatok benyújtása, ajánlattételi (benyújtási) határidő 

  

Ajánlatok nyilvános bontása: 

Az ajánlat postai úton vagy személyesen is benyújtható. 

Az ajánlat postai úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be.  

A személyesen benyújtott ajánlat átvételét Ajánlatkérő a helyszínen írásban 

visszaigazolja. Lezáratlan, illetve sérült borítékot nem vesz át. 

  

Az ajánlatoknak legkésőbb 2015. 27. 15. 11:30-ig meg kell érkezniük az alábbi 

címre:              

Debreceni Egyetem 

Kancellária 

Jogi Igazgatóság és Közbeszerzési osztály 

4032 Debrecen, Kassai út 26.  

I. emelet 14. szoba  

 

A postán feladott ajánlatot az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 

benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig az ajánlat 

benyújtásának címén sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai 

küldemények elvesztéséből vagy téves kézbesítéséből eredő kockázat az Ajánlattevőt 

terheli. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérőnél külső 

szolgáltató végzi a postai küldemények átvételét és továbbítását, ezért a postán 
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megküldött ajánlatok esetén a küldemény megérkezése az ajánlattétel helyszínére 

legalább egy munkanapot vehet igénybe. 

 

 

15. Az ajánlatok felbontása 

 

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

lejártának időpontjában bontja fel. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő 

lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.  

 

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

ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez 

támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott 

szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.  

 

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

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

szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.  

 

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

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

szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.  

 

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

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

szerinti felolvasólapba.  

 

A beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő 

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

ajánlattevőnek. 

 

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

ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön 

jegyzőkönyv készül. 

 

16. Ajánlatok vizsgálata 

 

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

e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.  

 

Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 74. § alapján, ha: 

 

(1) Az ajánlat jelentkezés érvénytelen, ha  

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;  

b) az ajánlattevő vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban az alkalmasság igazolásában 

részt vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek [24. §];  

c) az ajánlattevőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő 

szervezetet az eljárásból kizárták;  

d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági 

követelményeknek;  



DEK-240_Mezőgazdasági konzolos öntöző rendszer beszerzés a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ 

részére 

 11 

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

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem 

értve az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;  

 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha:  

a) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [69. §];  

b) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan 

kötelezettségvállalást tartalmaz [70. §];  

c) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy 

az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre (jelen eljárásban nem 

követelmény).  

 

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

szempontok szerint az ajánlatot értékelnie.  

 

17. Az Ajánlattevő kizárása 

 

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

vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki  

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

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

(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból  

a) azt az ajánlattevőt aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) 

bekezdése],  

  

18. Az ajánlatok hiánypótlása, pontosítása 

 

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

alapján biztosít lehetőséget. Az ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő írásban a 

többi Ajánlattevő egyidejű írásbeli értesítése mellett szólítja fel hiánypótlásra az 

érintett Ajánlattevő(ke)t. 

 

Az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással 

az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az 

eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 

 

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére 

kiható számítási hibát észlel, annak javítását a Kbt.68. § alapján az ajánlatkérő végzi el 

úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az 

alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az 

ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az 

összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell.  

 

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

és a többi Ajánlattevő egyidejű írásbeli értesítése mellett felvilágosítást kérhet az 

Ajánlattevőtől az ajánlattal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések tartalmának 

tisztázása érdekében.  

 

Ha az ajánlat kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz, az Ajánlatkérőnek írásban 

kell magyarázatot kérnie. 
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Ha az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme 

lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan 

aránytalannak értékelt kötelezettséget tartalmaz, az Ajánlatkérő az érintett ajánlati 

elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni (Kbt. 70. §), 

melyről valamennyi ajánlattevőt egyidejűleg értesíteni kell. 

 

19. Az ajánlatok értékelése és összehasonlítása 

 

Az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére pénzügyi, gazdasági és műszaki szempontból 

alkalmas Ajánlattevőnek a jelen közbeszerzési dokumentációban meghatározott 

követelményeket kielégítő ajánlatait (érvényes ajánlatok) a Kbt. 71. § (2) szerint a 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás megajánlása alapján értékeli, az ajánlati 

felhívás IV.2.) pontjában meghatározottak szerint. 

A felolvasólapon az egységnyi mennyiségre vetített egységárak összegét, áfa díját 

nem tartalmazó ajánlati árat kell feltüntetni. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a 

költséget, ami termék biztosításával kapcsolatban felmerül.  

Ajánlatkérő a termékekre vonatkozóan első osztályú teljesítést vár el, I. osztályú 

alapanyagok felhasználásával. A megajánlott árakat erre tekintettel kéri megadni. 

Ajánlattevőnek minden tételre kötelező ajánlatot adnia, ellenkező esetben ajánlatkérő 

ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.  
 

20. A közbeszerzési eljárás eredménytelensége 

76. §  

(1) Eredménytelen az eljárás, ha  

a) nem nyújtottak be ajánlatot ; 

b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket nyújtottak be;  

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

az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő 

ajánlatot;  

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

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

e) valamelyik ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az eljárás tisztaságát vagy 

a többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekménye 

miatt az ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt;  

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

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

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

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

lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja 

eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés 

megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége 

helyreállítható.  

