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I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 

 

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

alkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely 

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

zik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírhatja az olyan nyilatkozat 

eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követe-

lés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezes-

ségvállalásról szóló nyilatkozat). Nem elektronikus úton történő ajánlattétel esetén az 

ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. § (3) bekez-

dése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. Az ajánlatkérő a nem 

magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles 

elfogadni. 

 

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

tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű eszközök is 

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

 

 

Fontos fogalmak a Kbt. alkalmazásában: 

 

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

nyújt be; 

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

ként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz 

részt, kivéve 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy 

alapanyag eladóját, 

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

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

rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása; 

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

Térséget, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásokban részes ál-

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

gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy sze-

mélyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetve amely a piacon építési beruházások 

kivitelezését, illetve építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását 

kínálja; 

hamis adat: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat; 

hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz; 

közbeszerzési eljárás megkezdése: A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljá-

rást megindító hirdetmény feladásának időpontját, a közvetlen részvételi felhívás [38. § 

(1) bekezdés] megküldésének időpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás eseté-

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

érteni; 

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

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

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

nyek névértéke meghaladja a jegyzett tőke felét, 

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

rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tarta-

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

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

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

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

(kijelölje) vagy visszahívja; 

támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb 

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

zességvállalást; 

tényleges tulajdonos: 

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

séről és megakadályozásáról szóló törvény 3. § szerint:  

3.§ r)  

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

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

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

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

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

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

egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vo-

natkoznak, 

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

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

folyással rendelkezik, 

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

hajtanak, 

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

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

leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 

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

zetteket még nem határozták meg, vagy 

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

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

letében eljár, továbbá 

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

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

 

Az ajánlat elkészítése 

 

1. A Dokumentáció kiegészítése, tájékoztatás 

 

Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően ésszerű időben kérjen 

írásban további tájékoztatást az ajánlat elkészítéséhez szükséges bármely információ 

tekintetében, az ajánlati felhívásban megadott elérhetőségeken. 

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

kiegészítő tájékoztatásra a válaszát. 

 

2. Az ajánlati felhívás és/vagy Dokumentáció módosítása 

  

Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult módosítani az aján-

lati felhívásban, illetve a Dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított 

feltételekről új hirdetményt kell közzétenni, amelyben új ajánlattételi határidőt kell 

megállapítani. 

 Amennyiben kizárólag a dokumentáció módosul és az ajánlattételi határidőt nem kell 

meghosszabbítani, nem kell hirdetményt közzétenni, elegendő a módosításról, vagy a 

módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásáról közvetlenül tájékoztatni azokat 

a gazdasági szereplőket, akik a dokumentációt átvették. 

 

3. Az ajánlat visszavonása 

 

 Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli 

nyilatkozattal visszavonhatja az ajánlatát.  

 

4. Az ajánlat módosítása 

 

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

(7) bekezdés). 

 

Az ajánlattételi határidő lejártát követően (ami egybeesik az ajánlatok nyilvános bon-

tásának kezdési időpontjával) a benyújtott ajánlatok még az ajánlatkérő hozzájárulásá-

val sem módosíthatók! 

 

5. Az ajánlatba csatolandó iratok 

 

 Az ajánlatnak az alábbi nyilatkozatokat, illetve dokumentumokat kell tartalmaznia: 

 

a) Szakmai ajánlatot, melyben ajánlattevő bemutatja a megajánlott szolgáltatás részle-

tes ismertetését, különös tekintettel a műszaki leírásban meghatározott követelmé-

nyekre.  

b) Az ajánlatnak tartalmaznia kell annak igazolására alkalmas nyilatkozatot, mely sze-

rint az Ajánlattevő által teljesítendő szállítások, szolgáltatások, illetve azok bármely 

részének Ajánlatkérő általi igénybe vétele nem sérti bármely harmadik személy 

szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari minta oltalomhoz fűződő, vagy 

bármilyen más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát. Továbbá az Ajánlattevő kife-

jezett és visszavonhatatlan nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy ha bármely harma-
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dik személy az Ajánlatkérővel szemben ilyen alapon bármilyen, így különösen kár-

térítési igényt támaszt, akkor ezért teljes mértékben az Ajánlatkérő helyett helyt áll. 

c) A szerződés teljesítésére való alkalmasságot igazoló, a jelen Dokumentáció 7. pont-

jában meghatározott dokumentumok. 

d) Alvállalkozó(k) igénybevétele: Az Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 40. § (1) alap-

ján meg kell jelölnie  

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

alvállalkozót kíván igénybe venni, 

db) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek 

azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók 

közre fognak működni. 

 

6. Az ajánlattétel költségei 

 

 Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az Ajánlattevő 

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

 

7.  A szerződés teljesítésére való alkalmasság igazolása 

 

 Az ajánlat érvényességéhez szükséges, hogy az Ajánlattevő igazolja a szerződés telje-

sítésére való alkalmasságát. 

 

a) A pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása céljából az Ajánlattevőnek ajánla-

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

 

b) A műszaki-szakmai alkalmassága igazolása céljából az Ajánlattevőnek ajánlatá-

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

 

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

igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek 

történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szük-

séges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 

alatt.  

 

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

szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:  

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

tott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és en-

nek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvál-

lalkozóként megjelölésre került, vagy  

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

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

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

zolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának 

felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy  

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

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

ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az 

a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmas-
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ság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az 

ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével ösz-

szefüggésben ért kár megtérítéséért.  

 

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

Az ajánlattevőnek ajánlatában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 

Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a 12. § szerint nyilatkoz-

nia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének  foglalt kizáró okok hatá-

lya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 2. § i) pont ib) alpontja 

és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 

A közbeszerzés teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozók és az alkalmasság 

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

bekezdése alapján köteles nyilatkozni ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem 

vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és 

az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt.  

A kizáró okok tekintetében Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbe-

szerzési Hatóság alábbi útmutatóira (elérhető: www.kozbeszerzes.hu honlapon):  

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

közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, va-

lamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyi-

latkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett 

gazdasági szereplők vonatkozásában” c. útmutató (KÉ 2014/57. szám., 

2014.05.16.)  

 „A közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazo-

lásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban 

és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatko-

zásában” c. útmutató (KÉ 2012/61.szám., 2012.06.01.).  

 

9. Az ajánlat pénzneme 

 

 Az ajánlati árat HUF-ban kell megadni.  

  

10. Az ajánlat nyelve 

 

Az ajánlatban valamennyi dokumentumnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen 

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

sok helyességért ajánlattevő felel. Ajánlatkérő az esetleges téves információt hamis 

adatközlésnek minősíti. A felelős fordításról az ajánlatban nyilatkozni kell.  

A Kbt. 55-57. § szerinti bármilyen dokumentumot (hatósági igazolásokat, nyilatkoza-

tokat, aláírási címpéldányt, cégkivonatot stb.) felelős magyar fordításban is be kell be-

nyújtani. Ezzel egyidejűleg a külföldi Ajánlattevő köteles táblázatos formában nyilat-

kozni arra vonatkozóan, hogy a kizáró okok tekintetében mely, az ajánlattevő székhe-

lye szerinti hatóságok adnak ki igazolást.  

 

 

 

http://www.kozbeszerzes.hu/
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11. Teljes körűség, több változatú ajánlat, több alanyú ajánlat 

 

Az Ajánlattevő az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint nem jogosult részaján-

lat tételre, továbbá alternatív (többváltozatú) ajánlatot nem jogosult tenni. 

Kbt. 25. § (1) és (2) bek. alapján:  

 több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.  

 Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők közül 

egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képvise-

lő megjelölését,  a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló nyi-

latkozatot, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosz-

tást és részesedések %-os arányait tartalmazó megállapodást. 

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

 

12. Ajánlati kötöttség 

 

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

lati kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtar-

tama 30 (harminc) nap. 

 Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően 

felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további 

fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az aján-

lati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. 

 

13. Az ajánlat érvényességének alaki kellékei 

 

 Az ajánlatokat (a mellékletekkel együtt) egy papír alapú példányban és elektroni-

kus adathordozón „pdf” formátumban rögzítve kell benyújtani. Az ajánlatban nyilat-

kozni kell, hogy az elektronikus példány a papíralapú eredetivel mindenben megegye-

zik. Amennyiben az eredeti papíralapú és a CD-n lévő példány között bármilyen elté-

rés van, a papíralapú példány tartalma az irányadó. 

  

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

biak szerint kell megjelölni a beszerzés tárgyát: 

 

DEK-265/2015. 

 

AJÁNLAT 

a „Vezetékes kapcsolt vonalú távközlési szolgáltatások biztosítása a Debreceni 

Egyetem részére”  

tárgyú közbeszerzési eljárásra  

 

Az ajánlattételi határidő, 2015. 10. 12. 10:30 óra előtt nem bontható fel! 
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 továbbá fel kell tüntetni az Ajánlattevő bejegyzett cégnevét, székhelyét, illetve - ha 

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

ilyen szervezeti egység telephelyét, fióktelepét. 

 

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

Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban 

meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és 

benyújtania.  

 

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

ellátni, az ajánlatba oldalszámozott tartalomjegyzéket kell csatolni. 

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az 

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

valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.  

 

Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett 

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

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

 

Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében az 

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

síthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. 

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

zók, kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdálkodó szervezetek részéről aláíró szemé-

lyek eredeti, vagy egyszerű másolatú aláírási címpéldányt vagy aláírás mintát, ill. 

meghatalmazást. 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbí-

róság által megküldött igazolást.  

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a kötelezően benyújtandó iratjegyzékben feltüntetett 

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

ben az adott nyilatkozatmintában kihúzással/áthúzással kérjük jelölni a nem re-

leváns információt.  
 

14. Az ajánlatok benyújtása, ajánlattételi (benyújtási) határidő 

  

Ajánlatok nyilvános bontása: 

Az ajánlat postai úton vagy személyesen is benyújtható. 

Az ajánlat postai úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be.  

A személyesen benyújtott ajánlat átvételét Ajánlatkérő a helyszínen írásban visszaiga-

zolja. Lezáratlan, illetve sérült borítékot nem vesz át. 

  

Az ajánlatoknak legkésőbb 2015. október 12. 10:30 óráig meg kell érkezniük az 

alábbi címre:              

Debreceni Egyetem 

Kancellária 

Jogi Igazgatóság Közbeszerzési Osztály 
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4032 Debrecen, Kassai út 26.  

I.em  14. szoba 

 

A postán feladott ajánlatot az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyúj-

tottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig az ajánlat benyújtásának 

címén sor került. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elveszté-

séből vagy téves kézbesítéséből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő 

felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérőnél külső szolgáltató végzi a pos-

tai küldemények átvételét és továbbítását, ezért a postán megküldött ajánlatok esetén a 

küldemény megérkezése az ajánlattétel helyszínére legalább egy munkanapot vehet 

igénybe. 

 

 

15. Az ajánlatok felbontása 

 

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

nak időpontjában bontja fel. 

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

nem kerül.  

 

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

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

tásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek 

képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.  

 

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

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

szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.  

 

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

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

szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.  

 

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

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

felolvasólapba.  

 

A beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő 

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

ajánlattevőnek. 

 

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

ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyző-

könyv készül. 

