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I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 

 

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

megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely 

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

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

vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés 

érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy 

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

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

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

nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 

 

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

tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű eszközök is 

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

 

3. Amennyiben az Ajánlati felhívás és az Ajánlati Dokumentáció (továbbiakban: 

Dokumentáció) között eltérés tapasztalható, úgy az Ajánlati felhívásban foglaltak a 

mérvadók. 

 

 

 

Fontos fogalmak a Kbt. alkalmazásában: 

 

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

nyújt be; 

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

megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, 

kivéve 

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

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

alapanyag eladóját, 

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 

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

rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses eszközök alkalmazása; 

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

Térséget, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásokban részes 

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

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

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

kivitelezését, illetve építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását 

kínálja; 

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

hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz; 
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közbeszerzési eljárás megkezdése: A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást 

megindító hirdetmény feladásának időpontját, a közvetlen részvételi felhívás [38. § (1) 

bekezdés] megküldésének időpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében 

pedig az ajánlattételi felhívás - a 99. § (2) bekezdése szerinti esetben a tárgyalási meghívó 

- megküldésének, ennek hiányában a tárgyalás megkezdésének időpontját kell érteni; 

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

alábbi feltételek közül legalább eggyel rendelkezik egy másik szervezet tekintetében: 

a) vagyoni hozzájárulása, illetve részvénytársaság esetében a tulajdonában lévő 

részvények névértéke meghaladja a jegyzett tőke felét, 

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

rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos 

tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati 

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

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

felügyelőbizottság (felügyeleti, ellenőrző szerv, testület) tagjainak többségét 

megválassza (kijelölje) vagy visszahívja; 

támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb 

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

kezességvállalást; 

tényleges tulajdonos: 

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

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény 3. § szerint:  

3.§ r)  

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

rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

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

közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával 

rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem 

a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy 

azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények 

vonatkoznak, 

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

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

befolyással rendelkezik, 

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

végrehajtanak, 

rd) alapítványok esetében az a természetes személy, 

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

leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 

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

kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 

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

alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány 

képviseletében eljár, továbbá 

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

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

 

Az ajánlat elkészítése 

 

1. A Dokumentáció kiegészítése, tájékoztatás 

 

Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ésszerű időben kérjen írásban 

további tájékoztatást az ajánlat elkészítéséhez szükséges bármely információ 

tekintetében, az Ajánlattételi felhívásban megadott elérhetőségeken. 

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

kért tájékoztatásra a válaszát.  

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

kiegészítő információ kérés. 

 

2. Az ajánlati felhívás és/vagy Dokumentáció módosítása 

  

Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult módosítani az 

Ajánlattételi felhívásban, illetve a Dokumentációban meghatározott feltételeket.  

Amennyiben az ajánlattételi felhívás vagy a dokumentáció módosul, vagy az 

ajánlattételi határidő meghosszabbításra kerül, Ajánlatkérőnek elegendő a módosított 

ajánlattételi határidőről vagy a dokumentáció módosításról a módosított dokumentáció 

közvetlen megküldésével értesíteni az ajánlattevőket. 

 

3. Az ajánlat visszavonása 

 

 Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig az Ajánlatkérőhöz intézett írásbeli 

nyilatkozattal visszavonhatja az ajánlatát.  

 

4. Az ajánlat módosítása 

 

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

(7) bekezdés). 

 

 

5. Az ajánlatba csatolandó iratok 

 

 Az ajánlatnak az iratjegyzék szerinti dokumentumokat kell tartalmaznia, figyelemmel 

jelen dokumentáció és az ajánlattételi felhívás előírásaira. Valamint az ajánlatnak 

tartalmaznia kell szakmai ajánlatot melyben ajánlattevő a megajánlott projektort, 

interaktív oktató asztalt, tabletet, taps szoftver (rendszer szoftver) liszenszet, eFrame 

szoftvert, A1 méretű fekete papírt, video könyvet (A5, 4.3 colos kijelző) részletesen 

bemutatja, ismerteti, akként, hogy a termékek műszaki leírásnak való megfelelősége 

megállapítható legyen. 

