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I. Általános követelmények 

 

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

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

papír alapon, eredeti aláírt példányban kell tartalmaznia. 

 

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

nak egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű eszközök is megajánlhatók a 

310/2011. (XII.23.) Kormány rendelet 26. § (6) bekezdése alapján.  

 

Fontos fogalmak a Kbt. alkalmazásában: 

 

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

alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként meg-
kötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve 
a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 
b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy alap-
anyag eladóját, 
c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

elektronikus út: elektronikus adatfeldolgozást, -tárolást és -továbbítást végző vezetékes, rádió-
technikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása; 

Európai Unió, illetve az Európai Unió tagállama kifejezésen az Európai Gazdasági Térséget, 
valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásokban részes államokat is érteni 
kell, kivéve a 9. § (1) bekezdés d) pontja esetében; 

gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes 
joga szerint jogképes szervezet, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, il-
letve építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja; 

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

hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz; 

közbeszerzési eljárás megkezdése: A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást 
megindító hirdetmény feladásának időpontját, a közvetlen részvételi felhívás [38. § (1) bekezdés] 
megküldésének időpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében pedig az ajánlatté-
teli felhívás - a 99. § (2) bekezdése szerinti esetben a tárgyalási meghívó - megküldésének, en-
nek hiányában a tárgyalás megkezdésének időpontját kell érteni; 

meghatározó befolyás: meghatározó befolyást képes gyakorolni az a szervezet, amely az aláb-
bi feltételek közül legalább eggyel rendelkezik egy másik szervezet tekintetében: 

a) vagyoni hozzájárulása, illetve részvénytársaság esetében a tulajdonában lévő részvények 
névértéke meghaladja a jegyzett tőke felét, 

b) a tagok szavazatának többségével egyedül rendelkezik, vagy más tagok a befolyással rendel-
kezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, 
vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve hogy együtt a 
szavazatok több mint felével rendelkeznek, 

c) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők (döntéshozók, ügyvezetők) vagy a felügyelőbizott-
ság (felügyeleti, ellenőrző szerv, testület) tagjainak többségét megválassza (kijelölje) vagy visz-
szahívja; 
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orvostechnikai eszköz: a 46/2012. (III.28.) számú, a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmé-
nyek részére történő gyógyszer, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos 
központosított rendszeréről szóló kormányrendelet 2. § 5. pontja szerint: 

a) az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet 2. §-ában meghatározott 
eszköz, és 

b) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 8/2003. (III. 13.) ESZCSM rendelet 2. 
§ (1) bekezdés a) pontjában említett eszköz; 

támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb anyagi 
előny juttatása az ajánlatkérő részére, ide nem értve az adókedvezményt és a kezességvállalást; 

tényleges tulajdonos: 
A 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény 3. § szerint:  
3.§ r)  
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a további-
akban: 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 szemé-
lyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a kö-
zösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő 
közzétételi követelmények vonatkoznak, 
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendel-
kezik, 
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő 
kedvezményezetteket már meghatározták, 
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket 
még nem határozták meg, vagy 
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány 
vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továb-
bá 
re) az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője; 
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II. Részletes ajánlati feltételek 

Az ajánlat elkészítése 

 

1. A Dokumentáció kiegészítése, tájékoztatás 

 

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

lattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a 

dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet 

az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől. 

 

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

írásban az ajánlati felhívásban meghatározott címen és telefaxszámon további tájékoztatást 

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

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

 

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

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

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

táció semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési 

szerződésben nem alkalmazandó. 

 

Az Ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások jelen Ajánlatkérési Dokumentáció ré-

szévé válnak, melynek elfogadásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell ajánlattevőnek. 

 

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

formáció kérés. 

 

2. Az ajánlati felhívás és/vagy Dokumentáció módosítása 

 

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

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

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

időt kell megállapítani. 

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

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

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

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

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

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

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

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

jékoztatni azokat a gazdasági szereplőket, akik a dokumentációt átvették. 
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Ha a dokumentáció módosítása nagyobb terjedelmű, a módosításokkal egységes szerkezet-

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

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

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentációban újra átadni. 

 

3. Az ajánlat visszavonása 

 

 Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal 

visszavonhatja az ajánlatát.  

 

4. Az ajánlat módosítása 

 

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

dés) 

 

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

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

hatók! 

 

5. Az ajánlatba csatolandó iratok 

 

 Az ajánlatnak az alábbi nyilatkozatokat, illetve dokumentumokat kell tartalmaznia: 

 a) Szakmai ajánlat 

aa) A dokumentáció műszaki leírásában kiadott táblázatok Ajánlattevő által kitöltve. 

ab) Az áru alapvető jellemzőinek részletes magyar nyelvű leírása, különös tekintettel a mű-

szaki követelményekre, műszaki megfelelőség táblázat a műszaki leírásban megadottak 

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

német nyelvű. 

ac) Az ajánlattevő által szállított áru vonatkozásában nyilatkozni kell, hogy a szállítandó ter-

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

ad) Az ajánlattevő által szállított áru, és nyújtott szolgáltatás tekintetében vállalt szavatossá-

gi, illetve jótállási feltételek.  

 

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

teles kereskedelmi árajánlatot (17. sz. melléklet), melyen fel kell tüntetni minimum a követ-

kező adatokat: 

- megajánlott termék megnevezése 

- megajánlott termék típusa 

- megajánlott termék gyártója  

- megajánlott termék származási helye 

- a megajánlott termék 16/2006.(III.27.) EüM-rendelet szerinti osztályba sorolása 

- darabszám  

- nettó egységár  

- bruttó egységár 
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- nettó összár 

- bruttó összár. 

  

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

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

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

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

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

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

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

kérő helyett helyt áll. 

 

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

meghatározott dokumentumok. 

 

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

ján meg kell jelölni  

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

vállalkozót kíván igénybe venni, 

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

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a 

százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak 

működni. 

 

6. Az ajánlattétel költségei 

 

 Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az Ajánlattevő viseli, 

ezekkel kapcsolatban az Ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé. 

 

7.  A szerződés teljesítésére való alkalmasság igazolása 

 

 Az ajánlat érvényességéhez szükséges, hogy az Ajánlattevő igazolja a szerződés teljesítésére 

való alkalmasságát. 

 

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

szervezetnek a pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása céljából ajánlatához mellékelnie 

kell az ajánlati felhívás III.2.2 pontban előírt iratokat 

 

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

vás III.2.3 pontban előírt iratokat 

 
 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon 

köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 



8 

 

nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd 

a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  

 

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

más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:  

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

erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek 

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

megjelölésre került, vagy  

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

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

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

igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának 

felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy  

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

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

ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a 

szervezet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-

ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

 

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

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

sában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró 

okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdé-

sében meghatározott kizáró okok fennállnak. A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján aján-

latkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában 

részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.  

Kizáró okok vonatkozásában a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet alapján: 

Az Ajánlattevőnek az ajánlatban a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §, 4. § a)-g), 5-8. § és 

10-11. § szerint a felhívás feladásának dátumánál nem korábbi keltezésű iratokkal kell igazol-

nia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. 

A közbeszerzés teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozók és az alkalmasság igazolá-

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

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság alábbi útmutatóira: 

-  A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tör-

vény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 

okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjá-

ról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyi-
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latkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági 

szereplők vonatkozásában (2014. május 16., 2014. évi 57. lapszám)”, valamint  

- „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró 

okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az 

Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők 

vonatkozásában (2012. június 6., 2012. évi 61. lapszám)”.  

 

9. Az ajánlat pénzneme 

 

 Az árakat HUF-ban kell megadni.  

  

10. Az ajánlat nyelve 

Az ajánlatban valamennyi dokumentumnak magyar nyelvűnek kell lennie. A magyar nyelvű 

termékleíráson felül csatolt gyári termékismertető lehet angol vagy német nyelvű is. Az 

egyéb, idegen nyelven készült iratokat (felelős) magyar fordításban is be kell csatolni, ki-

véve a gyári termékismertetőt. A fordítások helyességért ajánlattevő felel. Ajánlatkérő az 

esetleges téves információt hamis adatközlésnek minősíti. 

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

dányt, cégkivonatot (felelős) magyar fordításban is be kell benyújtani, ezzel egyidejűleg a kül-

földi Ajánlattevő köteles táblázatos formában nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy a kizáró okok 

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

 

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

 

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

ternatív, illetve többváltozatú ajánlatot nem jogosult tenni. 

 

Kbt. 25. § (1) és (2) bek. alapján:  

 több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.  

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

közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő megjelölését, 

a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatot, valamint a feladat 

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

talmazó megállapodást. 

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

Nincs lehetőség a Kbt. 27. § szerinti szervezet létrehozására. Ajánlatkérő a projekttársaság 

alapítását az önálló ajánlattevők és a közös ajánlattevők tekintetében is kizárja. 

 

12. Ajánlati kötöttség 
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Az Ajánlattevő a Kbt. 83.§ (7) bekezdése alapján a nyílt eljárásban ajánlatához (ajánlati 

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

 

 Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti 

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

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

időpontjától számított 60 napot. 

 

13. Az ajánlat érvényességének alaki kellékei 

 

 Az ajánlati példányokat lezárt borítékban, egy példányban papír alapon és elektronikusan 1 

db CD vagy DVD-n, jelszó nélkül olvasható „pdf” formátumban rögzítve kell benyújtani. Az 

ajánlatban nyilatkozni kell, hogy az elektronikus példány a papíralapúval mindenben meg-

egyezik. Amennyiben a papíralapú és az elektronikus másolati példányok között bármilyen elté-

rés van, a papíralapú példány tartalma az irányadó. 

 

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

alábbiak szerint kell megjelölni a beszerzés tárgyát: 

 

Debreceni Egyetem  

 

DEK-266/2015.: Orvosi gép-műszerek beszerzése II. a TIOP-2.2.8/14-2015-0002 sz.  

pályázat keretében 

 

Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel! 