 

16. Ajánlatok vizsgálata 

 

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

e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.  
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Érvénytelen az ajánlat a Kbt. 74. § alapján, ha: 

 

(1) Az ajánlat jelentkezés érvénytelen, ha  

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;  

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

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

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

szervezetet az eljárásból kizárták;  

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

vetelményeknek;  

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

óban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az aján-

latok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;  

 

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

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

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

kötelezettségvállalást tartalmaz [70. §];  

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

az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre (jelen eljárásban nem 

követelmény).  

 

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

tok szerint az ajánlatot értékelnie.  

 

17. Az Ajánlattevő kizárása 

 

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

vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki  

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

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

(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból  

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

dése],  

  

18. Az ajánlatok hiánypótlása, pontosítása 

 

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

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

többi Ajánlattevő egyidejű írásbeli értesítése mellett szólítja fel hiánypótlásra az érin-

tett Ajánlattevő(ke)t. 

 

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

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

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

 

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

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

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

adatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban 
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megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes aján-

lattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell.  

 

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

és a többi Ajánlattevő egyidejű írásbeli értesítése mellett felvilágosítást kérhet az 

Ajánlattevőtől az ajánlattal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések tartalmának tisz-

tázása érdekében.  

 

Ha az ajánlat kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz, az Ajánlatkérőnek írásban 

kell magyarázatot kérnie. 

 

Ha az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetet-

lennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalan-

nak értékelt kötelezettséget tartalmaz, az Ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vo-

natkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni (Kbt. 70. §), melyről va-

lamennyi ajánlattevőt egyidejűleg értesíteni kell. 

 

19. Az ajánlatok értékelése és összehasonlítása 

 

Az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére pénzügyi, gazdasági és műszaki szempontból 

alkalmas Ajánlattevőnek a jelen közbeszerzési dokumentációban meghatározott köve-

telményeket kielégítő ajánlatait (érvényes ajánlatok) a Kbt. 71. § (2) szerint a az ösz-

szességében legelőnyösebb ajánlat alapján értékeli, az ajánlati felhívás IV.2.) pontjá-

ban meghatározottak szerint. 

 Ponthatárok: 1-10 

Az ajánlatok összehasonlítása az 1. részszempont esetén fordított arányosítás módsze-

rével történik. A legkedvezőbb megajánlás kapja a 10 pontot, a többi ajánlat hozzá vi-

szonyítva kap kevesebbet.    

A 2. részszempont esetén egyenes arányosítás módszerével történik. A legkedvezőbb 

megajánlás kapja a 10 pontot, a többi ajánlat hozzá viszonyítva kap kevesebbet. 

A súlyszámmal felszorzott és összeadott pontszámok alapján kerül meghatározásra 

egy-egy ajánlattevő összpontszáma. A legmagasabb összpontszámot elért ajánlatot 

minősíti Ajánlatkérő a legelőnyösebbnek.  

 

 

20. A közbeszerzési eljárás eredménytelensége 

76. §  

(1) Eredménytelen az eljárás, ha  

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

részvételi jelentkezést;  

b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket nyújtottak be;  

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

az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő 

ajánlatot;  

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

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

e) valamelyik ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az eljárás tisztaságát vagy 

a többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekménye 

miatt az ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt;  
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f) a 65. § (2) bekezdése szerinti esetben az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekin-

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

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

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

lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredményte-

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

vetően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható.  

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

nő ajánlattételt, az eredménytelenség az eljárásnak csak az eredménytelenségi okkal 

érintett részére állapítható meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eljárást megindító fel-

hívásban rögzítette és megindokolta azt, hogy bármely rész eredménytelensége esetén 

már nem áll érdekében a szerződések megkötése, az eljárást valamennyi rész tekinte-

tében eredménytelenné nyilváníthatja.  

 

21. Az eljárás eredményének ismertetése 

 

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

bályban meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni. 

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

koztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon 

vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.  

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

zést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alka-

lommal jogosult módosítani, szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást 

visszavonni, továbbá a már megkötött szerződéstől elállni, illetve amennyiben a telje-

sítés megkezdése miatt az eredeti állapot nem állítható helyre, a szerződést azonnali 

hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, hogy az ered-

mény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. 

Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy elektronikus úton 

haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni.  

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

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

re vagy kérelem hiányában is kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegezést az ajánlat-

kérő legkésőbb az eljárás eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles 

egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek.  

 

22. A szerződéskötés tervezett időpontja 

 

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

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

30. nap között. 

 

23. Az eljárás nyertesének visszalépése 

 

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

detett ilyet - az eljárás eredményének kihirdetésekor második legelőnyösebb ajánlatot 

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

 

A jelen ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos 

magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

25. Munkavédelemre vonatkozó előírások 

 

A Kbt. 54. § (1) bekezdésben előírtaknak megfelelően azon szervezetek (hatóságok) 

neve és címe, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kérhet a teljesítés helyén irány-

adó, a szerződés teljesítése során rá vonatkozó kötelezettségekről: 

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  

Cím:4028 Debrecen, Rózsahegy út 4.  

Postafiók:4001 Debrecen, Pf.:115.  

Telefon:+36 / 52 / 420-015 Fax:+36 / 52 / 413-288 

E-mail:titkarsag@ear.antsz.hu 

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 

Szervének Munkaügyi Felügyelősége 

4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 

Postacím: 4002 Debrecen, Pf. 14. 

tel: 06-52-417-340 

fax: 06-52-451-063 

E-mail: hajdubihar-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu, hajdubihar-kh-

mmszsz@ommf.gov.hu 

 

Adózás tekintetében:  

NAV Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága  

4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2.  

Tel.: +3652-506-700  

Fax: +3652-506-727 

www.nav.gov.hu 

 

Környezetvédelem tekintetében: 

Vidékfejlesztési Minisztérium 

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

Postacím: Vidékfejlesztési Minisztérium 

1860 Budapest 

Telefon: 06-1-301-4000 Fax: 06-1-302-0408 

info@vm.gov.hu 

www.vm.gov.hu 

 

Akadálymentesítés tekintetében: 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium  

Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság  

1054 Budapest, Alkotmány u. 3. 

1373 Budapest, Postafiók 609.  

Központi telefonszámok: 06-1-475-5700; 06-1-475-5800 

www.nefmi.gov.hu 

mailto:titkarsag@ear.antsz.hu
mailto:hajdubihar-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:hajdubihar-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
http://nav.gov.hu/nav/regiok/eszak_alfold/eszakalfold
mailto:info@vm.gov.hu
http://www.vm.gov.hu/
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IRATJEGYZÉK 

az ajánlat részeként benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról 

 

Ssz. Vizsgálat tárgya Igazolás módja 

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

let) 

2. Tartalomjegyzék oldalszámozott 

3. 
Felolvasólap Kiadott minta szerint (2. sz. mellék-

let) 

4. 

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

okok hatálya alá tartozás 

A 310/2011. (XII.23.) Kormányren-

delet 12. § alapján, a kiadott minta 

szerint (5-6. sz. melléklet) 

5. 
Kbt. 58. § (3) bekezdés Kiadott iratminta szerint (7. sz. mel-

léklet) 

6. 

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

előírtak és a 310/2011. (XII.23.)  

Kormányrendelet 14. § szerint (8. sz. 

melléklet) 

7. 

Műszaki-szakmai alkalmasság megítélésére 

kért dokumentumok 

Ajánlati felhívás III.2.3. pontjában 

előírtak a 310/2011. (XII.23.) Kor-

mányrendelet 15-16. § szerint (3-4. 

sz. melléklet) 

8. 

Kapacitás biztosítására bevont szervezet 

tekintetében 

Kötelezettségvállalásra vonatkozó 

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

ján (10-11. sz. melléklet) 

9. 

Az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés 

teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra vo-

natkozóan, KKvt szerinti besorolás 

Kbt. 60. § (3) és (5) szerinti nyilatko-

zat eredeti példányban 

(12. sz. melléklet) 

10. 

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

kiadott iratminta szerint (9. sz. mel-

léklet) 

11. 
Közös ajánlattétel esetén Közös ajánlattételről szóló megálla-

podás a Kbt. 25. § szerint 

12. 
Aláírási címpéldány(ok), aláírás minta, 

meghatalmazás 

Felhívás V.4.2) pontja alapján 

13. 
Szerzői és iparjogvédelmi nyilatkozat 

 

Dokumentáció 5.c) pont alapján 

(13. sz. melléklet) 

14. 

Az adózásra, a környezetvédelemre, az 

egészségvédelemre és a fogyatékossággal 

élők esélyegyenlőségére, valamint a munka-

vállalók védelmére és a munkafeltételekre 

vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos köte-

lezettségeket telekre vonatkozó kötelezett-

ségek figyelembe vétele 

Kbt. 54. § (1) szerinti nyilatkozat 

(14 sz. melléklet) 

15. 
Nyilatkozat az ajánlat eredeti és másolati 

példányainak egyezőségéről 

Ajánlati felhívás V.4.1) alapján 

(15. sz. melléklet) 
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16. 
Nyilatkozat felelős fordításról, amennyiben 

idegen nyelvű irat került benyújtásra 

Ajánlati felhívás V.4.3) alapján 

(16. sz. melléklet) 

17. 

Szakmai ajánlat 

 

Dokumentáció II. 5.a) alapján a meg-

ajánlott szolgáltatás részletes ismerte-

tése, árajánlat 

 

 

Záradék 

 

 

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

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

Kbt. 80.§ szerinti előírások figyelembe vételével üzleti titokként kezeli. 
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III.  Teljesítési helyek 

 

Teljesítési hely neve Teljesítési hely címe 

DE, Arany János Gyakorló Általános Iskola 4026 Debrecen, Hajó utca 18. 

DE, Balásházy, Mezőgazdász u. 1. 4014 Debrecen, Mezőgazdász utca 1. 

DE, Böszörményi úti campus 138. 4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 

DE, DEXAM vizsgaközpont 4032 Debrecen, Komlóssy út 56. 

DE, Egészségügyi Kar, Kollégium 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 58. 

DE, Egészségügyi Kar, Sóstói út 2. 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2. 

DE, Egyetem téri campus 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

DE, Fizikai Intézet 4026 Debrecen, Bem tér 18. 

DE, Hajdúböszörményi campus 1-9. 4220 Hajdúböszörmény, Désány István utca 1. 

DE, Hajdúböszörményi campus 11. 4220 Hajdúböszörmény, Désány István utca 7. 

DE, Kassai úti campus 4028 Debrecen, Kassai út 26. 

DE, Kenézy kórház 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2. 

DE, Nagyerdei körúti campus 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. 

DE, Kossuth Lajos Gyakorló Általános 

Iskola 4024 Debrecen, Kossuth utca 33. 

DE, Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium 4029 Debrecen, Csengő utca 4. 

DE, Műszaki Kar 4028 Debrecen, Ótemető utca 2. 

DE, Síkfőkút kutatóház 3325 Noszvaj, Sikfőkút út 1. 

DE, Szolgálati lakás Dóczy u. 16. 4032 Debrecen, Dóczy József utca 16. 

DE, Zamárdi, Vécsey u. 20. 8621 Zamárdi, Vécsey Károly utca 21. 

DE ATK, Karcagi telep 5300 Karcag, Kisújszállási út 166. 

DE ATK, Kismacsi telep 4002 Debrecen, 35-ös útfél 4. 