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

történő ajánlattételt, az eredménytelenség az eljárásnak csak az eredménytelenségi 

okkal érintett részére állapítható meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eljárást 

megindító felhívásban rögzítette és megindokolta azt, hogy bármely rész 

eredménytelensége esetén már nem áll érdekében a szerződések megkötése, az eljárást 

valamennyi rész tekintetében eredménytelenné nyilváníthatja.  
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21. Az eljárás eredményének ismertetése 

 

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

jogszabályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni. 

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor az (1) bekezdés szerinti 

tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, 

telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.  

A Kbt. 78. § szerint az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli 

összegezést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig 

egy alkalommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló 

tájékoztatást visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve 

amennyiben a teljesítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a 

szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően 

észleli, hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a 

törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles 

faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek 

megküldeni.  

Az ajánlatokról készült írásbeli összegezésben észlelt bármely elírást (névcserét, hibás 

névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló elírást) az ajánlatkérő 

kérelemre vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az 

ajánlatkérő legkésőbb az eljárás eredményének megküldését követő tíz napon belül 

köteles egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek.  

 

22. A szerződéskötés tervezett időpontja 

 

A szerződés kétoldalú aláírása az Ajánlati Felhívásban, a jelen dokumentációban, 

illetve az elfogadott ajánlatban foglaltak alapján kerül sor az összegezést követő 11. és 

30. nap között. A Kbt. 124. § (8) bekezdése szerinti esetekben Ajánlatkérő a Kbt. (6) 

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

szerződés.   

 

23. Az eljárás nyertesének visszalépése 

 

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

hirdetett ilyet - az eljárás eredményének kihirdetésekor második legelőnyösebb 

ajánlatot benyújtónak minősített Ajánlattevővel köti meg a szerződést, vagy új eljárást 

ír ki. 

 

24. Alkalmazandó jogszabályok 

 

A jelen ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos 

magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
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III. IRATJEGYZÉK 
az ajánlat részeként benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról 

 

Ssz. Vizsgálat tárgya Igazolás módja 

1. 
Információs adatlap Kiadott minta szerint (1. sz. 

melléklet) 

2. Tartalomjegyzék oldalszámozott 

3. 
Felolvasólap Kiadott minta szerint (2. sz. 

melléklet) 

4. 

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

okok hatálya alá tartozás;  

külföldi ajánlattevő esetén nyilatkozat 

kizáró okok ellenőrzését nyilvántartó 

szervekről; 

nyilatkozat cégbírósági változásbejegyzésről 

A 310/2011. (XII.23.) 

Kormányrendelet 12. § alapján, a 

kiadott minta szerint (3-4. sz. 

melléklet) 

5. 
Kbt. 58. § (3) bekezdés 5. sz. melléklet 

6. 
Pénzügyi-gazdasági alkalmasság megítélése Ajánlati felhívás III.2.2. pontjában 

előírtak szerint 

7. 

Műszaki-szakmai alkalmasság megítélésére 

kért dokumentumok 

Ajánlati felhívás III.2.3. pontjában 

előírtak a 310/2011. (XII.23.) 

Kormányrendelet 15-16. § szerint (6-

7. sz. melléklet), illetve Ajánlattevő 

által készített termékleírás 

8. 

Kapacitás biztosítására bevont szervezet 

tekintetében 

Kötelezettségvállalásra vonatkozó 

nyilatkozatok a Kbt. 55.§ (5)-(6) 

alapján (9-10. sz. melléklet) 

10. 

Az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés 

teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra 

vonatkozóan, KKvt szerinti besorolás 

Kbt. 60. § (3) és (5) szerinti 

nyilatkozat eredeti példányban 

(11. sz. melléklet) 

11. 

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

kiadott iratminta szerint (8. sz. 

melléklet) 

12. 
Közös ajánlattétel esetén Közös ajánlattételről szóló 

megállapodás a Kbt. 25. § szerint 

13. 
Aláírási címpéldány(ok), aláírásminta, 

meghatalmazás 

Felhívás V.4.2) pontja alapján 

14. 
Szerzői és iparjogvédelmi nyilatkozat 

 

12. sz. melléklet 

15. 
Nyilatkozat az ajánlat eredeti és másolati 

példányainak egyezőségéről 

13. sz. melléklet 

16. 

Nyilatkozat felelős fordításról, amennyiben 

idegen nyelvű irat került benyújtásra (adott 

esetben) 

14. sz. melléklet 

17. 
Részletes árajánlat 

 

Részletes árajánlat (15. számú 

melléklet) 
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Záradék 

 

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

arra, hogy az ajánlatban fellelhető, a törvényben meghatározott módon elkülönített adatokat a 

Kbt. 80.§ szerinti előírások figyelembe vételével üzleti titokként kezeli. 
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IV. MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
A jelen Műszaki Leírás tartalmazza Ajánlatkérő által, a megajánlott eszközökkel kapcsolatos 

előírásait. Az ajánlatot olyan módon kell benyújtani, hogy az ajánlatkérő által előírt követelményeknek 

való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.  

 

Amennyiben jelen Műszaki Leírás meghatározott gyártmányra, meghatározott eredetű, típusú dologra 

hivatkozik, az csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében 

történik, az ilyen termékek azzal egyenértékű dologgal/termékkel stb. kiválthatóak. A dolog/termék 

stb. egyenértékűségét az ajánlattevőnek az ajánlatban igazolnia kell.  

 

Felhívjuk azonban a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a megajánlott dolognak/terméknek stb. 

minden esetben ki kell elégítenie a dokumentációban megfogalmazott műszaki és minőségi 

követelményeket. 