 

 

 

 továbbá fel kell tüntetni az Ajánlattevő bejegyzett cégnevét, székhelyét, illetve – ha a jelen 

közbeszerzési eljárásban az Ajánlattevő valamely szervezeti egysége jár el – az ilyen szerveze-

ti egység telephelyét, fióktelepét. 

Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban 

meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és 

benyújtania.  

 

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

ajánlatba oldalszámozott tartalomjegyzéket kell csatolni. 

 

A papíralapú ajánlati példányt roncsolásmentesen bonthatatlan kötésben kell benyújtani. 

 

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

kifejezett nyilatkozatát az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés 

megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. E nyilatkozatot 

a papíralapú ajánlatnak eredeti aláírt példányban kell tartalmaznia. 
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Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia 

kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 

mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.  

 

Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében az ajánlattevők 

nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, 

amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. 

 

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

alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek részéről aláíró 

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

meghatalmazott aláíró esetén a meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratban, vagy 

közokiratban. 

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

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság 

által megküldött igazolást.  

 

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

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

 

Amennyiben Ajánlattevő nem vesz igénybe kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet, vagy 

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

nem kérjük csatolni. 

 

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

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

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

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

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

nak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából 

aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a következő bekezdések szerinti 

elemeket. 

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

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

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

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

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

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

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

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

   

Az ajánlat postai úton vagy személyesen is benyújtható. 

 

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

nek a küldemény tényleges kézbesítése minősül. 

A személyesen benyújtott ajánlat átvételét Ajánlatkérő a helyszínen írásban visszaigazolja. 

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

rögzíti. 

  

Az ajánlatoknak legkésőbb 2015.10.27. 11.00 óráig meg kell érkezniük az alábbi címre:     

  

Debreceni Egyetem Kancellária Jogi Igazgatóság  

Közbeszerzési Osztály  

(4028 Debrecen, Kassai út 26. Kancellária I. épület I. emelet 13. iroda) 

 
15. Az ajánlatok felbontása 

 

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

jában bontja fel. 

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

kerül.  

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

valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban 

részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, 

valamint személyek lehetnek jelen.  

 

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

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

rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, rész ajánlattétel biztosítás esetén részenként. 

 

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

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

(részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.  

 

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

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

 

A beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyző-

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

 

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

személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyv készül. 
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16. Ajánlatok vizsgálata 

 

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

ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.  

Az érvényes ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban meghatározott értékelési szempont 

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

 

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

 

(1) Az ajánlat érvénytelen, ha  

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;  

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

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

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

szervezetet az eljárásból kizárták;  

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

követelményeknek;  

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

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

által előírt formai követelményeit;  

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

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

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

kötelezettségvállalást tartalmaz [70. §];  

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

mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.  

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

az ajánlatot értékelnie.  

17. Az Ajánlattevő kizárása 

 

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

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki  

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

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

(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból  

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

  

18. Az ajánlatok hiánypótlása, pontosítása 

 

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

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

jű írásbeli értesítése mellett szólítja fel hiánypótlásra az érintett Ajánlattevő(ke)t. 
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Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az 

ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e 

gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 

 

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

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

közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve 

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

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

írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell.  

 

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

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

tal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések tartalmának tisztázása érdekében.  

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

gyarázatot kérnie. 

 

Ha az ajánlatnak az értékelési részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek 

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

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

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

teni kell. 

 

19. Az ajánlatok értékelése és összehasonlítása 

 

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

  

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

mas Ajánlattevőnek a jelen közbeszerzési dokumentációban meghatározott követelményeket 

kielégítő ajánlatait a Kbt. 71.§ (2) a) szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján 

értékeli. 

 

20. A közbeszerzési eljárás eredménytelensége 

76.  §  

(1) Eredménytelen az eljárás, ha  

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

részvételi jelentkezést;  

b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket nyújtottak be;  

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

ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot;  

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

miatt eredménytelenné nyilvánítja [66. § (1) bekezdése, 44. § (3) bekezdése];  
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e) valamelyik ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi 

ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az 

ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt;  

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

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

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

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

lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az 

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

döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható.  

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

ajánlattételt, az eredménytelenség az eljárásnak csak az eredménytelenségi okkal érintett 

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

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

szerződések megkötése, az eljárást valamennyi rész tekintetében eredménytelenné 

nyilváníthatja.  

 

21. Az eljárás eredményének ismertetése 

 

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

meghatározott minták szerint írásbeli összegezést köteles készíteni. 

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

az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus 

úton történő megküldésével teljesíti.  

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

ajánlattevők részére történő megküldésétől számított huszadik napig egy alkalommal jogosult 

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

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

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

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

módosítás a törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles 

faxon vagy elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni.  

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

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

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

eljárás eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles egyidejűleg megküldeni az 

összes ajánlattevőnek.  

 

22. A szerződéskötés  

 

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

fogadott ajánlatban foglaltak alapján kerül sor az összegezés megküldését követő tizenegyedik 

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

za a Kbt.124. § (8) a) pontban meghatározottakat. 
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Az ajánlatkérő a nyertes szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben mentesül a 

közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes szervezet 

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

ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően – általa előre nem 

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

szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. 

 

23. Az eljárás nyertesének visszalépése 

 

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

ilyet – az eljárás eredményének kihirdetésekor második legelőnyösebb ajánlatot benyújtónak 

minősített Ajánlattevővel köti meg a szerződést, vagy új eljárást ír ki. 

 

24. Alkalmazandó jogszabályok 

 

A jelen ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos magyar 

jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
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A benyújtandó ajánlat részét képező igazolások, nyilatkozatok: 

 

Sor sz. Nyilatkozatok 

 Vizsgálat tárgya Igazolás módja 

1. 
Információs adatlap Kiadott minta szerint 

1. sz. melléklet 

2. Tartalomjegyzék Oldalszámozott 

3. 
Felolvasólap Kiadott minta szerint 

2. sz. melléklet 

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

lya alá tartozás 

310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §, 4. § a)-

g), 5-8. § és 10-11. § szerint 3-4. sz. melléklet 

5. 

Pénzügyi-gazdasági alkalmasság megíté-

lése 

Az ajánlati felhívás III.2.2. pontjában előírtak és 

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

szerint  

6. 

Műszaki-szakmai alkalmasság megítélésé-

re kért dokumentumok 

Az ajánlati felhívás III.2.3. pontjában előírtak a 

310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 15. § sze-

rint  

10., 11. sz. melléklet 

7. 

Ajánlattevő nyilatkozata kapacitás biztosí-

tására bevont szervezet 

tekintetében 

Kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozat a 

Kbt. 55. § (5) alapján 

7. sz. melléklet 

8. 
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szerve-

zet nyilatkozata 

Nyilatkozat a Kbt. 55.§ (5) alapján 

8. sz. melléklet 

9. 

Nyilatkozat az ajánlati felhívás feltételeire, 

a szerződés teljesítésére, a kért ellenszol-

gáltatásra vonatkozóan,  

Kbt. 60. § (3) szerinti nyilatkozat. 

Cégszerű nyilatkozat 12. sz. melléklet 

Az eredeti példány csatolandó! 

10. 
KKvt. szerinti besorolásra vonatkozó nyi-

latkozat 

Kbt. 60. § (5) szerinti nyilatkozat 

13. sz. melléklet 

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

6. sz. melléklet 

12. 

Kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalko-

zók és kapacitást rendelkezésre bocsátó 

szervezet tekintetében 

Kbt. 58. § (3) pontjának teljesítése 

9. sz. melléklet 

13. 
Közös ajánlattétel esetén Közös ajánlattételről szóló megállapodás a Kbt. 

25. § szerint 

14. 
Aláírási címpéldány, aláírás-minta, megha-

talmazás 

Elegendő egyszerű másolatban benyújtani. 
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15 

Szakmai ajánlat: 

Műszaki specifikációban kiadott táblázatok 

Ajánlattevő által kitöltve. 

Magyar nyelvű műszaki leírás, műszaki 

megfelelőség táblázat, áru bemutatása 

(fotó/prospektus, ez utóbbi lehet angol 

vagy német nyelvű). 

Nyilatkozat arról, hogy a szállítandó ter-

mék új, kereskedelmi forgalomba nem 

helyezett gyári minőségű. 

Az ajánlattevő által szállított 

áru/szolgáltatás vállalt szavatossági ill. 

jótállási feltételei.  

Dokumentáció 5. a) alapján 

16 Tételes kereskedelmi árajánlat  Dokumentáció 5. b) alapján (17. sz. melléklet) 

17 
Szerzői és iparjogvédelmi nyilatkozat Dokumentáció 5. c) pont alapján  

14. sz. melléklet 

18 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljá-

rás esetében a cégbírósághoz benyújtott 

változásbejegyzési kérelem és az annak 

érkezéséről a cégbíróság által megküldött 

igazolás 

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

5. sz. melléklet 

19 
Nyilatkozat szervizháttér és minőségirányí-

tási rendszer rendelkezésre bocsátásáról 

Cégszerű nyilatkozat 

15. sz. melléklet 

20 
Nyilatkozat az elektronikus adathordozón 

rögzített példány tekintetében  

Cégszerű nyilatkozat  

18. sz. melléklet 

21 
Idegen nyelven keletkezett iratok csatolá-

sa esetén nyilatkozat felelős fordításról 

Cégszerű nyilatkozat 

19. sz. melléklet 

22 
Nyilatkozat kiegészítő tájékoztatásokról Cégszerű nyilatkozat 

16. sz. melléklet 

23 

Felhívás VI.3.16) szerinti nyilatkozat: az 

ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmas-

ság igazolásában résztvevő gazdasági 

szereplő nyilatkozata a Kbt. 36. § (5) be-

kezdése szerint igazolni kívánt tény, adat 

forrásának megjelölése, ha ezen tény vagy 

adat nem szerepel a Közbeszerzési Ható-

ság útmutatójában.  