DE ATK, Kisújszállás Szejkő tanya 5310 Kisújszállás, Szejkő tanya 0. 

DE ATK, Kisvárda, Kutató Intézet 4600 Kisvárda, Jéki út 100. 

DE ATK, Kunhegyes tanya 5340 Kunhegyes, Tanya 0. 

DE ATK, Látóképi Kísérleti telep 4063 Debrecen, Látókép utca 1. 

DE ATK, Nagykálló, Kutató Intézet 4320 Nagykálló, Újfehértói út 1. 

DE ATK, Nyíregyházi Kutató Intézet 4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos utca 4. 

DE ATK, Pallagi Kísérleti telep 4014 Debrecen, Mezőgazdász utca 15. 
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IV. MŰSZAKI LEÍRÁS  

Műszaki, technológiai szempontok 

 

 Az Ajánlattevő csak másodperc alapú elszámolásban adhatja a különböző forgalmi irányokba 

történő szolgáltatását. A könnyebb kezelhetőség érdekében a felolvasó lapon szereplő táblázatban 

Ft/perc egység alkalmazandó. 

 

 Az Ajánlattevő nem alkalmazhat kapcsolási díjtételt. 

 

 Az ajánlatban szereplő szolgáltatási infrastruktúrának vagy analóg vezetékes távbeszélő szolgálta-

tásnak (analóg fővonalak), vagy  64 kbps digitális hangcsatornákra épülőnek (ISDN2, ISDN30) 

kell lennie. Az Ajánlattevő az előfizetői szakaszban NEM alkalmazhat „VoIP” vagy „mikrós” 

megoldásokat, átalakításokat.  

 

 Az Ajánlattevőnek a szolgáltatását fizikai áramkörön kell biztosítania, nem alkalmazhatja a „szol-

gáltató előválasztás” (preselection) szolgáltatást. 

 

 Az Ajánlattevő által megajánlott előfizetési díjat az Ajánlatkérő összes fővonali áramkörére 

(ISDN30,ISDN2,analóg), összes hívószámára (analóg vonalakhoz rendelt; ISDN áramkörökhöz 

kapcsolódó beválasztós,hozzáfűzött, végződtetett hívószámokra) kell megadni. (Az Ajánlatkérő 

táblázatos formában mellékeli az áramköreinek hívószámát, típusát, felszerelési helyét, az áram-

körhöz kapcsolódó számmezőt)  

 

 Az Ajánlatkérő az összes fővonali áramkörére (ISDN30,ISDN2,analóg), összes hívószámára (ana-

lóg vonalakhoz rendelt; ISDN áramkörökhöz kapcsolódó beválasztós,hozzáfűzött, végződtetett hí-

vószámokra) az előfizetési díj maximális értékét  520 000 Ft+ÁFA / hó összegben határozza meg. 

Az ettől alacsonyabb előfizetési díjat az Ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint veszi figye-

lembe. Az előfizetési díjnak tartalmazni kell az Ajánlatkérő bármely fővonali áramkörén megvaló-

sult helyi viszonylatú beszédforgalom árát is.  

 

 Az Ajánlatkérő a megajánlott előfizetési díjat szervezeti egységenkénti bontásban kéri számlázni. 

Az egyes szervezeti egységek irányába történő előfizetési díj megbontását az Ajánlatkérő a szer-

ződéskötéskor adja át az Ajánlattevő részére. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés 

futamideje alatt bármikor (az esetleges szervezeti vagy egyéb változások bekövetkezte után) mó-

dosítsa az előfizetési díjak megbontásának mértékét. Az Ajánlattevő kötelessége a szükséges 

számlázási módosításokat 30 naptári napon belül számlázási rendszereiben díjmentesen átvezetni. 

Az Ajánlatkérő negyedévente maximum 2 db előfizetési díj megbontási igényt kezdeményezhet. 

 

 Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés futamideje alatt bármikor (az esetleges szerve-

zeti vagy egyéb változások bekövetkezte után) módosítson az analóg/ISDN2/ISDN30 áramkörei-

hez tartozó hívószámainak áramkör/hívószám összerendelésén. Az Ajánlattevő kötelessége a 

szükséges módosításokat 30 naptári napon belül rendszereiben átvezetni. Az Ajánlatkérő negyed-

évente maximum két alkalommal élhet ezzel az igényével. A hívószám hozzárendelés módosításá-

ra az Ajánlatkérő külön költséget nem számíthat fel. 

 Az Ajánlatkérő vonalaira nem vállal kötelező forgalmat! 

 

 Az Ajánlattevőnek egy adott szolgáltatási viszonylatban (távolsági, mobil, nemzetközi, egyéb) 

minden időszakban (csúcsidő, csúcsidőn kívül) azonos díj ellenében kell szolgáltatását biztosítani.  

 

 Az Ajánlattevő a vonalak bekapcsolását, létesítését a vonalakhoz kapcsolódó hívószámok hozzá-

rendelését (a mellékelt táblázatban feltüntetett számmező szerinti bontásban) külön térítés nélkül 

köteles biztosítani. 
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 Az ajánlattevő a vonalak üzemeltetésére nem számolhat fel hozzáférési illetve egyéb díjakat. 

 

 A vezetékes hang szolgáltatási szerződés futamideje alatt a Ajánlatkérő az analóg, ISDN2,ISDN30 

fővonalait kötbér és egyéb költségek felszámítása nélkül bármikor felmondhatja. Az Ajánlatkérő a 

felmondásra került áramköreihez tartozó hívószámait más áramköreibe díjmentesen migrálhatja. A 

migráció minden viszonylatban díjmentes (analógból,ISDN2ből ISDN30ba, ISDN30ból 

ISDN30ba). Az Ajánlatkérő flottájába tartozó ISDN30 áramköreiben az azonos primer körzetben 

található felmondásra kerülő bármely vonalának hívószáma végződtethető.  A szerződés futamide-

je alatti vonallemondások az előfizetési díjat csökkentik, amely arányos az egy B csatornára eső 

előfizetési díj mértékével (analóg fővonal=1db B csatorna, ISDN2PP,PMP= 2db B csatorna, 1db 

ISDN30= 30 db B csatorna) 

 

 Az Ajánlattevőnek „zöld szám” szolgáltatását a megajánlott percdíjakon kell biztosítania. Az el-

számolási egység másodperc. Az Ajánlattevő az egyes szolgáltatási hívásirányokba (helyi+pótdíj, 

távolsá-

gi+pótdíj,TMobile+pótdíj,Telenor+pótdíj,Vodafone+pótdíj,Egyéb+pótdíj,Nemzetközi+pótdíj) az 

általános szerződéses feltételeiben meghatározott előfizetési és pótdíjnál (Ft/perc) nagyobb díjat 

nem alkalmazhat. A szolgáltatás előfizetési díja a megajánlott percdíjakon lebeszélhető. 

 

 A nyertes Ajánlattevő kötelezettsége, hogy szolgáltatását a Ajánlatkérőnél üzemelő összes hívó-

szám (ISDN2-höz, ISDN30-hoz rendelt beválasztós, hozzáfűzött, végződtetett; analóg áramkörök-

höz tartozó és zöld szám) megtartásával biztosítsa. A számhordozás során felmerülő összes költ-

ség a nyertes Ajánlattevőt terheli.  

 

 Az Ajánlattevő a számhordozás során az Ajánlatkérő meghatalmazásával ügyintézési feladatokat 

is köteles vállalni. Az Ajánlattevő harmadik fél hibájára való hivatkozással az Ajánlatkérő felé tel-

jesítési határidő módosítást nem kezdeményezhet. Az Ajánlatkérő vállalja, hogy a számhordozási 

folyamat elindítása előtt azonnali hatállyal kiegyenlíti jelenlegi szolgáltatója irányába az összes 

fennálló tartozást.   

 

 Az Ajánlattevőnek  az analóg, ISDN2, ISDN30 áramkörökhöz rendelt hívószámokat a biztosított  

szolgáltatási áramkörökön az Ajánlatkérő által pontosan definiált összerendelési módszer szerint 

kell biztosítania. Ajánlattevő köteles az áramkörök üzembe helyezésekor folyamatosan figyelem-

mel kísérni az Ajánlatkérő hívószám hozzárendelési igényeit. A beállítási szakaszban az Ajánlat-

kérő alközponti rendszereiben semmilyen programozási munkát nem kíván végezni! 

 

 Az Ajánlattevő a futamidő alatt a pályázatban megajánlott nemzetközi percdíjakat semmilyen 

külső körülmény bekövetkeztének okán nem növelheti.  A futamidő alatt az Ajánlatkérő elfogadja 

hogy külső körülmények hatására az Ajánlattevő a nemzetközi percdíjakat csökkentheti, illetve 

elvárja, hogy ezen változások bekövetkezte után automatikusan a számlázási rendszereiben történő 

percdíj átvezetéseket elvégezze.    

 

 Az Ajánlattevőnek a számláit az alábbi táblázat szerinti bontásban kell elkészítenie és a szerző-

désben megjelölt számlázási címekre postán eljuttatnia. 

 

Számlázási egység neve Számlázási egység címe Postázási cím 

Debreceni Egyetem, Egyetem téri 

telephely 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 4010 Debrecen, Pf. : 44. 

Debreceni Egyetem, Nagyerdei körúti 

telephely 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 4010 Debrecen, Pf. : 44. 

Debreceni Egyetem, Böszörményi úti 

telephely 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 4010 Debrecen, Pf. : 44. 

Debreceni Egyetem, Balásházy J. 

Gyak. Isk. 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 4010 Debrecen, Pf. : 44. 
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Debreceni Egyetem, Egészségügyi 

Kar 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 4010 Debrecen, Pf. : 44. 

Debreceni Egyetem Agrártudományi 

Központ, Karcagi Kutatóintézet 

4032 Debrecen, Böszörményi 

út 138. 

4032 Debrecen, Böszörményi 

út 138. 

Debreceni Egyetem Agrártudományi 

Központ, Nyíregyházi Kutatóintézet 

4032 Debrecen, Böszörményi 

út 138. 

4032 Debrecen, Böszörményi 

út 138. 