 

Ajánlatkérő a termékekre vonatkozóan első osztályú teljesítést vár el, I. osztályú alapanyagok 

felhasználásával. A megajánlott árakat erre tekintettel kéri megadni. 

Ajánlattevőnek minden tételre kötelező ajánlatot adnia, ellenkező esetben ajánlatkérő ajánlattevő 

ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.  

 

Csak gyári új, korábban használatban nem volt termék ajánlható jelen közbeszerzési eljárásban. 

 

1, Öntöződob műszaki adatai: 

- Kétoldali lánchajtás a dob szélén, a láncok gumilapokon keresztül adják át az erőt 

- min. 1500 Nm-es hajtómű 

- min. 125 mm átmérőjű tömlő 

- min. 14 mm-es falvastagság a tömlő teljes hosszában 

- min. 620 m tömlőhossz 

- Kardántengely csatlakozási lehetőség a hajtóművön 

- Nyomásmérő óra, víztelenítő csatlakozóval 

- Galvanizált tároló doboz 

- Vonószemes vontatási lehetőség 

- Hátsó letalpalás munkahengerekkel 

- Kétoldali lánchajtás gumilapokon 

- Mechanikusan vezérelt vég és biztonsági szelep 

- Pe cső vezetése fém görgőkkel 

- Hidraulikus letalpalás a dob elején 

- Közúti közlekedéshez fényjelző berendezés 

- Pe tömlő mozgásának érzékelése közvetlen a tömlőhöz csatlakozó görgővel 

- Öntöző computer magyar nyelvű vezérlőszoftverrel, napelemmel, vízzáró zárható 

dobozban 

- Egyedileg állítható elő és utóöntözés (öntözés időtartama, és pozíciója) 

- tandem tengely 

- Hidraulikus dobforgatás 

- kerekek mérete: 11.5-15 AW 18 PR 

- kétoldali vízbetáplálás  

 

2,  öntözőkonzol műszaki adatai: 

- 4 kerekű, galvanizált önhordó alváz 
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- mind a 4 kerék kormányzott 

- Pe tömlőhöz való csatlakozás gyorskapcsolóval 

- Alacsony nyomású Nelson A3000 típusú, vagy azzal műszakilag egyenértékű  

szórófejek 

- szórófejek  ¾”-os UV álló flexibilis tömlőre szerelve 

- 0,7 bar-os nyomáscsökkentő szelep 

- ¾”-os golyóscsap minden szórófej előtt 

- konzol szerkezetének min. szélessége: 60 m 

- Maximális munkaszélesség 90 m 

- Elektro-hidraulikus konzolemelés 

- Legkisebb szórófej magasság a talajtól maximum 50 cm, legnagyobb szórófej 

magassága a talajtól minimum 2,9 m a különböző növényi kultúrák és különböző 

fejlettségi állapotokhoz minél inkább illeszkedő magassági beállítások érdekében, a 

légköri párolgási veszteség és a talajra és növényállományra gyakorolt mechanikai 

terhelés minimalizálásának érdekében.  

- Fokozatmentesen állítható kerékszélessége 1,5 és 2,2 m között 

- Önszintező kialakítás 

- Merev rács szerkezet 

- Teljes anyagában galvanizált szerkezet 

 

3, Mobil csővezeték rendszer műszaki adatai: 

- legalább 150 mm-es csőátmérő 

- acél csővezeték, 6 m –es egységekből 

- teljes anyagában galvanizált 

- gyorskapcsolású csővégekkel 

- kapocs méretet 150 mm 

- hossza 1200 m 

4, Dízelmotoros szivattyú aggregát műszaki adatai: 

- 6 hengeres min. 6500 cm3 turbós dízelmotor 

- Magyar nyelvű vezérlőpanel 

- elektromos vezérlésű gázkar 

- teljes körű motorvédelem (olajnyomás, vízhőmérséklet, fordulatszám, alacsony 

üzemanyag szint,) 

- egyedileg állítható nyomásvédelem (negatív, pozitív tolerancia érték) 

- maximális üzemi nyomás esetén riasztás és motorleállítás 

- beállított nyomásérték automatikus követése 

- centrifugál szivattyú 

- szivattyú paraméterek: 

1450 fordulat/perc esetén: minimum vízszállítás    85 m3/óra H=97 m mellett  

                                                                                 140 m3/óra H=89 m mellett 

 195 m3/óra H=75 m mellett 

1750 fordulat/perc esetén: minimum vízszállítás    105 m3/óra H=138 m mellett  

                                                                                 160 m3/óra H=130 m mellett 

                                                                                  220 m3/óra H=112 m mellett  

- min. 500 literes üzemanyag tank 

- elektromos indító motor 
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- Acél tető és két oldali védőrács 

- Távirányítással indítható, megállítható az aggregát és módosítható az üzemi nyomás 

értéke 

- 194 mm-es szívóággal 

- 159 mm-es nyomóággal 

- Dn100-as tolózár a nyomóágban 

- Dn100-as visszacsapó szelep a nyomóágban 

 

Ajánlatkérő a leírtakkal minden szempontból egyenértékű áru megajánlását is elfogadja a 310/2011. 