Cégszerű nyilatkozat 

(adott esetben) 

24 

Nem Magyarországon letelepedett ajánlat-
tevők esetén: a felhívás VI.3.26.) pontja 
szerint nyilatkozat  

Cégszerű nyilatkozat  

(adott esetben) 
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Záradék 

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

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

előírások figyelembe vételével üzleti titokként kezeli. 
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III. 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TERVEZET 

az eljárás 1., 3-11. részei esetén 

 

(a szerződés 1., 3-11. részei esetén külön-külön kerül megkötésre) 
 
A szerződés létrejött egyrészről a  
DEBRECEN EGYETEM  
székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.,  
képviseli: Dr. Bács Zoltán kancellár, pénzügyi ellenjegyző: Borné Lampert Andrea kancellár-helyettes  
Intézményazonosító: FI 17198 
Statisztikai számjel: 15329750-8542-312-09  
Adószám: 15329750-2-09 
Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár 
Bankszámla szám: 10034002-00282871-00000000 
mint Vevő (továbbiakban: Vevő),  
 
másrészről a 
 
cég neve:.......................................................................... 
székhely: ……………………………..………………......... 
képviselő:……………………………………………........... 
statisztikai számjel:……………………………………....... 
adószám:………………………………………………........ 
számlavezető pénzintézet: ……………………………..... 
bankszámlaszám:............................................................. 
mint Eladó, (a továbbiakban: Eladó)  közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint. 
 
 
1. A szerződés tárgya 
 
1.1. A szerződés tárgya a Vevő „TIOP-2.2.8/14 sz., „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” c. 

pályázat keretében megvalósuló „DEK-266/2015.: Orvosi gép-műszerek beszerzése II. a 
TIOP-2.2.8/14-2015-0002 sz. pályázat keretében” tárgyú, 2015/S…………………. (dá-
tum)………………. számú ajánlati felhívásában és a jelen szerződés 1. számú mellékletében 
részletesen meghatározott minőségű  és új eszközök (a továbbiakban Áru, értve ez alatt annak 
többesszámát is) jelen szerződés szerinti feltételekkel való határidős adásvétele azzal, hogy a 
szerződés tárgyi hatálya a pótlólagos támogatási igény el nem nyerése esetén csak a támoga-
tási szerződéssel rendelkező árukra terjed ki. Amennyiben további – jelenleg támogatással nem 
érintett – termékekre kerül támogatás megítélésre, a jelen szerződés rendelkezései azon árukra 
is irányadók. Eladó kijelenti, hogy ajánlatát a fentiek ismeretében tette meg, és minden olyan 
igényéről lemond, mely a további termékekre vonatkozó teljesítési kötelezettség be nem állása 
okán merül fel. 

 
1.2. Az árunak és a teljesítés módjának meg kell felelnie a közbeszerzési eljárás iratanyagának, 

különösen a jelen szerződés 1. számú mellékletében foglalt specifikációnak, valamint az Eladó 
által az ajánlatában csatolt leírásokban, illetve prospektusokban rögzített jellemzőknek, illetve 
paramétereknek, feltételeknek. 
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1.3. Felek rögzítik, hogy a jótállás időtartama alatt kiszállási díjat, munkadíjat, fő alkatrészek díját 
illetve a szoftverfrissítéseket további díjazás nélkül kell vállalnia Eladónak. 

 
 
2. Ellenszolgáltatás összege (vételár):  

 
…………………………..HUF+ Áfa,  

azaz ..……………………..……………………………….. HUF+ Áfa 
 

Felek rögzítik, hogy a fenti vételár a közbeszerzési eljárás iratanyagában rögzített, továbbá a 
beszerzés célja szerinti rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot eléréséhez szükséges 
valamennyi eladói kötelezettség ellenértékét tartalmazza. Ennek okán Eladó további ellenszol-
gáltatás-fizetési igényt nem terjeszthet elő. Az egyes eszközök egységárát jelen szerződés mel-
léklete tartalmazza. 

 
 
3.  Fizetési mód 
 
3.1.  A Vevő a fenti 2. pont szerinti összeget a szerződésszerű teljesítést, különösen az alábbi, 4. 

pont szerinti teljesítési helyre szállítást, a helyszínen történő telepítést, konfigurálást, beállítást 
és betanítást követően, a teljesítés igazolása után kiállított számla Vevő általi kézhezvételét kö-
vető 30 napon belül az Eladó …………….. banknál vezetett …………………………………. 
számú számlájára a Kbt. 130. § (1), (6) bekezdése, a 4/2011 (I.28) Korm. rendelet és a Ptk. 
6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint átutalással egyenlíti ki. Vevő részszámlázásra 
nem biztosít lehetőséget. A beszerzés TIOP-2.2.8/14-2015-0002 sz. pályázati forrásból valósul 
meg. A vételár kifizetése utófinanszírozással történik. A támogatás intenzitása 100,000000 %. A 
szerződés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme HUF-t. 
 
A fizetési esedékesség az Eladó által átadott, a Vevő által igazoltan átvett számla kézhezvéte-
lének dátumától kezdődik. Az Eladó köteles a számlán hivatkozni a közbeszerzési eljárás szá-
mára. A számlának meg kell felelnie a jelen szerződésnek, a Támogatási szerződésnek, vala-
mint a kiállításkori jogszabályoknak. 
A kifizetés a 2003. évi XCII tv. (Art.) 36/A § (3) bek. hatálya alá tartozik. 

 
3.2. Vevő, mint szerződő hatóság késedelmes fizetése esetén Eladó a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerinti 
 késedelmi kamat  és költségátalány számlázására jogosult.  
  
3.3.  Az Áru tulajdonjoga az Áru átvételével száll át Vevőre. 
 
 
4. Teljesítés 
 
4.1.  A teljesítés határideje: a teljesítés a szerződéskötést követően 45 napon belül, de legkésőbb 

a projektzárási határidőig történhet. Ajánlatkérő számára jelenleg ismert projektzárási határidő: 
2015.10.31., amelyet Ajánlatkérő – a támogatási szerződés módosításával - hosszabbítani kí-
ván. A teljesítés az irányadó operatív program (TIOP-2.2.8/14) záró határidejét nem haladhatja 
meg. Amennyiben a projektzárási határidő módosul, a szerződés teljesítési határideje automati-
kusan meghosszabbodik a módosított projektzárási határidőig. A teljesítési határidő ezen okból 
történő módosítása nem igényel külön szerződésmódosítást. 
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 Eladó a leszállítást megelőzően legalább 3 munkanappal köteles Vevőt írásban értesíteni a 
szállítás pontos időpontjáról, amelynek a kirakodással és tényleges felhasználási helyre szállí-
tással együtt munkanapokon 8.00 órától 16.00 óráig terjedő időtartam közé kell esnie. 

 
 
4.2.  Teljesítési hely: 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 

 
5. Szállítási feltételek és határidők 
 
5.1. Az Árunak a teljesítési helyig történő szállításáért, helyszínen történő telepítésért, konfigurálá-

sért, beállításért és betanításért az Eladó külön díjazást nem igényelhet. 
 
 
6. Csomagolás 
 
6.1. A Eladó az Árut a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon 

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

 
7. Az Áru átvétele, tárolása, beüzemelése 
 
7.1. Az Áru Vevő általi birtokbavétele a sikeres átadás-átvételkor történik meg. Ezen időpontig – 

függetlenül attól, hogy az adott Áru hol található - a költség és kárveszélyviselés az Eladót ter-
heli. A Vevő kellő időben köteles tájékoztatni az Eladót az átvételre jogosult személyéről.  

 
7.2. Eladó feladata továbbá az Áru leszállításán kívül az Áru üzembe helyezése és üzemképes álla-

potban történő átadása Vevő részére. Eladó feladatát képezi továbbá a kezelő személyzet okta-
tása is.  

 
7.3. Szerződő Felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel. Az átadás-átvétel során Eladó 

köteles átadni a használati és karbantartási utasítást, a jótállási jegyet, a használatra vonatkozó 
oktatási jegyzőkönyvet is. Az Áru átadásával egyidejűleg Eladó részletes használati utasítást is 
köteles mellékelni. Steril áru szállítása esetén Eladó köteles a sterilitás megőrzését biztosítani.  

 
7.4. Eladó köteles továbbá – Vevő kérésére - az üzembe helyezett Áruról Vevő részére megvalósu-

lási dokumentációt rendelkezésre bocsátani, a hatályos szakmai előírások szerinti szükséges 
szabványossági, érintésvédelmi, sugárvédelmi stb. mérésekről felvett jegyzőkönyvekkel együtt. 

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

amelyek annak megállapításához szükségesek, hogy az Áru megfelel-e a szerződésben foglalt 
feltételeknek, így különösen a műszaki specifikációban leírtaknak. A vizsgálatok alapját a szer-
ződés technikai specifikációja képezi. Továbbá Vevő jogosult ellenőrizni, hogy az Áru rendelte-
tésének megfelelően működik-e (üzempróba). 
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8.2. Felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvétel során a felek üzempróbát tartanak. Az 
üzempróba az átvétel feltétele. Az üzempróba akkor sikeres, ha valamennyi Áru egyidőben va-
lamennyi funkciója tekintetében működőképes és rendeltetésszerű (humán orvosi ellátás) 
használatra alkalmas. 
Ha az átadás-átvétel során a Vevő azt állapítja meg, hogy bármely Áru nem felel meg a szerző-
désben foglalt feltételeknek, így különösen a műszaki specifikációban leírtaknak, akkor a Vevő 
az átvételt az érintett Áru tekintetében megtagadhatja. Ebben az esetben az Eladó köteles az 
érintett terméket 5 munkanapon belül szerződésszerűen (ide értve az üzempróbát is) átadni. 

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

 
9. Kellékszavatosság, jótállás 
 
9.1. Az Eladó szavatolja és jótáll azért, hogy 
 

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

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

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

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

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

sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számítva): a jótállási jegyen meghatározott, de 
minimum 12 hónap. 

e) A jótállás időtartama alatt kiszállás díját, munkadíjat, fő alkatrészek díját illetve a szoftver-
frissítéseket, valamint a gyártó által előírt teljes körű karbantartást további díjazás nélkül 
vállalja Eladó. 