 

 

Teljesítési hely Számlázási egység rövid neve 

5300 Karcag, Kisújszállási út 166. DE ATK, Karcagi Kutatóintézet 

5310 Kisújszállás, Szejkő tanya 0. DE ATK, Karcagi Kutatóintézet 

5340 Kunhegyes, Tanya 0. DE ATK, Karcagi Kutatóintézet 

4320 Nagykálló, Újfehértói út 1. DE ATK, Nyíregyházi Kutatóintézet 

4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos utca 4. DE ATK, Nyíregyházi Kutatóintézet 

4600 Kisvárda, Jéki út 100. DE ATK, Nyíregyházi Kutatóintézet 

4002 Debrecen, 35-ös útfél 4. DE, Böszörményi úti telephely 

4014 Debrecen, Mezőgazdász utca 1. DE, Böszörményi úti telephely 

4014 Debrecen, Mezőgazdász utca 15. DE, Böszörményi úti telephely 

4032 Debrecen, Böszörményi út 138. DE, Böszörményi úti telephely 

4063 Debrecen, Látókép utca 1. DE, Böszörményi úti telephely 

4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 58. DE, Egészségügyi Kar 

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2. DE, Egészségügyi Kar 

3325 Noszvaj, Sikfőkút út 1. DE, Egyetem téri telephely 

4024 Debrecen, Kossuth utca 33. DE, Egyetem téri telephely 

4026 Debrecen, Bem tér 18. DE, Egyetem téri telephely 

4026 Debrecen, Hajó utca 18. DE, Egyetem téri telephely 

4028 Debrecen, Kassai út 26. DE, Egyetem téri telephely 

4028 Debrecen, Ótemető utca 2. DE, Egyetem téri telephely 

4029 Debrecen, Csengő utca 4. DE, Egyetem téri telephely 

4032 Debrecen, Dóczy József utca 16. DE, Egyetem téri telephely 

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. DE, Egyetem téri telephely 

4032 Debrecen, Komlóssy út 56. DE, Egyetem téri telephely 

4220 Hajdúböszörmény, Désány István utca 1. DE, Egyetem téri telephely 

4220 Hajdúböszörmény, Désány István utca 7. DE, Egyetem téri telephely 

8621 Zamárdi, Vécsey Károly utca 21. DE, Egyetem téri telephely 

4031 Debrecen, Bartók Béla út 2. DE, Nagyerdei körúti telephely 

4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. DE, Nagyerdei körúti telephely 

 

 

 

 

 

 Az Ajánlattevőnek a Ajánlatkérő részére biztosítania kell a tárgyhó 1-től tárgyhó utolsó napjáig 

történő számlázást.  

 

 Az Ajánlattevő köteles elektronikus formában tájékoztatást adni az Ajánlatkérő áramkörein meg-

valósult kimenő forgalomról. Az elektronikus számlákat és hívásrészletezőket online felületről le-

tölthetően pdf és xml, vagy csv formátumban kell biztosítani. Az elektronikus információknak 

legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. naptári napjáig el kell jutnia az Ajánlatkérő kapcsolat-

tartóihoz. Az Ajánlattevő a szerződés kezdetekor, majd félévente egy alkalommal köteles az Aján-

latkérő részére elektronikus formában átadni a nemzetközi díjzónákba tartozó országok és irányok 

megnevezését és számkezdeteit (Pl. 0043660, Ausztria mobil, Nemzetközi 5.). 
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 Ajánlattevő által kötelezően vállalt üzembiztonság mértéke áramkörönként évente min. 99,6%  

 

 Az Ajánlattevőnek hibabejelentéstől számított maximum 2 órán belül meg kell kezdenie a bejelen-

tett hiba elhárítását. 

 

 Az Ajánlatkérő előírja 1 fő dedikált kapcsolattartó meglétét. Rendelkezésre állása munkanapokon 

8:00-17:00-ig 

 

 Az Ajánlattevő a szerződés futamideje alatt biztosítja, hogy az esetlegesen új igényként  bekapcso-

lásra kerülő analóg, ISDN2,ISDN30 áramköröket bekapcsolási, létesítési és egyéb egyszeri díj fel-

számítása nélkül helyezi üzembe. Az Ajánlattevő az újonnan bekapcsolásra kerülő áramköröknél a 

pályázati dokumentációban megajánlott 1db „B” csatornára eső előfizetési díj egységet alkalmaz-

za. (analóg áramkör 1B, ISDN2PP,PMP 2B, ISDN30 30B). Az újonnan bekapcsolásra kerülő 

áramkör előfizetési díja analóg vonalhoz 1 db, ISDN2 PMP-hez 2db, ISDN2PP-hez 10db, 

ISDN30-hoz 100db hívószámot tartalmaz.  

 

 Az Ajánlattevő a szerződés futamideje alatt biztosítja, hogy a meglévő és  újonnan bekapcsolásra 

került ISDN30 áramkörhöz (az előfizetési díjban biztosított 100db hívószámon felül) a felolvasó 

lap 1.9 pontjában található költségek mellett 1,10,100 hozzáfűzési egység szerint új hívószámokat 

biztosít.  

 

 Az Ajánlattevő a szerződés futamideje alatt biztosítja, hogy az Ajánlatkérő szervezeti változásai 

miatt új telephelyein található, bármely szolgáltatónál üzemelő fővonali áramköreit (ana-

lóg,ISDN2, ISDN30), a futamidő változatlanul hagyása mellett, a szerződésben meghatározott 

műszaki és pénzügyi paraméterek szerint, külön létesítési, migrációs és egyéb egyszeri költségek 

felszámítása nélkül az Ajánlatkérő vezetékes telefon flottájába számhordozással migrálja.  

 

 Az Ajánlattevő készítsen átállási ütemtervet, amely teljesítési helyenként bemutatja, hogy milyen 

időfelhasználással, milyen hálózatépítési módszerekkel, milyen technológia alkalmazásával kíván-

ja kiépíteni a dokumentáció szerinti fővonali áramköröket (analóg, ISDN2PP,PMP, ISDN30). A 

tervnek tartalmaznia kell az ISDN30 áramkörökben végződtetett és hozzáfűzött hívószámok beál-

lításának módszerét is. Az Ajánlattevőnek az alközpontra kapcsolódó ISDN30 fővonalak esetében, 

az áramkörök éles üzembe helyezését megelőzően az Ajánlatkérő alközpontos szakemberei szá-

mára 1 nap tesztelési időt kell biztosítania. A tesztelési idő alatt az Ajánlattevő szakemberének a 

helyszínen meg kell jelennie. Az ütemterv részletesen mutassa be a számhordozás műszaki folya-

matát és az áramkörök kiesési idejét. A számhordozás ideje alatt egy vonalon igénybe vehető hang 

szolgáltatás kiesési ideje maximum 1 óra lehet.  
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Teljesítési helyek, összesítő intézményi adatok 

Vonalak a Debreceni Egyetem szervezeti egységeinél 

 

 

 Az Ajánlatkérő az Ajánlattevő számára a dokumentációhoz mellékelt, excel formátumban biztosít-

ja összes fővonali áramkörének (ISDN30,ISDN2,analóg), összes hívószámának (analóg vonalak-

hoz rendelt; ISDN áramkörökhöz kapcsolódó beválasztós,hozzáfűzött, végződtetett) adatait.  

 Az Ajánlatkérők számára az alábbi műszaki leírás a mellékelt excel táblázat értelmezésében kíván 

segítséget nyújtani. 

 

Debreceni Egyetem fővonali áramköreinek összesítése 

  

Számlázási egység Analóg fővonal 

ISDN2 

PMP ISDN2 PTP ISDN30 

DE, Egyetem téri telephely 25 2 6 3 

DE, Nagyerdei körúti telep-

hely 4 3 0 3 

DE, Böszörményi úti telep-

hely 3 2 0 1 

DE, Egészségügyi Kar, Nyír-

egyháza 3 0 0 1 

DE ATK, Karcagi Kutatóin-

tézet 2 0 4 0 

DE ATK, Nyíregyházi Kuta-

tóintézet 5 2 2 0 

Mindösszesen 42 9 12 8 

 

 

 A DE Egészségügyi kar 4400 Nyíregyháza Sóstói u. 2. szám alatt található 1 db ISDN30 

áramköréhez 181 db hívószám tartozik.  

 

 A Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Nagyerdei körút 98. szám alatt található telephelyén 3 

db PBX-be rendezett ISDN30 áramköréhez 1100 db beválasztós hívószám tartozik (52/255-

XXX, 52/258-0XX). Az áramkörökön további 36 db (26db analóg hívószám, 5 db ISDN2 hí-

vószám) egyéni hívószám végződik. Az ISDN30-hoz a hívószám kijelzés szolgáltatás korrekt 

lekezelése érdekében további 4 db hívószám hozzáfűzéssel kapcsolódik.  

 

 A Debreceni Egyetem 4032 Debrecen Böszörményi u. 138 alatt található telephelyén 1 db 

ISDN30 áramköréhez 300 db hívószám tartozik (52/508-3XX,52/508-4XX,52/526-9XX) 

 

 A Debreceni Egyetem  4028 Debrecen Kassai út 26. szám alatti telephelye 1 db ISDN30 

áramkörrel rendelkezik (52/512-7XX).  

o Az 52/512-7XX áramkörhöz 300 db beválasztós hívószám tartozik. Az áramkörökön 

további 5 db egyéni hívószám végződik.  

 

 A Debreceni Egyetem  4032 Debrecen Egyetem tér 1. szám alatti telephelye 2 db ISDN30 

áramkörrel rendelkezik (52/512-9XX, 52/518-6XX).  

o Az 52/512-9XX áramkörhöz 200 db beválasztós hívószám tartozik. Az áramkörökön 

további 34 db egyéni hívószám végződik. Az ISDN30-hoz a hívószám kijelzés szol-
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gáltatás korrekt lekezelése érdekében további 6 db hívószám hozzáfűzéssel kapcsoló-

dik. 

 

 

 

 

ISDN30 vezér-

száma 
Kapcsolódó hívószámok kapcsolási száma 

42 523 000 42404411, 42523000...42523099, 42598200...42598279 

52 255 000 
52255000...52255999, 52258000...52258099, 52347594, 52411600, 

52411717, 52417571 

52 508 400 52508300...52508499, 52526900...52526999 

52 512 700 52258800...52258999, 52512700...52512799, 52529200...52529299 

52 512 900 
52258600...52258699, 52316666, 52340651, 52410443, 52411226, 

52461553, 52489100, 52512900...52512999 

52 518 600 
52258100...52258599, 52258700...52258799, 52507200...52507209, 

52518600...52518699, 52520051...52520052 

 

A dokumentációhoz csatolt excel táblázat tartalmaz olyan vonalakat, amelyeken ADSL szolgáltatás 

üzemel (A szolgáltatás azonosítására az AXXXXXXX áramkör azonosító szolgál). Az Ajánlattevő fel-

adata a jelenlegi Szolgáltatóval történő  műszaki egyeztetések lefolytatása  a szolgáltatás meglévő 

minőségében történő műszaki továbbszolgáltatásának feltételeiről.     

 

Vonalak típusa, teljesítési helye: 

 

Teljesítési hely Analóg 

ISDN 2 

PMP 

ISDN 2 

PTP 

ISDN 

30 

5300 Karcag, Kisújszállási út 166. 0 0 4 0 

5310 Kisújszállás, Szejkő tanya 0. 1 0 0 0 

5340 Kunhegyes, Tanya 0. 1 0 0 0 

DE ATK, Karcagi Kutatóintézet  2 0 4 0 

4320 Nagykálló, Újfehértói út 1. 1 0 0 0 

4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos utca 4. 4 1 2 0 

4600 Kisvárda, Jéki út 100. 0 1 0 0 

DE ATK, Nyíregyházi Kutatóintézet 5 2 2 0 

4002 Debrecen, 35-ös útfél 4. 1 0 0 0 

4014 Debrecen, Mezőgazdász utca 1. 0 2 0 0 

4014 Debrecen, Mezőgazdász utca 15. 1 0 0 0 

4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 0 0 0 1 

4063 Debrecen, Látókép utca 1. 1 0 0 0 

DE, Böszörményi úti telephely 3 2 0 1 

4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 58. 1 0 0 0 

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2. 2 0 0 1 

DE, Egészségügyi Kar, Nyíregyháza 3 0 0 1 

3325 Noszvaj, Sikfőkút út 1. 1 0 0 0 

4024 Debrecen, Kossuth utca 33. 2 0 0 0 

4026 Debrecen, Bem tér 18. 2 0 0 0 

4026 Debrecen, Hajó utca 18. 2 1 0 0 
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4028 Debrecen, Kassai út 26. 0 0 0 1 

4028 Debrecen, Ótemető utca 2. 8 0 0 0 

4029 Debrecen, Csengő utca 4. 0 0 2 0 

4032 Debrecen, Dóczy József utca 16. 1 0 0 0 

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 3 1 0 2 

4032 Debrecen, Komlóssy út 56. 0 1 0 0 

4220 Hajdúböszörmény, Désány István utca 1. 2 0 1 0 

4220 Hajdúböszörmény, Désány István utca 7. 3 0 3 0 

8621 Zamárdi, Vécsey Károly utca 21. 1 0 0 0 

DE, Egyetem téri telephely 25 3 6 3 

4031 Debrecen, Bartók Béla út 2. 2 0 0 0 

4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. 2 2 0 3 

DE, Nagyerdei körúti telephely 4 2 0 3 

Áramkörök száma összesen: 42 9 12 8 
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A Debreceni Egyetem vezetékes hívásforgalma  

Az alábbi táblázat tartalmazza a Ajánlatkérő analóg, ISDN2, ISDN30 áramkörein, irányonkénti bon-

tásban prognosztizálható hívási forgalmát. A forgalmi adatok tájékoztató jellegűek, nagyságrendi in-

formációt biztosítanak (A kimutatás a 2014 január 1-től december 31-ig. terjedő időtartam adatai 

alapján készült).  