(XII.23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése alapján. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell 

igazolnia az ajánlatában. 
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V. IRATMINTÁK 
1. sz. melléklet 

 

 

 

INFORMÁCIÓS ADATLAP 

 

 

 

 

Az ajánlat száma és tárgya: 

 

DEK-240_Mezőgazdasági konzolos öntöző 

rendszer beszerzés a DE ATK részére 

Az ajánlatot adó cég pontos neve: 

 

 

 

Címe: 

 

 

 

Képviseli:  

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Bankszámlaszáma:  

Telefonszáma: 

 

 

 

Telefax száma: 

 

 

 

E-mail címe: 

 

 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 

személy neve:  

 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 

telefon- és faxszáma: 

 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó e-

mail címe: 
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2. sz. melléklet 

 

FELOLVASÓLAP 

DEK-240_Mezőgazdasági konzolos öntöző rendszer beszerzés a Debreceni Egyetem 

Agrártudományi Központ részére 
 

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

 

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

 

  

 

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

 

azaz ……………………………………………………… forint 

 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

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

cégszerű aláírás 
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3. sz. melléklet 

 

DEK-240_Mezőgazdasági konzolos öntöző rendszer beszerzés a Debreceni 

Egyetem Agrártudományi Központ részére 

 

 

 

Nyilatkozat Kbt. szerinti kizáró okok vonatkozásában 

 

Alulírott …………………………,  mint a(z) …………………….. (cég neve, székhelye: 

………….) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője a Debreceni Egyetem, 

mint Ajánlatkérő által DEK-240_Mezőgazdasági konzolos öntöző rendszer beszerzés a 

Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ részére tárgyban kiírt közbeszerzési 

eljárás során az alábbi  

nyilatkozatot 

 

teszem a kizáró okok vonatkozásában: 

 

Az általam képviselt társasággal szemben nem állnak fenn a közbeszerzésekről szóló 2011. 

évi CVIII. törvényben (Kbt.) foglalt 56. § (1) és (2) bekezdésében szereplő kizáró okok.  

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 
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4. sz. melléklet 

 

DEK-240_Mezőgazdasági konzolos öntöző rendszer beszerzés a Debreceni 

Egyetem Agrártudományi Központ részére 

 

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

 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég  

a) szabályozott tőzsdén jegyzett társaság * 

b) szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság* . 

 

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

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja 

szerinti tényleges tulajdonosa(i):** 

a) neve: ………………………………….. 

lakcíme: ……………………………….. 

b) neve: ………………………………….. 

lakcíme: ………………………...…….. 

 

Nyilatkozat Kbt. 56. § (2) bekezdés vonatkozásában 

 

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

jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég vonatkozásában 

- nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amely az 

ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati joggal rendelkezik* 

- van olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes szervezet, amely az 

ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 

szavazati joggal rendelkezik; * 

neve: …………………………… 

címe:……………………………. 

 

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

kizáró feltételek nem állnak fenn. 

 

 

Kelt:…………………………… 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 
 

Megjegyzés: 

* megfelelő aláhúzandó 

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

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

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

 

DEK-240_Mezőgazdasági konzolos öntöző rendszer beszerzés a Debreceni 

Egyetem Agrártudományi Központ részére 

 

N Y I L A T K O Z A T 

a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján 

 

 

 

 

 

Alulírott ………….., mint az ……………… (cég neve, székhelye:….) cégjegyzésre jogosult 

képviselője nyilatkozom, hogy az ………………………. (cég) a szerződés teljesítése során 

nem vesz igénybe olyan alvállalkozót valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő 

gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok fennállnak. 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 
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6. sz. melléklet 

 

 

ÖSSZEFOGLALÓ A REFERENCIÁKRÓL 

 

 

Ssz. 
Szerződés 

tárgya 

Ellenszolgál

tatás 

összege 

(nettó Ft + 

ÁFA)  

Teljesít

és ideje 

Teljesít

és 

helye 

A 

szerződést 

kötő 

másik fél 

megnevez

ése 

A teljesítés  

szerződéss

zerű volt-

e? 

 

  

 

 

 

     

  

 

 

 

     

  

 

 

 

     

  

 

 

 

     

  

 

 

 

     

 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

 

 

 

        …………..……………………….. 

         cégszerű  aláírás 
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7. sz. melléklet 

 

REFERENCIA  

műszaki-szakmai alkalmasság igazolásához 

 

 

Szerződő fél:  ………………………………………………….. 

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

A szállítás rövid ismertetése: …………………………………………………… 

 

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

Információt adó 

 neve:     …………………………………………………… 

címe:     …………………………………………………… 

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

 

 

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

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

 

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

 

Az ellenszolgáltatás összege:   …………………………………………………… 

 
Szállítási határidőkre vonatkozóan mindig időben teljesített: igen/nem.* 

 
 

A teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt. 

 

Jelen igazolást közbeszerzési eljárásokon történő részvételhez, műszaki-szakmai alkalmasság 

igazolására állítottam ki. 

 

Kelt: ……..………………….. 

 

 

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

feltétel igazolásához kapacitást nyújtó szervezet cégszerű aláírása*: 

 

P.H. 

 

 

 

   

 ……………………………………………….. 

         referenciát kiállító aláírása 

 

 

 
*megfelelő aláhúzandó 
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8. sz. melléklet  

 

DEK-240_Mezőgazdasági konzolos öntöző rendszer beszerzés a Debreceni 

Egyetem Agrártudományi Központ részére 

 

 

NYILATKOZAT 

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

 

 

Alulírott ………….., mint az ……………… (cég neve, székhelye)  cégjegyzésre jogosult 

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

 

a) alvállalkozót  

 

*nem vesz igénybe 

*az alábbi tevékenységek tekintetében vesz igénybe: 

1) 

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

2) 

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

 

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

 

*nem vesz igénybe 

*az alábbiakat vesz igénybe: 

1) 

- név:……………………. 