 

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 
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 Az ajánlat érvényességéhez szükséges, hogy az Ajánlattevő igazolja a szerződés 

teljesítésére való alkalmasságát. 

 

a) A pénzügyi-gazdasági alkalmasság igazolása céljából az Ajánlattevőnek 

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

 

b) A műszaki-szakmai alkalmassága igazolása céljából az Ajánlattevőnek 

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

 

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

igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek 

történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez 

szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 

alatt.  

 

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

szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:  

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

bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és 

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

alvállalkozóként megjelölésre került, vagy  

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

beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen 

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

igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának 

felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy  

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

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

ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az 

a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság 

igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az 

ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 

összefüggésben ért kár megtérítéséért.  

 

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

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

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

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

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

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

igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 56. § (1)-(2) 

bekezdésében meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.  

Igazolási mód:  

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

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

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

k) pont kc) alpontját a Kr. 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában 
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foglaltak szerint kell igazolnia. A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó 

nyilatkozatnak az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjánál nem régebbinek 

kell lennie. 

A közbeszerzés teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozó és az alkalmasság 

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

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

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

alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt.  

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a a 

Közbeszerzési Hatóság „A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-

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

igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról 

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

nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett 

gazdasági szereplők vonatkozásában” (KÉ 2014/57. szám, 2014.05.16.) „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” (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám, 2012.06.01.) című 

útmutatóira (elérhető: www.kozbeszerzes.hu honlapon).  

 

9. Az ajánlat pénzneme 

 

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

  

10. Az ajánlat nyelve 

 

Az ajánlatban valamennyi dokumentumnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen 

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

fordítások helyességért ajánlattevő felel. Ajánlatkérő az esetleges téves információt 

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

 

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

 

Az Ajánlattevő az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint jogosult részajánlat 

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

Kbt. 25. § (1) és (2) bek. alapján:  

 több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot.  

 Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők kötelesek becsatolni azt az összes 

érintett ajánlattevő által aláírt megállapodást is, amely tartalmazza:  

-a közös ajánlattevők közül 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. 

http://www.kozbeszerzes.hu/
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Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. § (3)-(4) és (6)-(7) bek. szerint kell eljárni. 

 

12. Ajánlati kötöttség 

 

Az Ajánlattevő ajánlatához (ajánlati kötöttség) az ajánlattételi határidő lejártától kötve 

van. Az ajánlati kötöttség időtartama 30 (harminc) nap. 

 Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően 

felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további 

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

kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. 

 

13. Az ajánlat érvényességének alaki kellékei 

 

Az ajánlatot egy eredeti papíralapú példányban és elektronikusan 1 db elektronikus 

adathordozón, a teljes ajánlatot szkennelve pdf típusú fájlként kell benyújtani. Az 

ajánlatban nyilatkozni kell, hogy az elektronikus példány a papíralapú eredetivel 

mindenben megegyezik. Amennyiben az eredeti papíralapú és az elektronikus 

adathordozón lévő példány között bármilyen eltérés van, a papíralapú példány tartalma 

az irányadó. 

  

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

alábbiak szerint kell megjelölni a beszerzés tárgyát: 

 

DEK-279 

AJÁNLAT 

„DEK-279_Adásvételi szerződés az „ÚJ” típusú oktatási megoldásokra a Sport 

és tudomány a társadalomért Kelet-Magyarországon a TÁMOP-4.1.2.E-

15/1/KONV-2015-0001 projekt keretében beszerzendő eszközök tekintetében 

hozzá kapcsolódó szolgáltatásokkal” 

elnevezésű közbeszerzési eljárásra  

 

Az ajánlattételi határidő, 2015. 10. 09. 11:30 óra előtt nem bontható fel! 

 

 

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

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

ilyen szervezeti egység telephelyét, fióktelepét. 

 

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

Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban 

meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és 

benyújtania.  