A közölt adatok semmilyen módon nem képezhetik a szerződés részét. A Debreceni Egyetem 

az Ajánlattevők irányában az adatokkal kapcsolatban semmilyen kötöttséget nem vállal. 

 

Debreceni Egyetem vezetékes forgalma 

Forgalmi irány  perc/év forgalom 

Helyi 543 504                            

Távolsági                        267 659     

Nemzetközi                          49 530     

Egyéb 7 063                              

Telenor 18 376                              

T-mobile                          54 323     

Vodafone                          18 755     

IVD (Telephelyek 

közötti) 24 858 

ÖSSZESEN:                     984 068     

 

 

 

IVD
3%

Egyéb
1%

Helyi
55%

Nemzetközi
5%

Távolsági
27%

Telenor
2%

T-mobile
5%

Vodafone
2%

Egy évre prognosztizált forgalom százalékos 
megoszlása
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A nemzetközi irányba történő forgalmazás megoszlását az alábbi táblázat mutatja be: 

 

Debreceni Egyetem nemzetközi forgalma 

Forgalmi irány  perc/év forgalom 

Nemzetközi 5. díjzóna                                         9 534     

Nemzetközi 6. díjzóna                                       27 638     

Nemzetközi 1. díjzóna                                         4 118     

Nemzetközi 2. díjzóna                                         3 432     

Nemzetközi 3. díjzóna                                         3 400     

Nemzetközi 8. díjzóna                                            592     

Nemzetközi 7. díjzóna                                            750     

Nemzetközi 9. díjzóna                                              15     

Nemzetközi 11. díjzóna                                                3     

Nemzetközi 10. díjzóna                                              48     

ÖSSZESEN:                                       49 530     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemzetközi 5. 
díjzóna
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Nemzetközi 6. 
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56%
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Debreceni Egyetem nemzetközi forgalmának 
eloszlása
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ikt. sz.: 

V. Szerződés tervezet 

 

 Szolgáltatási szerződéstervezet 

 

amely létrejött egyrészről a  

  

amely létrejött egyrészről   

DEBRECENI EGYETEM  
székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér l. 

képviseli: Dr. Bács Zoltán kancellár, pénzügyi ellenjegyző: Borné Lampert Andrea kancellár-

helyettes 

Intézményi azonosító: FI 17198 

Adószám: 15329750-2-09 

Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár 

Bankszámlaszám: 10034002-00282981-00000000 

mint előfizető (a továbbiakban „Előfizető”), 

 

cégnév:…………………………………………….… 

székhely: ………………………………………… 

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

adószám: …………………………….….………. 

bankszámlaszám: ………………….…..………. 

képviselő: ……………………………..………… 

mint  vállalkozó (a továbbiakban "Szolgáltató"), 

együttesen „Felek” között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek rögzítésére:  
 

 

1. Előzmények 

 

1.1. Előfizető, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján nyílt 

közbeszerzési eljárást folytatott le "Vezetékes távközlési szolgáltatások biztosítása a Deb-

receni Egyetem részére" tárgyban. Az eljárást megindító ajánlati felhívás a Közbeszerzési 

Értesítőben KÉ-…………/2015 nyilvántartási számon jelent meg. 

Előfizető a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összeve-

tette. Előfizető  közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint Szolgáltató ezen eljárást meg-

nyerte. Előfizető a közbeszerzési eljárás eredményeként a Szolgáltatóval, mint nyertes Aján-

lattevővel az ajánlati felhívásban, az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban rögzített felté-

telek szerint az alábbi szerződést köti.  

 

2. A szerződés tárgya 

 

2.1 Jelen Szerződés tárgyát képezi a Debreceni Egyetem vezetékes távbeszélő szolgáltatásának 

ellátása, melynek keretében a Szolgáltató biztosítja az Előfizető külső vezetékes telefon kom-

munikációjához szükséges analóg, ISDN2, ISDN30 vonalakat és helyi, távolsági, nemzetközi, 

mobil és egyéb szolgáltatási irányokba megvalósuló távközlési szolgáltatás nyújtását. 

2.2 A Szolgáltató kötelezettsége, hogy szolgáltatását az Előfizetőnél üzemelő összes hívószám 

(ISDN2-höz, ISDN30-hoz rendelt beválasztós, hozzáfűzött, végződtetett; analóg áramkörök-

höz tartozó és zöld szám) megtartásával biztosítsa. A számhordozás során felmerülő összes 

költség a Szolgáltatót terheli. 
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3. A szerződés időtartalma, teljesítési határidő: 

3.1 Felek a szolgáltatási szerződést 2015. 11.01-től 2017.10.31.-ig terjedő időszakra kötik. Felek 

fenntartják a jogot arra, hogy adott esetben a szerződést 12 hónappal meghosszabbítják.  

3.2 A Szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatásokat a jelen szerződés hatályba-

lépésétől számított maximum 60 napon belül teszi lehetővé az előfizető részére. Előfizető elő-

teljesítést elfogad. 

 

2. A szerződés teljesítésének mennyisége: 

 

Debreceni Egyetem fővonali áramköreinek összesítése 

 
Áramkörök típusa 

Számlázási egység Analóg fővonal 

ISDN2 

PMP ISDN2 PTP ISDN30 

DE, Egyetem téri telephely 25 2 6 3 

DE, Nagyerdei körúti telephely 4 3 0 3 

DE, Böszörményi úti telephely 3 2 0 1 

DE, Egészségügyi Kar, Nyíregyháza 3 0 0 1 

DE ATK, Karcagi Kutatóintézet 2 0 4 0 

DE ATK, Nyíregyházi Kutatóintézet 5 2 2 0 

Mindösszesen 42 9 12 8 

 

 

4.1 A Szolgáltató vállalja az 1. számú mellékletben (hívószámlista) felsorolt hívószámok Előfi-

zető számára történő biztosítását. Az Előfizető a szolgáltatás futamideje alatt bármikor, de ne-

gyedévente maximum két alkalommal,  az áramkörök és hívószámok összerendelését átvizs-

gálhatja és szükség szerint külön térítési díj nélkül ezt az összerendelést megváltoztathatja. 

 

 

A szerződés teljesítésének helyei 

 

5.1 Az Előfizető telephelyei, az alábbi részletezés szerint: 

 

Teljesítési hely Analóg 

ISDN 2 

PMP 

ISDN 2 

PTP 

ISDN 

30 

5300 Karcag, Kisújszállási út 166. 0 0 4 0 

5310 Kisújszállás, Szejkő tanya 0. 1 0 0 0 

5340 Kunhegyes, Tanya 0. 1 0 0 0 

DE ATK, Karcagi Kutatóintézet  2 0 4 0 

4320 Nagykálló, Újfehértói út 1. 1 0 0 0 

4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos utca 4. 4 1 2 0 

4600 Kisvárda, Jéki út 100. 0 1 0 0 

DE ATK, Nyíregyházi Kutatóintézet 5 2 2 0 

4002 Debrecen, 35-ös útfél 4. 1 0 0 0 

4014 Debrecen, Mezőgazdász utca 1. 0 2 0 0 

4014 Debrecen, Mezőgazdász utca 15. 1 0 0 0 

4032 Debrecen, Böszörményi út 138. 0 0 0 1 

4063 Debrecen, Látókép utca 1. 1 0 0 0 

DE, Böszörményi úti telephely 3 2 0 1 

4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 58. 1 0 0 0 

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2. 2 0 0 1 

DE, Egészségügyi Kar, Nyíregyháza 3 0 0 1 

3325 Noszvaj, Sikfőkút út 1. 1 0 0 0 

4024 Debrecen, Kossuth utca 33. 2 0 0 0 
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4026 Debrecen, Bem tér 18. 2 0 0 0 

4026 Debrecen, Hajó utca 18. 2 1 0 0 

4028 Debrecen, Kassai út 26. 0 0 0 1 

4028 Debrecen, Ótemető utca 2. 8 0 0 0 

4029 Debrecen, Csengő utca 4. 0 0 2 0 

4032 Debrecen, Dóczy József utca 16. 1 0 0 0 

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 3 1 0 2 

4032 Debrecen, Komlóssy út 56. 0 1 0 0 

4220 Hajdúböszörmény, Désány István utca 1. 2 0 1 0 

4220 Hajdúböszörmény, Désány István utca 7. 3 0 3 0 

8621 Zamárdi, Vécsey Károly utca 21. 1 0 0 0 

DE, Egyetem téri telephely 25 3 6 3 

4031 Debrecen, Bartók Béla út 2. 2 0 0 0 

4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. 2 2 0 3 

DE, Nagyerdei körúti telephely 4 2 0 3 

Áramkörök száma összesen: 42 9 12 8 

 

 

6. Számlázási helyek 

 

6.1 Az Előfizető az alábbi számlázási címekkel rendelkezik: 

 

Rövidítés Teljes név 

DE Debreceni Egyetem 

DE ATK 
Debreceni Egyetem Agrártudományi 

Központ 

 

 

Számlázási egység neve Számlázási egység címe Postázási cím 

Debreceni Egyetem, Egyetem téri te-

lephely 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 4010 Debrecen, Pf. : 44. 

Debreceni Egyetem, Nagyerdei körúti 

telephely 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 4010 Debrecen, Pf. : 44. 

Debreceni Egyetem, Böszörményi úti 

telephely 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 4010 Debrecen, Pf. : 44. 

Debreceni Egyetem, Balásházy J. Gyak. 

Isk. 
4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 4010 Debrecen, Pf. : 44. 

Debreceni Egyetem, Egészségügyi Kar 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 4010 Debrecen, Pf. : 44. 

Debreceni Egyetem Agrártudományi 

Központ, Karcagi Kutatóintézet 

4032 Debrecen, Böszörményi út 

138. 

4032 Debrecen, Böszörményi út 

138. 

Debreceni Egyetem Agrártudományi 

Központ, Nyíregyházi Kutatóintézet 

4032 Debrecen, Böszörményi út 

138. 