 
9.2. A Vevő köteles írásban haladéktalanul értesíteni az Eladót a kellékszavatosság, illetve a jótállás 

alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről. 
 
9.3. A kellékszavatosság, illetve a jótállásnak az Eladó ajánlatában megjelölt időtartama alatt az 

Eladó, illetve az Eladónak az ajánlatban megjelölt közreműködője a fenti 9.2. pontban foglaltak 
megfelelő alkalmazásával köteles a Vevő kellékszavatossági, illetve jótállási igényét kielégíteni 
a bejelentéstől számított 8 munkanapon belül. A jótállás (helyszíni) időtartama a jótállási jegyen 
az adott termékre feltűntetett jótállási időtartam, de legalább 12 hónap az átadás-átvételtől 
számítva. 

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

ségének, akkor a Vevő az Eladó költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem kö-
teles - minden ésszerű intézkedést megtenni az Áru kicserélése vagy kijavítása érdekében. 
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9.5. A kellékszavatossági, illetve jótállási idő alatt bejelentett igények a szavatossági, illetve jótállási 

idő lejárta után is érvényesíthetők. 
 
10. Kötbér 
 
10.1. A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítése ese-

tén az Eladó az alábbi mértékű kötbért köteles fizetni a Vevőnek: 
a) Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelemmel érintett áru el-

lenértékének 1%-a/naptári nap, de maximum 20 %.  
Fenti mértéknek megfelelő késedelmes nap meghaladása (a kötbérmaximum el-
érése) súlyos szerződésszegésnek minősül, mely alapján a Vevő jogosult a 
szerződéstől a szerződésszegésre hivatkozva elállni, és a meghiúsulási kötbért 
követelni, valamint az Eladótól a kára megtérítését követelni. 
Eladó abban az esetben köteles késedelmi kötbér fizetésére, amennyiben olyan 
okból teljesít késedelmesen, amelyért felelős, tekintettel a Ptk. 6:186. § (1) be-
kezdésére.   

b) Hibás teljesítés esetén, amennyiben Vevő a hibás Áru kijavítását igényli, az 
igény bejelentésétől az Áru kijavításáig terjedő idő alatt Vevőt az érintett áru ér-
tékének 1%-a /naptári nap mértékű, de legfeljebb az érintett áru értékének 20%-
a szerinti hibás teljesítési kötbér illeti meg. Eladó abban az esetben köteles hibás 
teljesítési kötbér fizetésére, amennyiben olyan okból teljesít hibásan, amelyért 
felelős, tekintettel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére. A hibás teljesítési kötbér ma-
ximumának elérése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely alapján Ajánlat-
kérő jogosult a szerződéstől szerződésszegésre hivatkozva elállni, valamint az 
Ajánlattevőtől a kára megtérítését követelni. 

c) Meghiúsulási kötbér:  
Abban az esetben, ha a szerződés olyan okból nem megy teljesedésbe, melyért 
Eladó felelős, meghiúsulási kötbérre jogosult. Mértéke a meghiúsulással érintett 
termékek nettó vételárának 20%-a, amelyet az Eladó köteles Vevő felszólításától 
számított 15 napon belül átutalással megfizetni. 

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

bér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. 
 
10.3. Bármely kötbér összegét a Vevő 8 napos fizetési határidőt biztosító írásbeli felszólítással érvé-

nyesíti. Amennyiben ennek kézhezvételét követő 3 munkanapon belül az Eladó – iratokkal két-
séget kizárólag alá nem támasztott – kimentést nem tesz, akkor a kötbér az Eladó által elis-
mertnek tekintendő és a Kbt. 130.§ (6) bekezdés feltételeinek fennállása esetén a vételárba be-
számítható. 

 
 
11. Az elállás joga 
 
11.1   A Felek megállapodnak, hogy a Vevő az Eladó 20 napot meghaladó késedelme (a kötbérmaxi-

mum elérése) súlyos szerződésszegésnek minősül, mely alapján Vevő jogosult a szerződés-
szegésre hivatkozva a szerződéstől elállni és az Eladótól a kára megtérítését valamint meghiú-
sulási kötbért követelni. 

 
12.  Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek 
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12.1. Az Eladó a közbeszerzési dokumentációban előírtak szerint a saját költségére köteles biztosí-

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

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

teljesítésével kapcsolatban Magyarországon kívül felmerülő adókat és illetékeket az Eladó, míg 
a Magyarországon felmerülő adókat, vámokat és illetékeket a Vevő viseli a közvetlenül importált 
Áruk után. 

 
13. Hatályba lépés 
 

A szerződés az aláírással jön létre és a hatálya jótállási időszak leteltének végéig tart.  
 
Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy Vevő a TIOP-2.2.8/14 sz. pályázat kereté-
ben aláírt támogatási szerződéssel rendelkezzen, melyről Vevő haladéktalanul értesíti Eladót.  
Ezen körülményre tekintettel Vevő az ajánlattételi felhívásban hivatkozott a Kbt. 40. § (3) - (4) 
bekezdéseire.   

 
14. Szerződésszegés 
 
 Eladó tudomásul veszi és egyben elismeri, hogy szerződésszegésnek minősül különösen, de 

nem kizárólagosan, ha Eladó  
  
- ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból 

törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van 
folyamatban; 

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

– érdekkörében felmerült okból – 20 napos késedelembe esik;  
- érdekkörében felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoz-

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

értéke egyébként számottevően csökken, és megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökke-
nésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a KSZ felszólítására a megszabott határidőn 
belül nem intézkedik; 

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

- valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik. 
 
15 Egyéb feltételek 
 
15.1.  Eladó köteles Vevő részére bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, 

amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, 
hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya 
alatt.  

 
A közbeszerzési eljárás ajánlatában megnevezett személyek/szervezetek az alábbiak:  
……………………… 
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Eladó az alvállalkozók személyét a Kbt-ben meghatározott módon és esetben módosíthatja. 
Eladó tudomásul veszi, hogy a szerződési feladatok teljesítését a fenti személyek útján jogosult 
ellátni. Eladó tudomásul veszi, hogy kizárólag a Kbt. 128. § (3) bekezdésében leírt módon le-
hetséges a fent megnevezett alvállalkozó vagy szakember módosítása.  
 
A Kbt. 125. § (4) bekezdése a) pontja alapján Eladó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve 
számolhat el jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 
56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merül-
nek fel, és amelyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
Eladó vállalja, hogy jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 
a Vevő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Ve-
vőt haladéktalanul értesíti.  
Vevő a Kbt. 125. § (4) és (5) bekezdése szerint az ott foglalt esetekben jelen szerződést jogo-
sult és egyben köteles is felmondani.  
A Kbt. fent említett szakaszai az alábbiakat írja elő: 
„ (4) Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy 
a) a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; 
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő szá-
mára megismerhetővé teszi és az (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktala-
nul értesíti. 
(5) Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 
a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely te-
kintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; 
a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.” 
 
Az előzőek szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szállí-
tás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 
A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladó-
ra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Ennek elmaradása 
súlyos szerződésszegésnek minősül. 
 
A Kbt. 127. § (4) bekezdés szerint semmis – a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) 
bekezdésében lehetővé tett eset kivételével - a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szer-
ződés azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza az ajánlatkérő szerződésszegése ese-
tére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását. 
 
Jelen szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illet-
ve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 
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A Kbt. 128. § (2) szerződés alapján Eladó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése so-
rán kizárólag a közbeszerzési eljárási ajánlatában megjelölt alvállalkozó működhet közre, vala-
mint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, aki (amely) a közbeszerzési el-
járásban részt vett Eladó alkalmasságának igazolásában. Eladó köteles a Vevő részére beje-
lenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem neve-
zett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.  
 

15.2.  Jelen szerződés módosítására - amennyiben a módosítást nem a szerződést aláíró személyek 
látják el aláírásaikkal - csak a felek által erre kifejezetten felhatalmazott képviselők útján, írás-
ban, a felek egybehangzó jognyilatkozatai alapján van lehetőség, a Kbt. 132. §-ában meghatá-
rozott esetben. 

 
15.3. Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formá-

ban (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vétel-
kor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A Felek közötti levelezése nyelve: magyar 
 

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

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

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

……………………szervezeti egység………………… (vezető vagy munkatárs) 
 
15.4.. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogsza-

bályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával 
ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további 
jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvé-
nyű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket 
kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy 
valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie 
kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés 
részét képezi). 
 

15.5. Amennyiben Eladó külföldi adóilletőségű köteles a szerződéshez az aláírást követő 5 napon 
belül arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a 
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok kö-
zötti jogsegély igénybevétele nélkül. Ennek elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül. 

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

tv. szerinti átlátható szervezetnek minősül. Jelen szerződést Vevő kártalanítás nélkül és 
azonnali hatállyal felmondhatja, ha Eladó már nem minősül átlátható szervezetnek. 
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15.7. Jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését Szerződő Felek elsődlegesen tárgyalá-
sok útján kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére 
Szerződő Felek hatáskörtől függően a Debreceni Járásbíróság/Debreceni Törvényszék kizá-
rólagos illetékességét kötik ki. 