- cím:……………………. 

- a következő tevékenység(ek) tekintetében ……………………. 

               …………………….. 

a teljesítés ………………%-ban 

 

2) 

- név:……………………. 

- cím:……………………. 

- a következő tevékenység(ek) tekintetében ……………………. 

              …………………….. 

a teljesítés ………………%-ban 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 

*megfelelő aláhúzandó  
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9. sz. melléklet 

 

DEK-240_Mezőgazdasági konzolos öntöző rendszer beszerzés a Debreceni Egyetem 

Agrártudományi Központ részére 

 

N Y I L A T K O Z A T 

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

 

Alulírott ………….., mint az ……………… (cég neve, székhelye) cégjegyzésre jogosult 

képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég, mint ajánlattevő a tárgyi eljárásban  

kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet  

 

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

teljesítéséhez  

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

 

a következő(k) tekintetében:  

 

Alkalmassági követelmény(ek) 

(pl.: P1, M1,…stb.) 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

 neve: 

székhelye: 

cégjegyzékszáma: 

 

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

*a) pontja alapján: 

az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 

erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogom venni, a szervezet 

alvállalkozóként megjelölésre került 

 

*b) pontja alapján: 

az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások 

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

…………………………………………….. tevékenység teljesítésére vonom be, így 

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 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 ajánlatomban az alkalmasság igazolásához felhasználom, a 

Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő 

teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár 

megtérítéséért. 

történik. 

 

Kelt:…………………………… 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 
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*megfelelő aláhúzandó 
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10. sz. melléklet 

 

DEK-240_Mezőgazdasági konzolos öntöző rendszer beszerzés a Debreceni Egyetem 

Agrártudományi Központ részére 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján 

 

 

Alulírott ………….., mint az ……………… (cím:…………….)  cégjegyzésre jogosult 

képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a ………………………………… 

ajánlattevő számára a következő kapacitás(oka)t bocsátja rendelkezésre. 

 

 

Alkalmassági követelmény(ek) (pl.: P1, M1,…stb.) 

 

 

 

 

 

 

 

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

alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez 

szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 

 

*megfelelő aláhúzandó 

 
Megjegyzés: 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az alkalmasság igazolására vonatkozó szabályok változására:  

A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) c) pontjában meghatározott módon 

támaszkodhat az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására. Ebben az esetben az a szervezet, 

amelynek adatait az ajánlattevő az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint 

kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 

összefüggésben ért kár megtérítéséért. 
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11. sz. melléklet 

 

DEK-240_Mezőgazdasági konzolos öntöző rendszer beszerzés a Debreceni Egyetem 

Agrártudományi Központ részére 

 

NYILATKOZAT 

a 60. § (3) és (5) bekezdéséről* 

 

 

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

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

képviselője, ezúton  

 

 

nyilatkozom, 

 

 

hogy az Ajánlati Felhívásában, valamint az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott 

követelményeket megismertem, és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadom. 

 

Az ajánlat elfogadása esetén vállalom, hogy a szerződést megkötöm, továbbá a szerződésben 

vállalt kötelezettségeket az Ajánlati Felhívásban és Dokumentációban előírtak szerint, 

valamint a Kbt. előírásainak és az egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelően – a 

felolvasólapon szereplő ellenszolgáltatásért – maradéktalanul teljesítem. 

 

Az általam képviselt cég Kkvt. szerinti besorolása*: Mikrovállalkozás 

 Kisvállalkozás 

 Középvállalkozás 

 Nem tartozik a tv. hatálya alá 

 

 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

 

 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 

*megfelelő aláhúzandó 

 

 

A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján e nyilatkozatot eredeti aláírt példányban kérjük 

benyújtani.  
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12. sz. melléklet 

 

DEK-240_Mezőgazdasági konzolos öntöző rendszer beszerzés a Debreceni 

Egyetem Agrártudományi Központ részére 

 

NYILATKOZAT 

szerzői és iparjogvédelmi helytállásról 

 

 

 

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

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

képviselője ezúton  

 

nyilatkozom 

 

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

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

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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13. sz. melléklet 

 

DEK-240_Mezőgazdasági konzolos öntöző rendszer beszerzés a Debreceni Egyetem 

Agrártudományi Központ részére 

 

NYILATKOZAT  

az ajánlat eredeti és másolati példányainak egyezőségéről 

 

 

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

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

képviselője, ezúton  

 

nyilatkozom, 

 

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

rögzített példány mindenben megegyezik.    

 

 

 

 

Kelt: …………………… 

 

 

 

 

 ……………………………………. 

 cégszerű aláírás 
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14. sz. melléklet 

 

DEK-240_Mezőgazdasági konzolos öntöző rendszer beszerzés a Debreceni Egyetem 

Agrártudományi Központ részére 

 

NYILATKOZAT  

felelős fordításról 

 

 

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

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

képviselője, ezúton  

 

nyilatkozom, 

 

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

az eredeti szöveggel.   

 

 

 

 

Kelt: …………………… 

 

 

 

 

 ……………………………………. 

 cégszerű aláírás 
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15. sz. melléklet 

 

DEK-240_Mezőgazdasági konzolos öntöző rendszer beszerzés a Debreceni Egyetem 

Agrártudományi Központ részére 

 

Részletes árajánlat 

 

 Nettó ár (Ft.) 