4032 Debrecen, Böszörményi út 

138. 

 

 

Teljesítési hely Számlázási egység rövid neve 

5300 Karcag, Kisújszállási út 166. DE ATK, Karcagi Kutatóintézet 

5310 Kisújszállás, Szejkő tanya 0. DE ATK, Karcagi Kutatóintézet 

5340 Kunhegyes, Tanya 0. DE ATK, Karcagi Kutatóintézet 

4320 Nagykálló, Újfehértói út 1. DE ATK, Nyíregyházi Kutatóintézet 

4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos utca 4. DE ATK, Nyíregyházi Kutatóintézet 

4600 Kisvárda, Jéki út 100. DE ATK, Nyíregyházi Kutatóintézet 
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4002 Debrecen, 35-ös útfél 4. DE, Böszörményi úti telephely 

4014 Debrecen, Mezőgazdász utca 1. DE, Böszörményi úti telephely 

4014 Debrecen, Mezőgazdász utca 15. DE, Böszörményi úti telephely 

4032 Debrecen, Böszörményi út 138. DE, Böszörményi úti telephely 

4063 Debrecen, Látókép utca 1. DE, Böszörményi úti telephely 

4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 58. DE, Egészségügyi Kar 

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 2. DE, Egészségügyi Kar 

3325 Noszvaj, Sikfőkút út 1. DE, Egyetem téri telephely 

4024 Debrecen, Kossuth utca 33. DE, Egyetem téri telephely 

4026 Debrecen, Bem tér 18. DE, Egyetem téri telephely 

4026 Debrecen, Hajó utca 18. DE, Egyetem téri telephely 

4028 Debrecen, Kassai út 26. DE, Egyetem téri telephely 

4028 Debrecen, Ótemető utca 2. DE, Egyetem téri telephely 

4029 Debrecen, Csengő utca 4. DE, Egyetem téri telephely 

4032 Debrecen, Dóczy József utca 16. DE, Egyetem téri telephely 

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. DE, Egyetem téri telephely 

4032 Debrecen, Komlóssy út 56. DE, Egyetem téri telephely 

 

 

7. Előfizetési díj, percdíjak és egyéb díjtételek, fizetési feltételek 

 

7.1 Az Előfizető összes fővonali áramkörének (ISDN30,ISDN2,analóg), összes hívószámának 

(analóg vonalakhoz rendelt; ISDN áramkörökhöz kapcsolódó beválasztós,hozzáfűzött, végződ-

tetett;) havi előfizetési díja   ……………… Ft+ÁFA. Az előfizetési díj nem lebeszélhető, de 

tartalmazza az Ajánlatkérő bármely fővonali áramkörén megvalósult helyi viszonylatú beszéd-

forgalom árát. 

7.2 A Szolgáltató a megajánlott előfizetési díjat szervezeti egységenkénti bontásban kéri számláz-

ni. 

 

Szervezeti egység Előfizetési díj 

DE, Egyetem téri telephely  

DE, Nagyerdei körúti telephely  

DE, Böszörményi úti telephely  

DE, Egészségügyi Kar, Nyíregyháza  

DE ATK, Karcagi Kutatóintézet  

DE ATK, Nyíregyházi Kutatóintézet  

  

ÖSSZESEN: ……………………………….Ft/hó 

 

Az Előfizető fenntartja a jogot, hogy a szerződés futamideje alatt bármikor (az esetleges szer-

vezeti vagy egyéb változások bekövetkezte után) módosítsa az előfizetési díjak megbontásá-

nak mértékét. A Szolgáltató kötelessége a szükséges számlázási módosításokat 30 naptári na-

pon belül számlázási rendszereiben díjmentesen átvezetni. Az Előfizető negyedévente maxi-

mum 2 db előfizetési díj megbontási igényt kezdeményezhet. 

7.3 A Szolgáltató másodperc alapú elszámolásban biztosítja a különböző forgalmi irányokba tör-

ténő szolgáltatását. 

7.4 A Szolgáltató nem alkalmaz kapcsolási díjtételt. Szolgáltató a vonalak bekapcsolására, létesí-

tésére, üzemeltetésére nem számolhat fel hozzáférési illetve egyéb díjakat.  

7.5 Az Előfizető összes vonalára nem vállalt kötelező forgalom.  

 

7.6 Belföldi percdíjak 
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Belföldi díjak Nettó díjak (Ft/perc) 

Helyi 0 Ft/perc 

Belföldi távolsági …. Ft/perc 

Belföldi mobil hálózatok irányába 

T-Mobile …. Ft/perc 

Telenor …. Ft/perc 

Vodafone …. Ft/perc 

 

7.7 Nemzetközi percdíjak 

Nemzetközi díjzónák Nettó díjak (Ft/perc) 

1.díjzóna ….. Ft/perc 

2.díjzóna ….. Ft/perc 

3.díjzóna ….. Ft/perc 

4.díjzóna ….. Ft/perc 

5.díjzóna ….. Ft/perc 

6.díjzóna ….. Ft/perc 

7.díjzóna ….. Ft/perc 

8.díjzóna ….. Ft/perc 

9.díjzóna ….. Ft/perc 

10.díjzóna ….. Ft/perc 

11.díjzóna ….. Ft/perc 

 

A Szolgáltató a szerződés teljes időtartama alatt a nemzetközi 1.-4. és 7.-11. irányokba a 

Szolgáltatónál mindenkor alkalmazandó, hatályos díjszabásnak megfelelő díjtételeket 

biztosítja, melyről az Előfizető díjváltozás esetén tájékoztatja.. A Szolgáltató kijelenti, hogy a 

futamidő alatt a fenti irányokba a díjváltozás csak csökkenő lehet. A Szolgáltató vállalja, hogy  

az 5,6 nemzetközi díjzónába történő beszélgetések díja a futamidő alatt változatlan.  

 

7.8 Zöld szám percdíjak és pótdíjak 

A Szolgáltatónak „zöld szám” szolgáltatását a megajánlott percdíjakon kell biztosítania. Az 

elszámolási egység másodperc. A Szolgáltató az egyes szolgáltatási hívásirányokba 

(helyi+pótdíj,távolsági+pótdíj,TMobile+pótdíj,Telenor+pótdíj,Vodafone+pótdíj) az általános 

szerződéses feltételeiben meghatározott előfizetési és pótdíjnál (Ft/perc) nagyobb díjat nem 

alkalmazhat. A szolgáltatás előfizetési díja a megajánlott percdíjakon lebeszélhető. 

 

Belföldi díjak Nettó díjak (Ft/perc) 

Helyi 0 Ft/perc + ….Ft/perc pótdíj 

Belföldi távolsági …. Ft/perc + ….Ft/perc pótdíj 

Belföldi mobil hálózatok irányába 

T-Mobile …. Ft/perc + ….Ft/perc pótdíj 

Telenor …. Ft/perc + ….Ft/perc pótdíj 

Vodafone …. Ft/perc + ….Ft/perc pótdíj 

 

 

7.10  A percdíjak az alábbi hívásirányok vonatkozásában nem érvényesek: 06 90 (audiotex); 06 91 

(IP complex szám); 06 81-es hívásirány; 06 51 (internet), Internet alapú hangszolgáltatáshoz 

tartozó, nem helyhez kötött hívószám hívása (06 21) 

7.11 Előfizető havi egyszeri számlázásra jogosult. Az ellenérték kifizetése havonta a teljesítésiga-

zolás megtörténte után benyújtott számla alapján a számla kézhezvételét követő 30 napon be-

lül átutalással HUF-ban kerül kiegyenlítésre a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) be-
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kezdése szerint. A teljesítésigazolás kiadására a Kbt. 130. § (1) és (6) bekezdése alapján kerül 

sor. 

             A kifizetés a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A. § hatálya alá tartozik. 

 

8. Szolgáltató kötelezettségei 

 

8.1 A szerződés futamideje alatti vonallemondások az előfizetési díjat csökkentik, amely arányos 

az egy B csatornára eső előfizetési díj mértékével (analóg fővonal=1db B csatorna, 

ISDN2PP,PMP= 2db B csatorna, 1db ISDN30= 30 db B csatorna). A vezetékes hang szolgál-

tatási szerződés futamideje alatt az Előfizető az analóg, ISDN2,ISDN30 fővonalait kötbér és 

egyéb költségek felszámítása nélkül bármikor felmondhatja. Az Előfizető a felmondásra került 

áramköreihez tartozó hívószámait más áramköreibe díjmentesen migrálhatja (A migráció 

minden viszonylatban díjmentes analógból,ISDN2ből ISDN30ba, ISDN30ból ISDN30ba). Az 

Előfizető flottájába tartozó ISDN30 áramköreiben az azonos primer körzetben található fel-

mondásra kerülő bármely vonalának hívószáma végződtethető.  

8.2 A Szolgáltatónak az Előfizető részére biztosítania kell a tárgyhó 1-től tárgyhó utolsó napjáig 

történő számlázást. 

8.3 A Szolgáltató köteles elektronikus formában tájékoztatást adni az Ajánlatkérő áramkörein 

megvalósult kimenő forgalomról. Az elektronikus számlákat és hívásrészletezőket online felü-

letről letölthetően pdf és xml, vagy csv formátumban kell biztosítani. Az elektronikus infor-

mációknak legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. naptári napjáig el kell jutnia az Aján-

latkérő kapcsolattartóihoz. Az Ajánlattevő a szerződés kezdetekor, majd félévente egy alka-

lommal köteles a Debreceni Egyetem részére elektronikus formában átadni a nemzetközi díj-

zónákba tartozó országok és irányok megnevezését és számkezdeteit. 

8.4 A Szolgáltatónak bejelentéstől számított maximum 2 órán belül meg kell kezdenie a bejelen-

tett hiba elhárítását.  

8.5 A Szolgáltató által kötelezően vállalt üzembiztonság mértéke áramkörönként évente min. 

99,6%. 

8.6 A Szolgáltató 1 fő dedikált kapcsolattartót biztosít. Rendelkezésre állása munkanapokon 8:00-

17:00-ig.  

8.7 Szolgáltatónak a szolgáltatását fizikai áramkörön kell biztosítania, nem alkalmazhatja a „szol-

gáltató előválasztás” (preselection) szolgáltatást. 

8.8 A megvalósításra kerülő szolgáltatási infrastruktúrának vagy analóg vezetékes távbeszélő 

szolgáltatásnak (analóg fővonalak), vagy 64 kbps digitális hangcsatornákra épülőnek (ISDN2, 

ISDN30) kell lennie. A Szolgáltató az előfizetői szakaszban NEM alkalmazhat „VoIP” vagy 

„mikrós” megoldásokat, átalakításokat.  

8.9 Az Előfizető fenntartja a jogot, hogy a szerződés futamideje alatt bármikor (az esetleges szer-

vezeti vagy egyéb változások bekövetkezte után) módosítsa az analóg/ISDN2/ISDN30 áram-

köreihez tartozó hívószámainak áramkör/hívószám összerendelésén. A Szolgáltató kötelessége 

a szükséges módosításokat 30 naptári napon belül rendszereiben átvezetni. Az Előfizető ne-

gyedévente maximum két alkalommal élhet ezzel az igényével. A hívószám hozzárendelés 

módosítására a Szolgáltató külön költséget nem számíthat fel. 