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

 
 
Melléklet: 
1. sz. melléklet: Műszaki specifikáció 
 
Debrecen, 2015. .........… 
 
……………………………………                            ………………………………… 
               Vevő                         Eladó            
     Debreceni Egyetem  
         Dr. Bács Zoltán  
            kancellár  
  
A szerződés megkötésével egyetértek és pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
….…………………………………         
       Borné Lampert Andrea 
       kancellár-helyettes 
 
Debrecen, 2015..........… 
 
Szakmai ellenjegyzés: 
 
 
….…………………………………          
 
Jogi ellenjegyzés: 
 
 
….………………………………… 
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III. 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TERVEZET 

az eljárás 2. része esetén 

 
 
A szerződés létrejött egyrészről a  
DEBRECEN EGYETEM  
székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.,  
képviseli: Dr. Bács Zoltán kancellár, pénzügyi ellenjegyző: Borné Lampert Andrea kancellár-helyettes  
Intézményazonosító: FI 17198 
Statisztikai számjel: 15329750-8542-312-09  
Adószám: 15329750-2-09 
Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár 
Bankszámla szám: 10034002-00282871-00000000 
mint Vevő (továbbiakban: Vevő),  
 
másrészről a 
 
cég neve:.......................................................................... 
székhely: ……………………………..………………......... 
képviselő:……………………………………………........... 
statisztikai számjel:……………………………………....... 
adószám:………………………………………………........ 
számlavezető pénzintézet: ……………………………..... 
bankszámlaszám:............................................................. 
mint Eladó, (a továbbiakban: Eladó)  közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint. 
 
 
1. A szerződés tárgya 
 
1.1. A szerződés tárgya a Vevő „TIOP-2.2.8/14 sz., „Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása” c. 

pályázat keretében megvalósuló „DEK-266/2015.: Orvosi gép-műszerek beszerzése II. a 
TIOP-2.2.8/14-2015-0002 sz. pályázat keretében” tárgyú, 2014/S………………….. (dá-
tum)………………. számú ajánlati felhívásában és a jelen szerződés 1. számú mellékletében 
részletesen meghatározott minőségű és új eszköz (a továbbiakban Áru, értve ez alatt annak 
többesszámát is) jelen szerződés szerinti feltételekkel való határidős adásvétele azzal, hogy a 
szerződés tárgyi hatálya a pótlólagos támogatási igény el nem nyerése esetén csak a támoga-
tási szerződéssel rendelkező árukra terjed ki. Amennyiben további – jelenleg támogatással nem 
érintett – termékekre kerül támogatás megítélésre, a jelen szerződés rendelkezései azon árukra 
is irányadók. Eladó kijelenti, hogy ajánlatát a fentiek ismeretében tette meg, és minden olyan 
igényéről lemond, mely a további termékekre vonatkozó teljesítési kötelezettség be nem állása 
okán merül fel. 

 
1.2. Az árunak és a teljesítés módjának meg kell felelnie a közbeszerzési eljárás iratanyagának, 

különösen a jelen szerződés 1. számú mellékletében foglalt specifikációnak, valamint az Eladó 
által az ajánlatában csatolt leírásokban, illetve prospektusokban rögzített jellemzőknek, illetve 
paramétereknek, feltételeknek. 
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1.3  Felek rögzítik, hogy a jótállás időtartama alatt kiszállási díjat, munkadíjat, fő alkatrészek díját 
illetve a szoftverfrissítéseket további díjazás nélkül kell vállalnia Eladónak. 

 
2.   Ellenszolgáltatás összege (vételár):  

 
…………………………..HUF+ Áfa,  

azaz ..……………………..     ……………………………….. HUF+ Áfa 
 

Felek rögzítik, hogy a fenti vételár a közbeszerzési eljárás iratanyagában rögzített, továbbá a 
beszerzés célja szerinti rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot eléréséhez szükséges 
valamennyi eladói kötelezettség ellenértékét tartalmazza. Ennek okán Eladó további ellenszol-
gáltatás-fizetési igényt nem terjeszthet elő. 

 
 
3.  Fizetési mód 
 
3.1  A Vevő a fenti 2. pont szerinti összeget a szerződésszerű teljesítést, különösen az alábbi, 4. 

pont szerinti teljesítési helyre szállítást, a helyszínen történő telepítést,  konfigurálást, beállítást 
és betanítást követően, a teljesítés igazolása után kiállított számla Vevő általai kézhezvételét 
követő 30 napon belül az Eladó …………….. banknál vezetett …………………………………. 
számú számlájára a Kbt. 130. § (1), (6) bekezdése, a 4/2011 (I.28) Korm. rendelet és a Ptk. 
6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint átutalással egyenlíti ki. Vevő részszámlázásra 
nem biztosít lehetőséget. A beszerzés TIOP-2.2.8/14-2015-0002 pályázati forrásból valósul 
meg. A vételár kifizetése utófinanszírozással történik. A támogatás intenzitása 100,000000 %. 
Részszámlázásra nincs lehetőség. A szerződés, az elszámolás,a számázás és a kifizetés 
pénzneme HUF-t. 
 
A fizetési esedékesség az Eladó által átadott a Vevő által igazoltan átvett számla kézhezvételé-
nek dátumától kezdődik. Az Eladó köteles a számlán hivatkozni a közbeszerzési eljárás számá-
ra. A számlának meg kell felelnie a jelen szerződésnek, a Támogatási szerződésnek, valamint 
a kiállításkori jogszabályoknak. 
A kifizetés a 2003. évi XCII tv. (Art.) 36/A § (3) bek. hatálya alá tartozik. 

 
3.2. Vevő, mint szerződő hatóság késedelmes fizetése esetén Eladó a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerinti 
 késedelmi kamat és költségátalány számlázására jogosult.  
  
3.3.  Az Áru tulajdonjoga az Áru átvételével száll át Vevőre. 
 
 
4. Teljesítés 
 
4.1.  A teljesítés határideje: a teljesítés a szerződéskötést követően 45 napon belül, de legkésőbb 

a projektzárási határidőig történhet. Ajánlatkérő számára jelenleg ismert projektzárási határidő: 
2015.10.31., amelyet Ajánlatkérő – a támogatási szerződés módosításával - hosszabbítani kí-
ván. A teljesítés az irányadó operatív program (TIOP-2.2.8/14) záró határidejét nem haladhatja 
meg. Amennyiben a projektzárási határidő módosul, a szerződés teljesítési határideje automati-
kusan meghosszabbodik a módosított projektzárási határidőig. A teljesítési határidő ezen okból 
történő módosítása nem igényel külön szerződésmódosítást. 
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 Eladó a leszállítást megelőzően legalább 3 munkanappal köteles Vevőt írásban értesíteni a 
szállítás pontos időpontjáról, amelynek a kirakodással és tényleges felhasználási helyre szállí-
tással együtt munkanapokon 8.00 órától 16.00 óráig terjedő időtartam közé kell esnie. 
 

4.2. Teljesítési hely: 
Debreceni Egyetem Klinikai Központ 

4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 
 
5. Szállítási feltételek és határidők 
 
5.1. Az Árunak a teljesítési helyig történő szállításáért, helyszínen történő telepítésért, konfigurálá-

sért, beállításért és betanításért az Eladó külön díjazást nem igényelhet. 
 
 
6. Csomagolás 
 
 A Eladó az Árut a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon 

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

 
7. Az Áru átvétele, tárolása, beüzemelése 
 
7.1. Az Áru Vevő általi birtokbavétele a sikeres átadás-átvételkor történik meg. Ezen időpontig – 

függetlenül attól, hogy az adott Áru hol található – a költség és kárveszélyviselés az Eladót ter-
heli. A Vevő kellő időben köteles tájékoztatni az Eladót az átvételre jogosult személyéről.  

 
7.2. Eladó feladata továbbá az Áru leszállításán kívül az Áru telepítési helyszínen történő teljes körű 

beépítése, a helyszíni szerelési munkák elvégzése, az Áru üzembe helyezése és üzemképes 
állapotban történő átadása Vevő részére. A sikeres beépítés érdekében az Eladó köteles a Ve-
vővel egyeztetni és a telepítés körülményeit pontosítani. Eladó feladatát képezi továbbá a keze-
lő személyzet oktatása is.  
Az Eladó rendelkezésére állnak az alábbi műszaki követelmények: 
- A szükséges helyiségek rendelkezésre állnak (vizsgáló, vezérlő, öltözők, betegváró és lelete-
ző, stb.). 
- Az elektromos ellátás kialakítást a megajánlott berendezés típustól függően a Vevő végzi.  
- A szükséges építészeti (burkolás, padlócsatorna, gépalap, stb.) kialakítást a megajánlott be-
rendezés típustól függően a Vevő végzi. 
- A szükséges gépészet (szellőzés, stb.) kialakítását a Vevő végzi. 

 
7.3. Szerződő Felek az átadás-átvételről jegyzőkönyvet vesznek fel. Az átadás-átvétel során Eladó 

köteles átadni a használati és karbantartási utasítást, a jótállási jegyet, a használatra vonatkozó 
oktatási jegyzőkönyvet is. Az Áru átadásával egyidejűleg Eladó részletes használati utasítást is 
köteles mellékelni. Steril áru szállítása esetén Eladó köteles a sterilitás megőrzését biztosítani.  

 
7.4. Eladó köteles továbbá – Vevő kérésére - az üzembe helyezett Áruról Vevő részére megvalósu-

lási dokumentációt rendelkezésre bocsátani, a hatályos szakmai előírások szerinti szükséges 
szabványossági, érintésvédelmi, sugárvédelmi stb. mérésekről felvett jegyzőkönyvekkel együtt. 

 
 
8. Ellenőrzések és vizsgálatok 



32 

 

 
8.2. A Vevő az Áru átadás-átvétele során jogosult elvégezni mindazon vizsgálatokat és méréseket, 

amelyek annak megállapításához szükségesek, hogy az Áru megfelel-e a szerződésben foglalt 
feltételeknek, így különösen a műszaki specifikációban leírtaknak. A vizsgálatok alapját a szer-
ződés technikai specifikációja képezi. Továbbá Vevő jogosult ellenőrizni, hogy az Áru rendelte-
tésének megfelelően működik-e. 

 
8.2. Felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvétel során a felek üzempróbát tartanak. Az 

üzempróba az átvétel feltétele. Az üzempróba akkor sikeres, ha valamennyi Áru egyidőben va-
lamennyi funkciója tekintetében működőképes és rendeltetésszerű (humán orvosi ellátás) 
használatra alkalmas. 
Ha az átadás-átvétel során a Vevő azt állapítja meg, hogy bármely Áru nem felel meg a szerző-
désben foglalt feltételeknek, így különösen a műszaki specifikációban leírtaknak, akkor a Vevő 
az átvételt az érintett Áru tekintetében megtagadhatja. Ebben az esetben az Eladó köteles az 
érintett terméket 5 munkanapon belül szerződésszerűen (ide értve az üzempróbát is) átadni. 