 

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

ellátni, az ajánlatba oldalszámozott tartalomjegyzéket kell csatolni. 

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az 

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

valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.  

 



Debreceni Egyetem DEK-279/2015. sz. eljárás 

 9 

Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett 

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

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

 

Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében az 

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

számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre 

kerülnek. 

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

kapacitást rendelkezésre bocsátó gazdálkodó szervezetek részéről aláíró személyek 

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

meghatalmazást. 

 

14. Az ajánlatok benyújtása, ajánlattételi (benyújtási) határidő 

  

Ajánlatok nyilvános bontása: 

Az ajánlat postai úton vagy személyesen is benyújtható. 

Az ajánlat postai úton csak tértivevényes küldeményként nyújtható be.  

A személyesen benyújtott ajánlat átvételét Ajánlatkérő a helyszínen írásban 

visszaigazolja. Lezáratlan, illetve sérült borítékot nem vesz át. 

  

Az ajánlatoknak legkésőbb 2015. 10. 09. 11:30-ig meg kell érkezniük az alábbi 

címre:              

Debreceni Egyetem 

Kancellária 

Jogi Igazgatóság és Közbeszerzési osztály 

4032 Debrecen, Kassai út 26.  

I. emelet 13. szoba  

 

A postán feladott ajánlatot az Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül 

benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig az ajánlat 

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

küldemények elvesztéséből vagy téves kézbesítéséből eredő kockázat az Ajánlattevőt 

terheli. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérőnél külső 

szolgáltató végzi a postai küldemények átvételét és továbbítását, ezért a postán 

megküldött ajánlatok esetén a küldemény megérkezése az ajánlattétel helyszínére 

legalább egy munkanapot vehet igénybe. 

 

 

15. Az ajánlatok felbontása 

 

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

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

összes ajánlat felbontásra nem kerül.  

 

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

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

támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott 

szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.  
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Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, 

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

szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.  

 

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

ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a 

szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.  

 

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

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

felolvasólapba.  

 

A beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok ismertetéséről az ajánlatkérő 

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

ajánlattevőnek. 

 

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

ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön 

jegyzőkönyv készül. 

 

16. Ajánlatok vizsgálata 

 

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

e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.  

 

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

 

(1) Az ajánlat jelentkezés érvénytelen, ha  

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;  

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

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

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

szervezetet az eljárásból kizárták;  

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

követelményeknek;  

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

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem 

értve az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;  

 

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

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

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

kötelezettségvállalást tartalmaz [70. §];  

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

az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre (jelen eljárásban nem 

követelmény).  

 

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

szerint az ajánlatot értékelnie.  
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17. Az Ajánlattevő kizárása 

 

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

vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki  

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

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

(2) Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból  

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

bekezdése],  

  

18. Az ajánlatok hiánypótlása, pontosítása 

 

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

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

Ajánlattevő egyidejű írásbeli értesítése mellett szólítja fel hiánypótlásra az érintett 

Ajánlattevő(ke)t. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell.  

 

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

és a többi Ajánlattevő egyidejű írásbeli értesítése mellett felvilágosítást kérhet az 

Ajánlattevőtől az ajánlattal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések tartalmának 

tisztázása érdekében.  

 

Ha az ajánlat kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz, az Ajánlatkérőnek írásban 

kell magyarázatot kérnie. 

 

Ha az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme 

lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan 

aránytalannak értékelt kötelezettséget tartalmaz, az Ajánlatkérő az érintett ajánlati 

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

melyről valamennyi ajánlattevőt egyidejűleg értesíteni kell. 

 

19. Az ajánlatok értékelése és összehasonlítása 

 

Az Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére pénzügyi, gazdasági és műszaki szempontból 

alkalmas Ajánlattevőknek a jelen közbeszerzési dokumentációban meghatározott 

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

a.) pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás megajánlása alapján 

értékeli, az ajánlati felhívás IV.2.) pontjának megfelelően. 
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A felolvasólapon az ajánlati árat nettó (áfá-t nem tartalmazó) összegben, forintban 

kérjük megadni. A felolvasó lapon megjelölt nettó ajánlati ár meg kell egyezzen a 

részletes árajánlatban megadott nettó összárak összegével. 