8.10 A Szolgáltató a szerződés futamideje alatt biztosítja, hogy a Debreceni Egyetem szervezeti 

változásai miatt új telephelyein található, bármely szolgáltatónál üzemelő fővonali áramköreit 

(analóg,ISDN2, ISDN30), a futamidő változatlanul hagyása mellett, jelen szerződésben meg-

határozott műszaki és pénzügyi paraméterek szerint, külön létesítési, migrációs és egyéb egy-

szeri költségek felszámítása nélkül az Előfizető vezetékes telefon flottájába számhordozással 

migrálja.  

8.11 A Szolgáltató a futamidő alatt a pályázatban megajánlott nemzetközi percdíjakat semmilyen 

külső körülmény bekövetkeztének okán nem növelheti.  A futamidő alatt az Előfizető elfogad-

ja, hogy külső körülmények hatására a Szolgáltató a nemzetközi percdíjakat csökkentheti, il-

letve elvárja, hogy ezen változások bekövetkezte után automatikusan a számlázási rendszerei-

ben történő percdíj átvezetéseket elvégezze. 
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8.12 A Szolgáltató a szerződés futamideje alatt biztosítja, hogy az esetlegesen új igényként  bekap-

csolásra kerülő analóg, ISDN2,ISDN30 áramköröket bekapcsolási, létesítési és egyéb egyszeri 

díj felszámítása nélkül helyezi üzembe. Az újonnan bekapcsolásra kerülő áramköröknél az 1db 

„B” csatornára eső előfizetési díj egységet …………..Ft/hó alkalmazza. Az új igényként be-

kapcsolt áramkörök előfizetési díja: analóg áramkörnél 1X……….Ft/hó= …….Ft/hó ; 

ISDN2PP,PMP 2X……….Ft/hó = …….Ft/hó ; ISDN30 30X……….Ft/hó= …….Ft/hó. Az 

újonnan bekapcsolásra kerülő áramkör előfizetési díja analóg vonalhoz 1 db, ISDN2 PMP-hez 

2db, ISDN2PP-hez 10db, ISDN30-hoz 100db hívószámot tartalmaz. Az új áramkörökre a je-

len szerződésben megfogalmazott percdíjak és  egyéb feltételek érvényesek.   

8.13 A Szolgáltató a szerződés futamideje alatt biztosítja, hogy a meglévő és újonnan bekapcsolásra 

került ISDN30 áramkörhöz (az előfizetési díjban biztosított 100db hívószámon felül) 1,10,100 

hozzáfűzési egység szerint új hívószámokat biztosít. 

 

 ISDN30 fővonali szám bővítés(1db számra vonatkozóan):  ………. Ft/hó+ÁFA 

 

8.14 A Szolgáltató a Szolgáltatási szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a szerződés hatálya 

az aláírás pillanatában az Előfizető tulajdonában lévő összes hívószámra és áramkörre érvé-

nyes.  

8.15 A Szolgáltatónak az analóg, ISDN2, ISDN30 áramkörökhöz rendelt hívószámokat az új szol-

gáltatási áramkörökön az Előfizető által definiált összerendelési módszer szerint kell biztosíta-

nia. Köteles az áramkörök üzembe helyezésekor folyamatosan figyelemmel kísérni az Előfize-

tő hívószám hozzárendelési és beállítási igényeit. Az üzembe helyezés során az Előfizető al-

központi rendszereiben semmilyen programozási munkát nem kíván végezni. A Szolgáltató fe-

lelőssége és feladata az áramkörök beállításainak a meglévő alközponti rendszerekhez történő 

finomhangolása. Amennyiben a Szolgáltató ennek az elvárásnak nem tesz eleget teljesítése a 

10.(1,2,3,6,7,8) pontokban megfogalmazottak szerint kötbérkötelessé válik. 

8.16 A Szolgáltató a számhordozás során az Előfizető meghatalmazásával ügyintézési feladatokat 

is köteles vállalni. A Szolgáltató harmadik fél hibájára való hivatkozással az Ajánlatkérő felé 

teljesítési határidő módosítást nem kezdeményezhet.  

 

9. Kapcsolattartás és értesítések 

 

9.1 Az Előfizető kapcsolattartói: 

 Operatív kapcsolattartás :  

név:   Debreceni Egyetem Helpdesk  

telefonszám: (52) 512-900/66333 

email:  helpdesk@it.unideb.hu 

 

Számlakezelés, számlareklamációk:  

Név:   Géczi Róbert  

telefonszám: 52/512-700/73767, 30/488-0406 

email:  gerobert@it.unideb.hu 

 

Műszaki ügyek:  

Név:   Balla Tamás 

telefonszám: 52/512-900// 62824, 30/606-4502 

email:  balla.tamas@it.unideb.hu 

 

9.2 A szolgáltató kapcsolattartói: 

név:   Szolgáltatói VIP ügyfélszolgálat  

telefonszám: (80)-XXX-XXX 

email:   

 

név:   XY ügyfémenedzser  

telefonszám: (xx)-xxx-xxx, (yy)-yyy-yyyy 

mailto:helpdesk@it.unideb.hu
mailto:gerobert@it.unideb.hu
mailto:gerobert@it.unideb.hu
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email:  

 

9.3 Az Előfizető megbízást adhat külső vállalkozások részére egyes szolgáltatási témákkal kap-

csolatos ügyintézés (számlázási kérdések, vonalak kezelése, elektronikus forgalmi adatok, 

adategyeztetések stb.) elvégzésére. A megbízás létrejöttekor vállalkozás adatait és hatáskörét 

az Előfizető közli a Szolgáltatóval. 

9.4 A hibabejelentést a kapcsolattartók 24 órában a Szolgáltató által biztosított kiemelt ügyfél-

szolgálat fenti elérhetőségén keresztül tehetik meg. 

 

10. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 

10.1 A Szolgáltató késedelmes teljesítése esetén kötbér fizetésére köteles. Az Előfizető részteljesí-

tést nem fogad el. A napi kötbér összege: ………………………..  Ft/nap. Szolgáltatónak fel-

róható meghiúsulás esetén a meghiúsulási kötbér összege 30 000 000 Ft. Hibás teljesítési köt-

bér: 5 000 000 Ft. 

10.2 A Szolgáltató jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy az áramkörök (ana-

lóg,ISDN2,ISDN30) létesítéséhez szükséges minden adattal, információval rendelkezik. To-

vábbi adatok bekérése és egyeztetése a teljesítési határidőt nem módosítja. 

10.3  Hibás teljesítése esetében a Szolgáltató az Előfizető vagyonában okozott kárt köteles megtérí-

teni, vagy a helyreállítás költségét viselni.  

10.4 Amennyiben az Előfizetőnek a Szolgáltató számlája (számlái) alapján még fennálló és esedé-

kes díjtartozása eléri, vagy meghaladja az 10 millió forintot, és az Előfizető az esedékes díj-

tartozását a Szolgáltató díjtartozás megfizetésére irányuló azonnali számlájában megjelölt fi-

zetési határidőn belül sem egyenlíti ki, úgy a Szolgáltató az Előfizető egyidejű írásbeli értesí-

tése mellett jogosult az Előfizető kimenő forgalmának korlátozására a fizetési határidő lejártát 

követő naptól. (A forgalom korlátozása nem érinti a bejövő hívások fogadását.)  

10.5 Kimenő forgalom korlátozása esetén, amennyiben az Előfizető a díjtartozását teljes mértékben 

rendezi, úgy a Szolgáltató a kimenő fogalom korlátozását díjmentesen megszünteti. A Szolgál-

tató az azonnali számla kibocsátásával egyidejűleg 4 napon belüli egyeztetést kezdeményez az 

Előfizetővel a szerződés feltételeinek megfelelő módosításáról a Ptk. szerinti kárenyhítési kö-

telezettségének teljesítése érdekében. Amennyiben az Előfizető az együttműködési kötelezett-

ségének nem tesz eleget az szerződésszegő magatartásnak minősül és a Szolgáltató jogosult a 

szerződés azonnali hatályú felmondására. 

10.6 Felek késedelmes teljesítésnek nevezik azt a helyzetet, amikor a Szolgáltató a teljesítési határ-

idő lejáratának időpontjában 100%-os teljesítését nem mutatja be, azaz a pályázatban megha-

tározott mennyiségű és minőségű áramkört fizikailag és logikailag nem építette ki, nem prog-

ramozta fel. Az Előfizető részteljesítést nem fogad el !  

10.7 Felek hibás teljesítésnek nevezik azt a helyzetet, amikor a Szolgáltató a  felhívásban meghatá-

rozott mennyiségű és minőségű áramkört nem a Magyarországon érvényben lévő szabványok 

és műszaki előírások betartásával vagy  jelenlegi alközponti rendszerek beállítási paraméterei-

nek figyelmen kívül hagyásával építi ki, helyezi üzembe.  

10.8 Az Előfizető meghiúsultnak tekinti a Szolgáltató teljesítését, amennyiben a  késedelmes kötbér 

mértéke eléri a meghiúsulási kötbér mértékét. Amennyiben ez a helyzet alakul ki, a szerződés 

felbontásával és a meghiúsulási kötbér Előfizető számára történő átutalásával egy időben 

(amely átutalásnak a meghiúsulást követő maximum 15 napon belül kell teljesülnie) a Szolgál-

tató köteles azonnali hatállyal, külön felszólítás nélkül a felmerült költségek vállalása mellett, 

az eredeti állapot visszaállításához szükséges intézkedéseket megtenni. A felmerülő további 

költségek (pl új pályáztatás kiírásával kapcsolatos ügyintézési idő alatt felmerült megnöveke-

dett előfizetési és percdíjakból eredő többletköltségek stb.) a Szolgáltatót terhelik. 

 10.9 A Szolgáltató az ISDN30 áramkörökre meghatározott üzembiztonság mértékének átlépését 

követően az Előfizető részére 100.000 Ft/nap kötbért köteles fizetni.  

 10.10 A számhordozás ideje alatt egy vonalra vonatkozóan a szolgáltatás kiesésének ideje maximum 

1 óra lehet, ennek túllépése esetén a Szolgáltató az ISDN30 áramkörök esetében 100.000 

Ft/óra, analóg/ISDN2 áramkörök esetében 10.000 Ft/óra kötbért köteles fizetni. A szolgálta-

tás kiesési idejének megállapítására vonatkozóan a Szolgáltató elfogadja az Előfizető elektro-
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nikus helpdesk rendszerében tárolt adatokat. Ezek az adatok képzik a kötbérigény alapját. A 

Szolgáltató a számhordozás időpontjáról dátum, óra, perc pontossággal írásban köteles tájé-

koztatást adni.    

 

11. Egyéb rendelkezések 

 

11.1 Szerződő Felek azonnali hatályú, rendkívüli felmondás jogával abban az esetben élhetnek, ha 

bármelyik szerződő Fél olyan magatartást tanúsít, amely a Szerződés további fenntartását lehe-

tetlenné teszi. A rendkívüli felmondást írásban, tértivevényes levélben kell a másik Féllel kö-

zölni, mely felmondást minden esetben indokolni szükséges. Rendkívüli felmondásra okot adó 

körülménynek minősül különösen: 

 

Előfizető részéről: 

 ha négyhavi szolgáltatási díj fizetési hátraléka keletkezik, és azt a Szolgáltató írásbeli 

felszólításának kézhezvételétől számított 30 napon belül sem teljesíti; 

 a jelen Szerződésben rögzített kötelezettségeinek megsértésével ismételten vagy fo-

lyamatosan lehetetlenné teszi a Szolgáltató által végzendő szolgáltatás nyújtását. 