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

 
9. Kellékszavatosság, jótállás 
 
9.1. Az Eladó szavatolja és jótáll azért, hogy 
 

a) az általa a szerződés keretén belül szállított Áru az ajánlatában feltüntetettek szerint haszná-
latban nem volt (nem került eddig üzembe helyezésre), és hacsak a jelen szerződés más-
ként nem rendelkezik, tartalmazza a legutóbbi összes kivitelezési és anyagbeli fejlesztése-
ket, 

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

vezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó vagy közreműködői tevékenységével vagy 
mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól, 

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

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

keres műszaki átadás-átvétel időpontjától számítva): a jótállási jegyen meghatározott, de 
minimum 12 hónap. 

 
e) A jótállás időtartama alatt kiszállás díját, munkadíjat, fő alkatrészek díját illetve a szoftver-

frissítéseket, valamint a gyártó által előírt teljes körű karbantartást további díjazás nélkül vál-
lalja Eladó. 

 
9.2. A Vevő köteles írásban haladéktalanul értesíteni az Eladót a kellékszavatosság, illetve a jótállás 

alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről. 
 
9.3. A kellékszavatosság, illetve a jótállásnak az Eladó ajánlatában megjelölt időtartama alatt az 

Eladó, illetve az Eladónak az ajánlatban megjelölt közreműködője a fenti 9.2 pontban foglaltak 
megfelelő alkalmazásával köteles a Vevő kellékszavatossági, illetve jótállási igényét kielégíteni, 
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a bejelentéstől számított 8 munkanapon belül. A jótállás (helyszíni) időtartama a jótállási jegyen 
az adott termékre feltűntetett jótállási időtartam, de legalább 12 hónap az átadás-átvételtől 
számítva. Felek rögzítik, hogy a jótállás időtartama alatt kiszállási díjat, munkadíjat, fő alkatré-
szek díját illetve a szoftverfrissítéseket további díjazás nélkül kell vállalnia ajánlattevőnek. 

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

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

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

idő lejárta után is érvényesíthetők. 
 
10. Kötbér 
 
10.1. A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítése ese-

tén az Eladó az alábbi mértékű kötbért köteles fizetni a Vevőnek: 
a) Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelemmel érintett áru el-

lenértékének 1%-a/naptári nap (maximum 20%).  
Fenti mértéknek megfelelő késedelmes nap meghaladása (a kötbérmaximum el-
érése) súlyos szerződésszegésnek minősül, mely alapján a Vevő jogosult a 
szerződéstől a szerződésszegésre hivatkozva elállni, és a meghiúsulási kötbért 
követelni, valamint az Eladótól a kára megtérítését követelni. 
Eladó abban az esetben köteles késedelmi kötbér fizetésére, amennyiben olyan 
okból teljesít késedelmesen, amelyért felelős, tekintettel a Ptk. 6:186. § (1) be-
kezdésére.   

b)  Hibás teljesítés esetén, amennyiben Vevő a hibás Áru kijavítását igényli, az 
igény bejelentésétől az Áru kijavításáig terjedő idő alatt Vevőt az érintett áru ér-
tékének 1%-a /naptári nap mértékű, de legfeljebb az érintett áru értékének 20%-
a szerinti hibás teljesítési kötbér illeti meg. Eladó abban az esetben köteles hibás 
teljesítési kötbér fizetésére, amennyiben olyan okból teljesít hibásan, amelyért 
felelős, tekintettel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére. A hibás teljesítési kötbér ma-
ximumának elérése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely alapján Ajánlat-
kérő jogosult a szerződéstől szerződésszegésre hivatkozva elállni, valamint az 
Ajánlattevőtől a kára megtérítését követelni. 

c)  Meghiúsulási kötbér:  
Abban az esetben, ha a szerződés olyan okból nem megy teljesedésbe, melyért 
Eladó felelős, meghiúsulási kötbérre jogosult. Mértéke a meghiúsulással érintett 
termékek nettó vételárának 20%-a, amelyet az Eladó köteles Vevő felszólításától 
számított 15 napon belül átutalással megfizetni. 
 

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

 
10.3. Bármely kötbér összegét a Vevő 8 napos fizetési határidőt biztosító írásbeli felszólítással érvé-

nyesíti. Amennyiben ennek kézhezvételét követő 3 munkanapon belül az Eladó – iratokkal két-
séget kizárólag alá nem támasztott – kimentést nem tesz, akkor a kötbér az Eladó által elis-
mertnek tekintendő és a Kbt. 130.§ (6) bekezdés feltételeinek fennállása esetén a vételárba be-
számítható. 

 
11. Az elállás joga 
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11.1     A Felek megállapodnak, hogy a Vevő az Eladó 20 napot meghaladó késedelme(a kötbérmaxi-

mum elérése) súlyos szerződésszegésnek minősül, mely alapján Vevő jogosult a szerződés-
szegére hivatkozva a szerződéstől elállni és az Eladótól a kára megtérítését valamint meghiú-
sulási kötbért követelni. 

 
12.  Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek 
 
12.1. Az Eladó a közbeszerzési dokumentációban előírtak szerint a saját költségére köteles biztosí-

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

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

teljesítésével kapcsolatban Magyarországon kívül felmerülő adókat és illetékeket az Eladó, míg 
a Magyarországon felmerülő adókat, vámokat és illetékeket a Vevő viseli a közvetlenül importált 
Áruk után. 

 
13. Hatályba lépés 
 

A szerződés az aláírással jön létre és a hatálya jótállási időszak leteltének végéig tart.  
 
Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy Vevő a TIOP-2.2.8/14 sz. pályázat kereté-
ben aláírt támogatási szerződéssel rendelkezzen, melyről Vevő haladéktalanul értesíti Eladót.  
Ezen körülményre tekintettel Vevő az ajánlattételi felhívásban hivatkozott a Kbt. 40. § (3) - (4) 
bekezdéseire.   

 
14 Egyéb feltételek 
 
 
14.1.  Eladó tudomásul veszi és egyben elismeri, hogy szerződésszegésnek minősül különösen, de 

nem kizárólagosan, ha Eladó  
  
- ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból 

törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van 
folyamatban; 

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

– érdekkörében felmerült okból – 20 napos késedelembe esik;  
- érdekkörében felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoz-

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

értéke egyébként számottevően csökken, és megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökke-
nésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a KSZ felszólítására a megszabott határidőn 
belül nem intézkedik; 

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

- valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik. 
 
14. Szerződésszegés 
 



35 

 

Eladó tudomásul veszi és egyben elismeri, hogy szerződésszegésnek minősül különösen, de 
nem kizárólagosan, ha Eladó  
 
- ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból 

törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van 
folyamatban; 

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

– érdekkörében felmerült okból – 20 napos késedelembe esik;  
- érdekkörében felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoz-

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

értéke egyébként számottevően csökken, és megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökke-
nésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a KSZ felszólítására a megszabott határidőn 
belül nem intézkedik; 

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

- valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik. 
 
15 Egyéb feltételek 
 
15.1.  Eladó köteles Vevő részére bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, 

amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, 
hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya 
alatt.  

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

 
Eladó az alvállalkozók személyét a Kbt-ben meghatározott módon és esetben módosíthatja. 
Eladó tudomásul veszi, hogy a szerződési feladatok teljesítését a fenti személyek útján jogosult 
ellátni. Eladó tudomásul veszi, hogy kizárólag a Kbt. 128. § (3) bekezdésében leírt módon le-
hetséges a fent megnevezett alvállalkozó vagy szakember módosítása.  
 
A Kbt. 125. § (4) bekezdése a) pontja alapján Eladó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve 
számolhat el jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 
56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merül-
nek fel, és amelyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 
Eladó vállalja, hogy jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 
a Vevő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Ve-
vőt haladéktalanul értesíti.  
Vevő a Kbt. 125. § (4) és (5) bekezdése szerint az ott foglalt esetekben jelen szerződést jogo-
sult és egyben köteles is felmondani.  
A Kbt. fent említett szakaszai az alábbiakat írja elő: 
„ (4) Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy 
a) a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 
olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; 
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b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő szá-
mára megismerhetővé teszi és az (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktala-
nul értesíti. 
(5) Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 
ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 
a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely te-
kintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; 
a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.” 
 
Az előzőek szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szállí-
tás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 
A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladó-
ra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Ennek elmaradása 
súlyos szerződésszegésnek minősül. 
 
A Kbt. 127. § (4) bekezdés szerint semmis – a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) 
bekezdésében lehetővé tett eset kivételével - a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szer-
ződés azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza az ajánlatkérő szerződésszegése ese-
tére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását. 
 
Jelen szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illet-
ve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. 
 
A Kbt. 128. § (2) szerződés alapján Eladó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése so-
rán kizárólag a közbeszerzési eljárási ajánlatában megjelölt alvállalkozó működhet közre, vala-
mint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, aki (amely) a közbeszerzési el-
járásban részt vett Eladó alkalmasságának igazolásában. Eladó köteles a Vevő részére beje-
lenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem neve-
zett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.  
 

15.2. Jelen szerződés módosítására - amennyiben a módosítást nem a szerződést aláíró személyek 
látják el aláírásaikkal - csak a felek által erre kifejezetten felhatalmazott képviselők útján, írás-
ban, a felek egybehangzó jognyilatkozatai alapján van lehetőség, a Kbt. 132. §-ában meghatá-
rozott esetben. 