 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő 

szerződés szerinti termékek, szolgáltatások árait és azzal kapcsolatos valamennyi 

feladat ellátásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget. A felolvasólapon 

szerepeltetett ajánlati áron kívül nyertes ajánlattevő nem jogosult semmilyen egyéb díjra 

vagy költségtérítésre. 

 

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];  

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

szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az eredmény megküldését követően észleli, 

hogy az eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést 

orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított írásbeli összegezést köteles faxon vagy 

elektronikus úton haladéktalanul, egyidejűleg az összes ajánlattevőnek megküldeni.  

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

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

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

legkésőbb az eljárás eredményének megküldését követő tíz napon belül köteles 

egyidejűleg megküldeni az összes ajánlattevőnek.  

 

22. A szerződéskötés tervezett időpontja 

 

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

az elfogadott ajánlatban foglaltak alapján kerül sor az összegezést megküldését követő 

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

(6) bekezdésétől eltérően az ott rögzített 10 napos időtartam letelte előtt is megköthető 

a szerződés.   

 

23. Az eljárás nyertesének visszalépése 

 

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

hirdetett ilyet - az eljárás eredményének kihirdetésekor második legelőnyösebb ajánlatot 

benyújtónak minősített Ajánlattevővel köti meg a szerződést. 

  

24. Alkalmazandó jogszabályok 

 

A jelen ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és az egyéb 

vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
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IRATJEGYZÉK 

az ajánlat részeként benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról 

 

Ssz. Vizsgálat tárgya Igazolás módja 

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

melléklet) 

2. Tartalomjegyzék oldalszámozott 

3. 
Felolvasólap Kiadott minta szerint (2. sz. 

melléklet) 

4. 

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

okok hatálya alá tartozás;  

 

A 310/2011. (XII.23.) 

Kormányrendelet 12. § alapján, a 

kiadott minta szerint (3-4. sz. 

melléklet) 

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

melléklet) 

7. 

Pénzügyi-gazdasági alkalmasság megítélése az Ajánlattételi felhívás III.2.2. 

pontjában előírtak és a 310/2011. 

(XII.23.)  Kormányrendelet 14. § (1) 

b) pontja szerint vagy 6 sz. melléklet 

8. 

Műszaki-szakmai alkalmasság megítélésére 

kért dokumentumok 

Ajánlati felhívás III.2.3. pontjában 

előírtak a 310/2011. (XII.23.) 

Kormányrendelet 16. § (5) szerint 

vagy 6 sz. melléklet 

9. 

Kbt. 40. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozat  

7. számú melléklet szerint; a 

nemleges nyilatkozatot és kérjük 

csatolni 

10. 

Kapacitás biztosítására bevont szervezet 

tekintetében 

Kötelezettségvállalásra vonatkozó 

nyilatkozatok a Kbt. 55.§ (5)-(6) 

alapján (8-9. sz. melléklet); a 

nemleges nyilatkozatot és kérjük 

csatolni 

11. 

Az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés 

teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra 

vonatkozóan, KKvt szerinti besorolás 

Kbt. 60. § (3) és (5) szerinti 

nyilatkozat eredeti példányban 

(10. sz. melléklet) 

12. 
Közös ajánlattétel esetén Közös ajánlattételről szóló 

megállapodás a Kbt. 25. § szerint 

13. 
Aláírási címpéldány(ok), aláírásminta, 

meghatalmazás 

Felhívás V.4.2) pontja alapján 

14. 
Szerzői és iparjogvédelmi nyilatkozat 

 

Felhívás V.4.10) pontja alapján (11. 

sz. melléklet) 

15. 
Nyilatkozat az ajánlat papíralapú és elektro-

nikus példányainak egyezőségéről 

Felhívás V.4.1) pontja alapján (12. sz. 