 

Szolgáltató részéről: 

 ha a Szerződésben vállalt minimális üzembiztonsági mértéket nem teljesíti; 

 ha az Előfizető által bejelentett hiba elhárítását 5 alkalommal 2 órán túl kezdi meg. 

 

11.3 A Felek között felmerülő esetleges jogviták rendezése elsősorban békés úton történik, ameny-

nyiben ez nem vezet eredményre, Felek kikötik perértéktől függően a Debreceni Városi Bíró-

ság ill. a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 

11.4 A jelen szerződést a Felek elolvasása és megértése után, mint akaratukkal mindenben meg-

egyezőt írták alá. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 5 példány illeti az 

Előfizetőt, 1 példánya Szolgáltatót. 

 

Debrecen, 2015. …………….. 

 

 

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

  

  Előfizető                Szolgáltató 

               Debreceni Egyetem       

                 Dr. Bács Zoltán 

                       kancellár 

              

 

Pénzügyi ellenjegyző: 

 

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

Borné Lampert Andrea 

kancellár-helyettes 

 

2015…………….. 

Szakmai ellenjegyző: 

 

…………………………… 

Tóth Attila 

ISZK vezető 

Jogi ellenjegyző: 
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…………………………………. 
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VI. Mellékletek 

1. sz. melléklet 

 

 

 

INFORMÁCIÓS ADATLAP 

 

 

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

 

 

Az ajánlat száma és tárgya: 

 

DEK-265/2015.  

Vezetékes kapcsolt vonalú távközlési szolgáltatá-

sok biztosítása a Debreceni Egyetem részére.   

Az ajánlatot adó cég pontos neve: 

 

 

 

Címe: 

 

 

 

Képviseli:  

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Bankszámlaszáma:  

Telefonszáma: 

 

 

 

Telefax száma: 

 

 

 

Email címe: 

 

 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó sze-

mély neve:  

 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó mo-

bil száma: 
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2. sz. melléklet 

 

FELOLVASÓLAP 

 

Debreceni Egyetem 

 

DEK- 265 számú eljáráshoz 

 

 

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

 

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

 

 Részszempont Ajánlat 

1. Nettó ajánlati ár                                                                                                                                                                  XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

1.1 Havi előfizetési díj összesen, maximum 520 000 

Ft/hó (amely ár tartalmazza a bármely vonalon 

megvalósult helyi hívások árát) 

…………… Ft/hó 

1.2 Távolsági hívás díja ISDN30, ISDN2, analóg vonala-

kon  

…………..… Ft/perc 

1.3 T-Mobile hálózatába irányuló hívások díja ISDN30,                                                  

ISDN2, analóg vonalakon 

 

…………..… Ft/perc 

1.4 Telenor hálózatába irányuló hívások díja ISDN30, 

ISDN2, analóg vonalakon 

…………..… Ft/perc 

1.5 Vodafone hálózatába irányuló hívások díja ISDN30, 

ISDN2, analóg vonalakon 

…………..… Ft/perc 

1.6 Nemzetközi 6. irányú hívás díja ISDN30, ISDN2,  

analóg vonalakon 

…………..… Ft/perc 

1.7 A szerződés megkötését követően, a meglévő és újon-

nan létesítendő  ISDN30-hoz (1,10,100 hozzáfűzési 

egység szerint) új hívószámok hozzárendelési költsé-

ge maximum nettó 300 Ft/db 

…………..… Ft/perc 

1.8 Nemzetközi 5. irányú hívás díja ISDN30, ISDN2, 

analóg vonalakon 

………….. Ft/db 

2. Késedelmi kötbér, az előírt 2.000.000 Ft/nap  felett, 

maximum összesen 3.000.000 Ft/nap  

 

2.000.000 + ………….Ft/nap 

 

Kelt:…………………………… 

 

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

cégszerű aláírás 

 

Kérjük, hogy ezután következzen a tartalomjegyzék a következő oldalon. 
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3. sz. melléklet 

 

 

ÖSSZEFOGLALÓ A REFERENCIÁKRÓL 

 

 

Ssz. Szerződés tárgya 

Ellenszolgáltatás 

összege(nettó Ft 

+ ÁFA) , szolgá-

lati helyek szá-

ma, beszédcsa-

tornák száma 

Teljesítés 

ideje 

A szerződést 

kötő másik fél 

megnevezése 

Az informá-

ciót adó sze-

mély (név, 

cím, elérhető-

ség) 

A teljesítés 

szerződésszerű 

volt-e) 

  

 

 

 

     

  

 

 

 

     

  

 

 

 

     

  

 

 

 

     

  

 

 

 

     

 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

 

 

 

        …………..……………………….. 

         Cégszerű  aláírás
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4. sz. melléklet 

 

REFERENCIA  

műszaki-szakmai alkalmasság igazolásához 

 

 

Szerződő fél:  ………………………………………………….. 

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

Aszolgáltatás rövid ismertetése : …………………………………………………… 

 

Szerződést kötő másik fél megnevezése: …………………………………………………… 

Információt adó 

 neve:     …………………………………………………… 

címe:     …………………………………………………… 

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

 

 

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

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

 

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

szolgálati helyek száma:    ………………………db 

beszédcsatornák száma:    ………………………db 

A teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt. 

 

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

sára állítottam ki. 

 

Kelt: ……..………………….. 

 

P.H. 

 

   

 ……………………………………………….. 

referenciát kiállító aláírása 
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5. sz. melléklet 

 

DEK-265/2015.: Vezetékes kapcsolt vonalú távközlési szolgáltatások biztosítása a Debre-

ceni Egyetem 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-265/2015.: Vezetékes kapcsolt vonalú távközlési szolgáltatások biztosítása a Debreceni 

Egyetem részére.  ” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi  

nyilatkozatot 

teszem a kizáró okok vonatkozásában: 

 

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

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

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 
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6. sz. melléklet 

 

DEK-265/2015.: Vezetékes kapcsolt vonalú távközlési szolgáltatások biztosítása a Debre-

ceni Egyetem részére.   

 

 

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

 

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

zésre 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 megelőzésé-

ről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdo-

nosa(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 ajánlatte-

vőben 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 ajánlatte-

vőben 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 felté-

telek nem állnak fenn. 

 

 

Kelt:…………………………… 

       

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 

*megfelelő aláhúzandó 
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7. sz. melléklet 

 

DEK-265/2015.: Vezetékes kapcsolt vonalú távközlési szolgáltatások biztosítása a Debre-

ceni Egyetem 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 képvise-

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

olyan alvállalkozót valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, akivel szem-

ben a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak. 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 
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8. sz. melléklet 

 

DEK-265/2015.: Vezetékes kapcsolt vonalú távközlési szolgáltatások biztosítása a Debre-

ceni Egyetem részére.   

 

 

NYILATKOZAT 

árbevételről a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) c) alapján 

 

 

 

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

neve, székhely: …………………………….…………) cégjegyzésre jogosult képviselője, ezúton  

 

nyilatkozom, 

 

hogy az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évre vonatkozóan az általam képviselt 

cég  - általános forgalmi adó nélkül számított –a közbeszerzés tárgya (vezetékes távközlési szolgál-

tatásokból) szerinti árbevétele a következő volt:  

 

Év 
Közbeszerzés tárgya szerinti árbe-

vétel (ezer Ft) 

 

20... év 

 

………………… ezer Ft 

 

20... év 

 

………………… ezer Ft 

 

20... év 

 

………………… ezer Ft 

 

 

 

Kelt: …………………… 

 

 

 

 

 ……………………………………. 

  cégszerű aláírás 
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9. sz. melléklet 

DEK-265/2015.: Vezetékes kapcsolt vonalú távközlési szolgáltatások biztosítása a Debre-

ceni Egyetem 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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10. sz. melléklet 

 

DEK-265/2015.: Vezetékes kapcsolt vonalú távközlési szolgáltatások biztosítása a Debre-

ceni Egyetem 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 rendelke-

zésre 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 meg-

jelölésre került 

 

*b) pontja alapján: 

az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesí-

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

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

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

nak 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 aján-

latomban az alkalmasság igazolásához felhasználom, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezes-

ként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével ösz-

szefüggésben ért kár megtérítéséért. 

 

Kelt:…………………………… 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 

*megfelelő aláhúzandó 
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11. sz. melléklet 

 

DEK-265/2015.: Vezetékes kapcsolt vonalú távközlési szolgáltatások biztosítása a Debre-

ceni Egyetem 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 felté-

telnek történő megfelelést, továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelke-

zésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 

 

*megfelelő aláhúzandó 

 

Megjegyzés: 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az alkalmasság igazolására vonatkozó szabályok válto-

zására:  

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 szer-

vezet, 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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12. sz. melléklet 

 

DEK-265/2015.: Vezetékes kapcsolt vonalú távközlési szolgáltatások biztosítása a Debre-

ceni Egyetem 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 követel-

ményeket 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. előírá-

sainak és az egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelően – a felolvasólapon szereplő ellenszolgáltatá-

sért – 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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13. sz. melléklet 

 

DEK-265/2015.: Vezetékes kapcsolt vonalú távközlési szolgáltatások biztosítása a Debre-

ceni Egyetem részére.   

 

 

NYILATKOZAT 

szerzői és iparjogvédelmi helytállásról 

 

 

 

Alulírott ……………………………………., mint a ………………………………………… Ajánlat-

tevő (székhely: …………………………………….…………) cégjegyzésre jogosult képviselője ez-

úton  

 

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 Ajánlatké-

rővel szemben ilyen alapon bármilyen, így különösen kártérítési igényt támaszt, akkor ezért teljes mér-

tékben az Ajánlatkérő helyett helyt állok. 

 

 

Kelt: ……………………………… 

 

 

 

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

 cégszerű aláírás  
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14. sz. melléklet 

 

DEK-265/2015.: Vezetékes kapcsolt vonalú távközlési szolgáltatások biztosítása a Debre-

ceni Egyetem részére.   

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 54. § szerint 

 

 

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

viselője nyilatkozom, hogy ajánlatunk elkészítése során figyelembe vettük az adózásra, a környezet-

védelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munka-

vállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket. 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

 

 

 

             ……………………….. 

 cégszerű aláírás 
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15. sz. melléklet 

 

DEK-265/2015.: Vezetékes kapcsolt vonalú távközlési szolgáltatások biztosítása a Debre-

ceni Egyetem részére.   

 

 

 

 

NYILATKOZAT  

az ajánlat papíralapú és másolati példányának egyezőségéről 

 

 

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

neve, székhelye: …………………………….…………) cégjegyzésre jogosult képviselője, ezúton  

 

nyilatkozom, 

 

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

rögzített másolati példány mindenben megegyezik.    

 

 

 

 

Kelt: …………………… 

 

 

 

 

 ……………………………………. 

 cégszerű aláírás 
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16. sz. melléklet 

 

DEK-265/2015.: Vezetékes kapcsolt vonalú távközlési szolgáltatások biztosítása a Debre-

ceni Egyetem 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 ere-

deti szöveggel.   

 

 

 

 

Kelt: …………………… 

 

 

 

 

 ……………………………………. 

 cégszerű aláírás 

 

 