 
15.3. Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formá-

ban (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vétel-
kor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A Felek közötti levelezése nyelve: magyar 
 

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

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

……………………szervezeti egység………………… (vezető vagy munkatárs) 
 
15.4.  Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés bármely pontja kógens jogsza-

bályba ütközne, vagy a közbeszerzési eljárás kötelező érvényű dokumentumának tartalmával 
ellentétes lenne, akkor a szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe – minden további 
jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül – a megsértett kötelező érvé-
nyű jogszabályi rendelkezés vagy közbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerül. Fentieket 
kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha valamely kógens jogszabály akként rendelkezik, hogy 
valamely rendelkezése a szerződés része (vagy a szerződésben szövegszerűen szerepelnie 
kell) és azt szövegszerűen a szerződés nem tartalmazza (az adott rendelkezés a szerződés 
részét képezi). 
 

15.5. Amennyiben Eladó külföldi adóilletőségű köteles a szerződéshez az aláírást követő 5 napon 
belül arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a ma-
gyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. Ennek elmaradása súlyos szerződésszegésnek minősül. 

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

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

 
15.7. Jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését Szerződő Felek elsődlegesen tárgyalá-

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

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

 
Melléklet: 
1. sz. melléklet: Műszaki specifikáció 
 
Debrecen, 2015. .........… 
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……………………………………                            ………………………………… 
               Vevő                         Eladó            
     Debreceni Egyetem  
         Dr. Bács Zoltán  
            kancellár  
  
A szerződés megkötésével egyetértek és pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
….…………………………………         
       Borné Lampert Andrea 
       kancellár-helyettes 
 
Debrecen, 2015..........… 
 
Szakmai ellenjegyzés: 
 
 
….…………………………………          
 
 
Jogi ellenjegyzés: 
 
 
….………………………………… 
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V. MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK VALAMENNYI RÉSZ ESETÉN: 

 

 Csak gyári új, korábban használatban nem volt termékek ajánlhatóak! 

 A Műszaki leírásban szereplő elvárások között szerepelnek szerzői nevek, 

termékspecifikus nevek, vagy gyártó specifikus meghatározások. Ezért a Műszaki leírás-

ban javasolt típus csak irányadó, az ajánlattétel során a felsorolt termékekkel legalább 

egyenértékű, vagy annál jobb terméket kell megajánlani!  

 A műszaki specifikációt külön fájl tartalmazza. 

 
AZ ELJÁRÁS EGYES RÉSZEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 
Rész Sorszám Szakterület Megnevezés db 

1 

1 
radiológia UH (gyermekvizsgálatokra alkal-

mas) 
1 

2 
gyermekgyógyászat Nagyteljesítményű UH készülék - 

kardiológia 
1 

3 
gyermekgyógyászat Nagyteljesítményű UH készülék - 

gyermekintenzív 
1 

2 4 radiológia Digitális Rtg berendezés 1 

3 

5 
radiológia MR kompatibilis altatógép és mo-

nitor 
1 

6 
idegsebészet Altató berendezés betegőrző mo-

nitorral 
1 

4 7 szívsebészet szív-tüdő motor 1 

5 8 gyermekgyógyászat Szívfrekvencia variabilis monitor 10 

6 9 
gyermekgyógyászat Amplitúdó integrált EEG berende-

zés 
5 

7 10 
sugárterápia LDR Prostataseedberendezés UH 

vezérléssel 
1 

8 
11 sugárterápia asztalmozgató 1 

12 sugárterápia asztallap 1 

9 13 idegsebészet UH-s sebészeti vágó gép 1 

10 14 

idegsebészet Craniotóm  + 6 db kéziműszer  
(koponyatálca, gerinctálca, 
mikroműszer tálca) 

1 

11 

15 sebészet Laparoszkópos torony I. 1 

16 sebészet Laparoszkópos torony II. 1 

17 nőgyógyászat Laparoszkópos torony III. 1 
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V. Mellékletek 

1. sz. melléklet 

 

Információs adatlap 

 

 

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

 

 

Az eljárás száma és tárgya: 

 

DEK-266/2015.: Orvosi gép-műszerek beszerzése II. 

a TIOP-2.2.8/14-2015-0002 sz. pályázat keretében. 

Az ajánlatot adó cég pontos neve: 

 

 

 

Címe: 

 

 

 

Cégjegyzékszáma: 

EV esetén vállalkozói bejegyzési száma: 

 

Adószáma:  

Bankszámlaszáma: 

 

 

Statisztikai számjele:  

Telefonszáma: 

 

 

 

Telefax száma: 

 

 

 

E-mail címe: 

 

 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó személy 

neve:  

 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil 

száma: 

 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó e-mail 

címe:  
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2. sz. melléklet 

 

FELOLVASÓLAP 

a 

„DEK-266/2015.: Orvosi gép-műszerek beszerzése II.  

a TIOP-2.2.8/14-2015-0002 sz. pályázat keretében” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

  

 

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

 

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

 

 

Részek Nettó ajánlati összár 

1. rész: Nettó ajánlati összár …....... Ft 

2. rész: Nettó ajánlati összár …....... Ft  

3. rész: Nettó ajánlati összár …....... Ft 

4. rész: Nettó ajánlati összár …....... Ft 

5. rész: Nettó ajánlati összár …….. Ft 

6. rész: Nettó ajánlati összár: …….. Ft 

7. rész: Nettó ajánlati összár .......... Ft 

8. rész: Nettó ajánlati összár .......... Ft 

9. rész: Nettó ajánlati összár .......... Ft 

10. rész: Nettó ajánlati összár .......... Ft 

11. rész: Nettó ajánlati összár .......... Ft 

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

 

„DEK-266/2015.: Orvosi gép-műszerek beszerzése II.  

a TIOP-2.2.8/14-2015-0002 sz. pályázat keretében” 

 

Nyilatkozat 

a kizáró okok vonatkozásában 

 

Alulírott ______________________________ mint a(z) ______________________________ (szék-

hely: ______________________________) ajánlattevő szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője az 

alábbi nyilatkozatot teszem a kizáró okok vonatkozásában1: 

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

kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:  

Kbt. 56. § (1) bekezdés: 

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

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

megállapított időtartam végéig; 

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

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

jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 

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

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

 

Kelt: …………………………… 

                  ……………………….. 

         cégszerű aláírás 

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

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

 

„DEK-266/2015.: Orvosi gép-műszerek beszerzése II.  

a TIOP-2.2.8/14-2015-0002 sz. pályázat keretében” 

 

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

 

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

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

a) szabályozott tőzsdén jegyzett társaság * 

b) szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság*  

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

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

az alábbi személyek: 

a) neve: ………………………………….. 

lakcíme: ……………………………….. 

b) neve: ………………………………….. 

lakcíme: ………………………...…….. 

 

Nyilatkozat Kbt. 56. § (2) bekezdés vonatkozásában 

 

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

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

vonatkozásában 

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

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

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

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

neve: …………………………… 

címe:……………………………. 

 

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

feltételek nem állnak fenn;  

 

 

Kelt:…………………………… 

 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 

 

*megfelelő aláhúzandó 
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5. sz. melléklet 

 

„DEK-266/2015.: Orvosi gép-műszerek beszerzése II.  

a TIOP-2.2.8/14-2015-0002 sz. pályázat keretében” 

 

Nyilatkozat cégbírósági változásbejegyzési kérelemről 

 

 

 

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

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

vonatkozásában 

 

- * Nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás 

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

benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött 

igazolást.  

 

 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

             ……………………….. 

               cégszerű aláírás 

 

*megfelelő aláhúzandó 
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6. sz. melléklet  

 

„DEK-266/2015.: Orvosi gép-műszerek beszerzése II.  

a TIOP-2.2.8/14-2015-0002 sz. pályázat keretében” 

 

 

NYILATKOZAT 

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

a ….. rész* tekintetében 

 

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

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

 

a) alvállalkozót  

**nem vesz igénybe 

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

1) 

- tevékenység: …………………….   

2) 

- tevékenység: …………………….  

 

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

**nem vesz igénybe 

**az alábbiak tekintetében vesz igénybe: 

1) 

- név:……………………. 

- cím:……………………. 

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

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

2) 

- név:……………………. 

- cím:……………………. 

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

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

 

Kelt:…………………………… 

 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 

 

* Részenként töltendő ki. A kipontozott helyre a megajánlott rész sorszámát kell szerepeltetni.  

**megfelelő aláhúzandó  
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7. sz. melléklet 

„DEK-266/2015.: Orvosi gép-műszerek beszerzése II.  

a TIOP-2.2.8/14-2015-0002 sz. pályázat keretében” 

 

N Y I L A T K O Z A T 

a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján 

a ….. rész* tekintetében 

 

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

nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet  

 

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

-**vesz igénybe a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező szerződés teljesítéséhez, a következő(k) 

tekintetében:  

 

Alkalmassági követel-

mény(ek) az ajánlati 

felhívásban szereplő 

megjelölése (pl.: 

P1,M1…) 

Az alkalmassági követelmény 

meghatározása 

(pl.: mérleg szerinti eredmény, CE 

megfelelés, referencia stb.) 

Kapacitást nyújtó cég neve, 

székhelye, cégjegyzék száma 

   

   

 

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

**a) pontja alapján: 

az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforráso-
kat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogom venni. Az erőforrás igénybe véte-
lének módja:  
- alvállalkozó 
- egyéb:……………………………. 

**b) pontja alapján: 
az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesíté-
sére vonatkozik. Nyilatkozom,hogy a teljesítés során a megnevezett szervezetet 
……………………………………………..tevékenység ellátására vonom be, így adatait az alkal-
masság 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 foglaltaktól eltérően, az alkal-
massági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrá-
sokra vonatkoznak. A szervezet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználtuk, a 
Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének el-
maradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

 

Kelt:…………………………… 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 

* Részenként töltendő ki. A kipontozott helyre a megajánlott rész sorszámát kell szerepeltetni.  

**megfelelő aláhúzandó   
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8. sz. melléklet 

 

„DEK-266/2015.: Orvosi gép-műszerek beszerzése II.  

a TIOP-2.2.8/14-2015-0002 sz. pályázat keretében” 

 

Nyilatkozat Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján 

 a ….. rész* tekintetében 

 

 

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

zom, hogy az általam képviselt cég a …………………………………ajánlattevő számára a következő 

kapacitás(oka)t bocsátja rendelkezésre. 