Öntöződob:  

Öntözőkonzol:  

 

Mobil csővezeték:  

Dízelmotoros szivattyú 

aggregát: 

 

Megajánlott nettó árak 

összege összesen: 

(Felolvasólapon feltüntetendő 

érték) 

 

 

 

 

Kelt:…………….…., 2015. ........................... … 

 

 ……………………………… 
  (cégszerű aláírás) 
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VI. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS  

(TERVEZET) 

 

 

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 kancellár-

helyettes 

Intézményi azonosító: FI 17198 

Statisztikai számjele: 15329750-8542-312-09 

Adószám: 15329750-2-09 

Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár 

Bankszámlaszám: 10034002-00282936-00000000 

mint Vevő, között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.  

 

Jelen szerződés létrejöttének előzményei: 

Jelen szerződés létrejöttének alapját a DEK-240_Mezőgazdasági konzolos öntöző 

rendszer beszerzés a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központ részére tárgyú a 

Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása, 

ajánlati dokumentációja, a kiegészítő tájékoztatások és a nyertes Ajánlattevő ajánlata 

alkotja. 

Az ajánlatok értékelését követően a Debreceni Egyetem a ………….. ajánlatát hirdette ki 

nyertesnek a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján, ezért vele köti meg jelen 

szerződést. 

 

1. A szerződés tárgya, hatálya:  

1.1. A szerződés tárgya a Vevő ajánlati dokumentációjában és jelen szerződés 1. számú 

mellékletében részletesen meghatározott minőségű mezőgazdasági konzolos öntöző 

rendszer (a továbbiakban Áru)  

 

1.2. Az árunak meg kell felelnie a műszaki leírásban foglalt specifikációnak, valamint az 

Eladó által az ajánlata mellékleteként csatolt leírásokban rögzített jellemzőknek, illetve 

paramétereknek, feltételeknek.  

 

1.3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés tekintetében Eladó szolgáltatását jogilag 

oszthatatlannak tekintik. 

 

1.4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés hatályba lépését ahhoz a feltételhez kötik, hogy 

Vevővel a támogatási szerződést a megkössék. Amennyiben Vevővel nem kötik meg a 
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támogatási szerződést, Vevő nyilatkozhat úgy, hogy saját forrásból biztosítja jelen szerződés 

ellenszolgáltatását, és ebben az esetben a szerződés hatályba lép. 

 

2. Teljesítés ideje, helye: 

2.1. Eladó a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb 2015. szeptember 

20. napjáig köteles jelen szerződés tárgyát képező áru szállítására.  

2.2. Teljesítés helye:  

- 4001 Debrecen, Péterfia dűlő 0319/3 hrsz. Látóképi Telep 

 

3. Vevő köteles: 

3.1. Vevő köteles az Eladó által szerződésszerűen leszállított árut átvenni, a teljesítését 

leigazolni és a vételárat megfizetni. 

 

4. Eladó köteles: 

4.1. Eladó jelen szerződés tárgyát képező árukat I. osztályú minőségben, hiány- és 

hibamentesen köteles szállítani Vevő részére.  

 

4.2. Eladó a feladatkörébe tartozó minden intézkedést köteles megtenni Vevőt fenyegető 

károk elhárítása, illetve csökkentése érdekében. 

 

4.3. A teljesítés helyén Vevő által meghatározott helyre szállítani az árut, illetve Eladó köteles 

a helyszíni üzembe helyezés és szerelési feladatok ellátására.  

 

4.4. Az áruk kárveszélye az Eladóról a Vevőre az igazolt teljesítést követően száll át. 
 

5. A teljesítés ellenértéke: 

5.1. Eladó jelen szerződés tárgyát képező árukat az ajánlatban meghatározott egységáron 

eladja. Az ár tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő 

összes költségeket. 

 

5.2. Eladó jelen szerződés alapján az árut az 1.sz. mellékletben részletezetteknek megfelelően 

ajánlatában meghatározott áron adja el Vevőnek. 

 

6. Fizetési feltételek: 

6.1. Vevő előleget nem fizet. 

 

6.2. Eladó egy számlát jogosult kiállítani, a szerződésszerű teljesítés Vevő általi igazolását 

követően a 6. pontban foglaltaknak megfelelően. A számla kiegyenlítésére magyar forintban, 

átutalással kerül sor a Kbt. 130. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben, a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak 

szerint, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel.  

 

6.3. Teljesítést igazoló okmányként Vevő feljogosított képviselője által aláírt teljesítési 

igazolás fogadható el. Teljesítés igazolására jogosult: Dr. Vad Attila. Eladó köteles Vevő 

által kiállított teljesítési igazolást számlájához mellékelni. 

  

6.4. Felek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak szerint 

járnak el.  

  

6.5. Eladó számláján feltüntetendő Vevő: Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen Egyetem tér 1. 
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6.6. Eladó a számláját a következő címre köteles benyújtani:  

Debreceni Egyetem ATK, 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. (a borítékon fel kell tüntetni: 

SZÁMLA). 