 

Alkalmassági követel-

mény(ek) az ajánlati felhí-

vásban szereplő megjelölése 

(pl.: P1,M1…) 

Az alkalmassági követelmény meghatározása 

(pl.: számviteli beszámoló, referencia stb.)  

  

  

  

  

  

 

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

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

rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  

 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 

 

* Részenként töltendő ki. A kipontozott helyre a megajánlott rész sorszámát kell szerepeltetni.  
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9. sz. melléklet 

 

„DEK-266/2015.: Orvosi gép-műszerek beszerzése II.  

a TIOP-2.2.8/14-2015-0002 sz. pályázat keretében” 

 

N Y I L A T K O Z A T 

a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján 

 

 

 

 

 

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

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

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

pontjai szerinti kizáró okok fennállnak. 

 

 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

 

 

 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 
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10. sz. melléklet 
 

ÖSSZEFOGLALÓ A REFERENCIÁKRÓL 
 

Ssz. 

Az eljárás 
melyik ré-

szére mutat-
ja be a refe-

renciát? 

Szerződés tárgya 
Ellenszolgáltatás 

összege 
(nettó Ft + ÁFA)  

Teljesítés ideje 
A szerződést 
kötő másik fél 
megnevezése 

Az információt adó sze-
mély (név, cím, elérhe-

tőség) 

A teljesítés 
szerződésszerű 

volt-e? 

   
 
 

     

   
 
 

     

   
 
 

     

   
 
 

     

   
 
 
 

     

 
 

Kelt:…………………………… 
 
 
        …………..……………………….. 
         cégszerű  aláírás 
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11. sz. melléklet 
 

REFERENCIA  
műszaki-szakmai alkalmasság igazolásához 

 
 

Szerződő fél:  ………………………………………………….. 
A szerződés tárgya:  …………………………………………………… 
Az árubeszerzés rövid ismertetése: …………………………………………………… 
 
Megrendelő megnevezése:   …………………………………………………… 
Információt adó 
 neve:     …………………………………………………… 

címe:     …………………………………………………… 
elérhetősége:    …………………………………………………… 

 
 
Teljesítés ideje:       Kezdés:   …………………………………………………… 
        Befejezés:  …………………………………………………… 
 
Teljesítési helye:    …………………………………………………… 
 
Az ellenszolgáltatás összege:   …………………………………………………… 
 
Saját teljesítés aránya (közös ajánlattétel esetén): …………………………………………………. 
 
A teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt. 
 
Jelen igazolást közbeszerzési eljárásokon történő részvételhez, műszaki-szakmai alkalmasság igazolá-
sára állítottam ki. 
 
Kelt: ……..………………….. 
 
 
Szerződést kötő másik fél vagy ajánlattevő/ közös ajánlattevő / alvállalkozó / alkalmassági feltétel 
igazolásához kapacitást nyújtó szervezet cégszerű aláírása: 
 

P.H. 
 
 
 

   
 ……………………………………………….. 

         referenciát kiállító aláírása 
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12. sz. melléklet 

 

„DEK-266/2015.: Orvosi gép-műszerek beszerzése II.  

a TIOP-2.2.8/14-2015-0002 sz. pályázat keretében” 

 

NYILATKOZAT* 

a 60. § (3) bekezdés szerint 

 

 

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

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

 

 

nyilatkozom, 

 

 

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

dokumentációban meghatározott követelményeket megismertem, és azokat kötelezőként, feltételek 

nélkül elfogadom. 

 

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

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

jogszabályi előírásoknak megfelelően – a felolvasólapon szereplő ellenszolgáltatásért – maradéktalanul 

teljesítem.  

 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

 

 

             ……………………….. 

                  cégszerű aláírás 

 

 

 

*Ezt a nyilatkozatot az ajánlat papír alapú példányába eredeti, cégszerűen aláírt példányban kell be-

nyújtani. 
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13. sz. melléklet 

 

„DEK-266/2015.: Orvosi gép-műszerek beszerzése II.  

a TIOP-2.2.8/14-2015-0002 sz. pályázat keretében” 

 

 

NYILATKOZAT 

a 60. § (5) bekezdés szerint 

 

 

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

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

 

nyilatkozom, 

 

hogy az általam képviselt cég Kkvt szerinti besorolása :  

     *Mikrovállalkozás 

     *Kisvállalkozás 

     *Középvállalkozás 

     *Nem tartozik a tv. hatálya alá 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

 

 

             ……………………….. 

                 cégszerű aláírás 

* megfelelő aláhúzandó 
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14. sz. melléklet 

 

„DEK-266/2015.: Orvosi gép-műszerek beszerzése II.  

a TIOP-2.2.8/14-2015-0002 sz. pályázat keretében” 

 

 

 

NYILATKOZAT 

szerzői és iparjogvédelmi helytállásról 

 

 

 

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

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

 

nyilatkozom, 

 

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

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

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

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

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

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

helyt állok. 

 

 

 

Kelt: ……………………………… 

 

 

 ………………………….. 

 cégszerű aláírás 
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 15. sz. melléklet 

 

„DEK-266/2015.: Orvosi gép-műszerek beszerzése II.  

a TIOP-2.2.8/14-2015-0002 sz. pályázat keretében” 

 

 

NYILATKOZAT 

szervizháttér és minőségirányítási rendszer rendelkezésre bocsátásáról 

 

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

hely: …………………………………….…………) cégjegyzésre jogosult képviselője, a Debreceni Egye-

tem „DEK-266/2015.: Orvosi gép-műszerek beszerzése II. a TIOP-2.2.8/14-2015-0002 sz. pályázat 

keretében” tárgyú eljárás ajánlati felhívás VI.3) 22) és 23) pontja alapján az alábbi   

 

nyilatkozatot tesszük:  

 

1., Vállaljuk, hogy nyertes ajánlattétel esetén a tárgyi eljárásra az ajánlatban megajánlott eszköz(ök)höz 
az eszköz meghibásodása esetén igénybe vehető olyan szervizhátteret biztosítunk az Ajánlatkérő szá-
mára, amely a bejelentést követő legfeljebb 48 órán belül meg tudja kezdeni a hiba elhárítását.  

A szerviz megnevezése, címe, kapcsolattartó elérhetősége: 

Név: ……………………………………………………….. 

Cím: ……………………………………………………….. 

Elérhetőség (telefon, fax, e-mail): ………………………. 

 

2., Vállaljuk, hogy nyertes ajánlattétel esetén legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig az Ajánlatkérő 
számára rendelkezésre bocsátjuk az alábbi dokumentumot:  

elismert (akkreditált, EU tagállamban bejegyzett), független tanúsító szervezet által kiállított MSZ EN 
ISO 9001 jelű orvostechnikai eszközök forgalmazása és szervizelése vagy tartalmában azonos minő-
ségbiztosítási rendszer, vagy MSZ EN ISO 13485 jelű szabvány szerinti minőségirányítási rendszer 
meglétéről szóló tanúsítványt, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől szárma-
zó egyenértékű tanúsítványt vagy egyéb, az ajánlattevő egyenértékű minőségbiztosítási intézkedései-
nek bizonyítékait.  

 

Vállaljuk továbbá, hogy a tanúsítványt/minőségbiztosítási intézkedéseket a teljesítés időtartamára szóló 
érvényességgel fenntartjuk. 

 

Elfogadjuk, hogy ezen dokumentum(ok) benyújtásának elmaradása a szerződéskötéstől történő vissza-
lépésnek minősül. 

 

Kelt: ……………………………… 

 

 ………………………….. 

 cégszerű aláírás 
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16. sz. melléklet 
 

„DEK-266/2015.: Orvosi gép-műszerek beszerzése II.  

a TIOP-2.2.8/14-2015-0002 sz. pályázat keretében” 

 

NYILATKOZAT  

kiegészítő tájékoztatásokról 

 

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

 

nyilatkozom, 
 

hogy a jelen közbeszerzési eljárásban a ……. számú, valamennyi az eljárás során kibocsátott kiegészí-
tő tájékoztatást átvettem és jelen ajánlatom elkészítése során azokat figyelembe vettem.  
 
 
 
Kelt: …………………… 
 
 
 
 
 ……………………………………. 
 cégszerű aláírás 
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17. sz. melléklet 

 

„DEK-266/2015.: Orvosi gép-műszerek beszerzése II.  

a TIOP-2.2.8/14-2015-0002 sz. pályázat keretében” 

 

 

KERESKEDELMI ÁRAJÁNLAT  

a megajánlott termékekről  

 

…… sz.  részajánlat 

 
 

Megajánlott eszköz A megajánlott  
termék 

16/2006.(III.27.) 
EüM-rendelet  

szerinti osztályba 
sorolása 

Darab-
szám 

Nettó egységár 
(Ft/db) 

Bruttó  
egységár 

(Ft/db) 

Nettó összár 
(Ft) 

Bruttó összár 
(Ft) 

Megnevezése Típusa Gyártója Származási helye 

          

          

 
 
 



 

57 

 

 
 

18. sz. melléklet 
 

„DEK-266/2015.: Orvosi gép-műszerek beszerzése II.  

a TIOP-2.2.8/14-2015-0002 sz. pályázat keretében” 

 

 

NYILATKOZAT  

az ajánlat papíralapú és elektronikus másolati példányainak egyezőségéről 

 

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

 
nyilatkozom, 

 
hogy az általunk benyújtott papíralapú ajánlat és a jelszó nélkül olvasható „.pdf” formátumban elektroni-
kus adathordozóra rögzített másolati példányok mindenben megegyeznek.    
 
 
 
 
Kelt: …………………… 
 
 
 
 
 ……………………………………. 
                                 cégszerű aláírás 
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19. sz. melléklet 
 

„DEK-266/2015.: Orvosi gép-műszerek beszerzése II.  

a TIOP-2.2.8/14-2015-0002 sz. pályázat keretében” 

 

 

NYILATKOZAT  

felelős fordításról 

 

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

 
nyilatkozom, 

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