 

6.7. Eladó Szállító által kiállított számlát Vevő a beérkezést követően ellenőrzi. Amennyiben 

Vevő a számlát vagy annak valamely tételét, illetve részét kifogásolja, Eladó az erről szóló 

írásbeli értesítést követően a nem vitatott tételek tekintetében haladéktalanul köteles új 

számlát kiállítani. A vitatott tételek vagy részek, illetve azok összege vonatkozásában Felek 

egyeztetni kötelesek. Amennyiben Vevő kifogása megalapozott, úgy az kizárja Vevő fizetési 

késedelembe esését. 

 

6.8. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén Vevő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi 

kamatot köteles megfizetni Eladónak. 

 

6.9. Eladó tudomásul veszi, hogy ha nem a 6.5. szerinti helyre nyújtja be számláját, illetve a 

számlának szükségszerű mellékletét (különösen: teljesítési igazolás) nem csatolja, úgy Vevő 

fizetési késedelembe esése szintén kizárt. Vevő ilyen esetben tájékoztatja Eladót, és felkéri a 

számla ismételt, szabályszerű benyújtására. 

 

6.10. Eladó jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre. 

 

6.11. A Kbt. 125. § (4) bekezdése a) pontja alapján Eladó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, 

illetve számolhat el jelenszerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a 

Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 

merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 

6.12. Eladó belső elszámolásához szükséges pénzügyi központ száma:  

 

7. Egyéb rendelkezések, jótállás, szavatosság 

7.1. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés keretében eladott áruk a 

szabványoknak és a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelő, I. osztályú minőségű, gyári 

új, rendelkezik magyarországi forgalomba hozatali engedéllyel. 

 

7.2. Eladó jótállási kötelezettségeinek eleget tesz. Vállalja, hogy a jótállás 2 éves időtartama 

alatt a kiszállások alkalmával – kivéve a jótállási kötelezettség alá nem tartozó hibák esetét – 

semmilyen költséget, díjat nem számít fel. Jelen szerződés a jótállás idejére hatályban marad.  

 

7.4. Eladó jótáll azért, hogy az általa, vagy alvállalkozói által jelen szerződés keretén belül 

eladott áruk, eszközök újak, használatban nem voltak és tartalmazzák az ajánlattételkor 

meglévő összes kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket. 

 

7.5. Eladó a jótállási idő alatt fellépő hibákat késedelem nélkül a saját költségére orvosolja, 

kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, illetve az nem 

kivitelezési hiányosságból ered. 

 

7.6. A Eladó az árukat körültekintően, az áru sajátosságának, veszélyességének illetve a 

fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban bocsátja rendelkezésre. A csomagokon fel kell 

tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címkéket. 
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7.7. Az áru fuvarozótól történő átvétele és szükség szerinti raktározása Vevő, vagy Vevő által 

kijelölt személy feladata.  

 

7.8. Az áru fuvarozótól történő átvételekor Vevő kizárólag a csomagoláson külsőleg 

észlelhető sérülések és hiányosságok esetén köteles az átvételt megtagadni, és erről Eladót 

haladéktalanul értesíti. Ha Vevő megítélése szerint szükséges, a (csomag) bontásra - a 

(csomag) bontás helyének és időpontjának megjelölésével - rövid úton meghívja Eladót, és a 

rendeltetési helyen történő elhelyezést megelőzően Eladó jelenlétében bontja fel a csomagot. 

A (csomag) bontás során tapasztalt sérülésekről vagy hiányokról Szerződő Felek 

jegyzőkönyvet vesznek fel. Ha Eladó a (csomag) bontáson az értesítés ellenére sem jelenik 

meg, Vevő által felvett jegyzőkönyv Szerződő Felek által együttesen felvett jegyzőkönyvnek 

minősül. 

 

7.9. A 7.8. pont szerinti hibás teljesítés esetén Eladó köteles a hibás áru elszállításáról 

gondoskodni. 

 

7.10, Vevő köteles írásban értesíteni Eladót a szavatosság, illetve a jótállás alapján 

érvényesíteni kívánt bármilyen igényről. 

 

8. Ellenőrzések és vizsgálatok 

8.1 Vevő az áru átadás-átvétele során jogosult elvégezni mindazon vizsgálatokat és méréseket 

annak megállapítása végett, hogy az áru megfelel-e jelen szerződésben foglalt feltételeknek, 

így különösen a specifikációban leírtaknak. 

 

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

szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor Vevő az 

áru kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, Eladó pedig köteles Vevő 

által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni. 

 

9. Engedélyek 

9.1. Eladó vállalja, hogy az áruk mindenkori forgalomba hozatali engedélyével rendelkezik/ 

szükség esetén rendelkezni fog és az ezzel kapcsolatos költségeket a megajánlott ár 

tartalmazza. 

 

 9.2. Eladó a közbeszerzési dokumentációban előírtak szerint a saját költségére köteles 

biztosítani Vevő részére az Áruk felhasználásához szükséges engedélyeket.  

 

10. Kapcsolattartás, szerződés módosítása 

10.1 Jelen szerződés csak a Kbt. által megszabott feltételek szerint, Szerződő Felek közös 

megegyezésével, írásos formában módosítható a Kbt. 132. § alapján. 

 

10.2 Minden, jelen szerződés alapján Szerződő Felek által egymásnak küldött értesítésnek 

írott formában (ajánlott levélben, telefaxon, e-mailben) kell történnie. Ezen értesítések hatálya 

a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. Szerződő Felek közötti 

levelezés nyelve: magyar. 

 

11. Felelősség: 

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

bármelyik fél jogszabály, illetve jelen szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének 

teljesítését elmulasztja. 
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11.2. Felek jelen szerződés hatálya alatt a szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint 

felelősek. 

 

12. Vis maior 

12.1. Szerződő Felek mentesülnek jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek nem, vagy 

részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés elháríthatatlan erők 

következménye. Elháríthatatlan erőn az olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt 

körülményeket kell érteni, melyek jelen szerződés aláírását követően felmerülő, 

előreláthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem 

kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, általános sztrájk, robbanás, általános anyag- és 

üzemanyaghiány. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis major 

helyzet bekövetkeztéről, illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni. 

 

13. Kötbér, szerződésszegés 

13.1. Késedelmes teljesítés esetén Eladó késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek 

mértéke: 1 %/nap, alapja az áruk nettó ellenértéke. Vevő jogosult elállni a szerződéstől, ha 

Eladó késedelme eléri a 30 napot. Ha a szerződéskötés előtt fennállt helyzetet természetben 

nem lehet visszaállítani, Vevő jogosult azonnali hatállyal felmondani jelen szerződést. Felek 

megállapodnak, hogy minden megkezdett nap egész napnak számít a késedelmi kötbér 

számítása során. 

 

13.2. Amennyiben Vevő mennyiségi hiányt, vagy minőségi hibát észlelt, a hiányosság 

pótlásáig, illetve a hibák kijavításáig hibás teljesítési kötbérre jogosult. A hibás teljesítési 

kötbér napi mértéke megegyezik a késedelmi kötbérével, alapja a hibásan vagy hiányosan 

teljesített áruk nettó ellenértéke. Felek megállapodnak, hogy minden megkezdett nap egész 

napnak számít a hibás teljesítési kötbér számítása során. 

 

13.3. Eladó nem teljesítése (a szerződés teljesítésének Eladónak felróható lehetetlenné válása, 

meghiúsulása, illetőleg jelen szerződés teljesítésének Eladó általi megtagadása, Eladó jogutód 

nélküli megszűnése) esetén Vevő az áruk nettó összegének 30%-ának megfelelő meghiúsulási 

kötbérre jogosult. Vevő szintén jogosult meghiúsulási kötbérre, ha jelen szerződést 14.4. 

pontban meghatározott okból felmondja. 

 

14. Vegyes és záró rendelkezések 

14.1. A Kbt. 128. § (2) szerződés alapján Eladó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés 

teljesítése során kizárólag a közbeszerzési eljárási ajánlatában megjelölt alvállalkozó 

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

(amely) a közbeszerzési eljárásban részt vett Eladó alkalmasságának igazolásában. Eladó 

köteles Vevő részére bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet 

az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az 

általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt. 

Eladó az alvállalkozók személyét a Kbt-ben meghatározott módon és esetben módosíthatja. 

Eladó tudomásul veszi, hogy a szerződési feladatok teljesítését a fenti személyek útján 

jogosult ellátni. Eladó tudomásul veszi, hogy kizárólag a Kbt. 128. § (3) bekezdésében leírt 

módon lehetséges a fent megnevezett alvállalkozó vagy szakember módosítása.  

 

14.2. Jelen szerződés tárgyának részletezését Eladó ajánlata tartalmazza. A közbeszerzési 

eljárás Ajánlatkérési Dokumentációja, valamint Eladó ajánlata jelen szerződés 

elválaszthatatlan részét képezik. 
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14.3. A Kbt. 125. § (4) bekezdése a) pontja alapján Eladó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, 

illetve számolhat el jelenszerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a 

Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 

merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

Eladó vállalja, hogy jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

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

ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.  

 

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

jogosult és egyben köteles is felmondani.  

 

14.5. Eladó kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásakor a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. tv. szerinti átlátható szervezetnek minősül. Jelen szerződést Vevő kártalanítás nélkül 

és azonnali hatállyal felmondhatja, ha Eladó már nem minősül átlátható szervezetnek. 

 

14.6. Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni 

egymással; jelen szerződés módosítását igénylő körülményekről kötelesek haladéktalanul 

tájékoztatni egymást. 

 

14.7. Jelen szerződés az ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentáció valamint Eladó által 

benyújtott ajánlat alapján kerül megkötésre. 

 

14.8. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerülő esetleges vitáikat egyeztetések, 

megegyezések útján kívánják rendezni. Amennyiben ezen egyeztetések 30 napon belül nem 

vezetnek eredményre, bármelyik Fél bírósághoz fordulhat. Felek a jelen szerződéssel 

összefüggő vitáik eldöntésére vonatkozóan hatáskörtől függően kikötik a Vevő székhelye 

szerinti bíróság kizárólagos illetékességét. 

 

14.9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel 

kapcsolatos ellentmondás esetén Vevő ajánlattételi felhívása és ajánlatkérési dokumentációja, 

Eladó ajánlata, annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a magyar Polgári 

Törvénykönyv és a Közbeszerzési Törvény szabályai az irányadók. 

 

Szerződő Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben 

egyezőt írják alá. 

 

1. sz. melléklet: részletes árajánlat  

 

Debrecen, 2015. ………………….. 

 

 

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

                  Vevő                 Eladó 

             Debreceni Egyetem       

             Dr. Bács Zoltán 

                 kancellár 
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Pénzügyi ellenjegyző: 

 

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

Borné Lampert Andrea 

kancellár-helyettes 

 

2015…………………... 

 

 

Szakmai ellenjegyző: 

 

…………………………… 

 

Jogi ellenjegyző: 

 

 

…………………………………. 

 

 