melléklet) 
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16. 
Nyilatkozat felelős fordításról, amennyiben 

idegen nyelvű irat került benyújtásra 

Ajánlati felhívás V.4.3) alapján 

(13. sz. melléklet) 

17. 
részletes árajánlat Ajánlati felhívás V.4.22) alapján 

Dokumentáció 14. sz. melléklet 

18. 

szakmai ajánlat Ajánlati felhívás V.4.21) alapján, és a 

dokumentáció 5. pontja alapján a 

megajánlott termékek (projektor, 

interaktív oktató asztal, tablet, taps 

szoftver (rendszer szoftver) liszensz, 

eFrame szoftver, A1 méretű fekete 

papír, video könyv) részletes 

bemutatása, ismertetése 

 

 

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.  

MŰSZAKI LEÍRÁS 

 

Az implementáció célterülete 

 

 A következő tevékenységek végrehajtása Ajánlattevő felelőssége: 

o Eszközök implementálása, beszerelése 

o A tanárok képzése az új eszközök és szoftverek használatáról  
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A választott hardverek és szoftverek ismertetése 

 

Interaktív Oktató Asztal 

 

A Fókusz: Az Interaktív Oktató Asztal egy olyan helyet biztosít, ahol a tanulók 

összegyűlhetnek az 55 colos érintőkijelző köré. A 4-6 fős csoportok a tanulás 

direkt megközelítését tapasztalhatják meg a vizuális, képalkotó tanulás 

segítségével. A technológia és metodológia közötti szoros harmónia 

segítségével valódi tanulási élményt hozunk létre.  A tanár előkészíti az óra 

anyagát a saját, házon belül fejlesztett Learning Software megoldás segítségével. 

 

 

A Módszertan:  Vizuálisan orientált tanulás egy gyakorlati szituációban, amely a tanulót 

helyezi a középpontba. Akár csoportban (8 főig) akár egyedül dolgozik az 

interaktív oktató asztalon, ennek a módszernek a használata személyes tanulási 

lehetőségeket biztosít. 

 

Technológia:  55 colos érintőkijelző (főbb jellemzők) 

 HD kijelző 

 Biztonsági üveg 

 Fényes felület 

 Infravörös érintés érzékelés 

 Nem befolyásolja a napfény 

 Elektromos magasság és dőlésszög állítás 

 

Beépített PC (főbb jellemzők) 

 Microsoft Windows operációs rendszer 

 WiFi (802.11 b/g/n) és Ethernet csatlakoztathatóság 

 320GB Merevlemez 

 -tapps Multi-touch szoftver (Ajánlattevő liszensz) (opcionális)  

 

Interaktív Fekete tábla 

A projektor konzol és a papírrögzítő bilincs a Debreceni Egyetemen már meglévő iskolai 

táblára kerül felszerelésre, ahogy az a 6. oldalon található rajzon jelölve van. 

 

A Fókusz: Az Interaktív Fekete Tábla a modern technológia zökkenőmentes 

összeolvasztását jelenti egy már létező analóg oktatási formával. A már meglévő 

prezentációs táblák használatával (mint például a fekete/zöld iskolai táblák) és 

a létező oktatási segédletekkel illetve digitális támogatással fejlesztjük a tanárok 

képességeit. Ez az eszköz megváltoztatja azt, ahogy a tanárok tanítanak, és 

ahogy a tanulók tanulnak. 

Egy optimális és érdekes professzionális módon kombináljuk a hagyományos 

iskolai táblát a Ultra Közeli Vetítési Távolságú Projektorával. Ez a fajta 

interakció megmutatja, hogy a tanulás mennyire szórakoztató lehet a diáknak és 

a tanárnak is. 

A Módszertan:  A projektorral képet vetítünk a táblára, amit a diákok és a tanárok kréta 

segítségével átrajzolhatnak a táblára. A vetített tartalom lehet egy színes kép, 

egy matematikai egyenlet a megoldás nélkül, vagy egy kitöltésre váró 

négyzetrács, ez mind csak a tanárok vagy diákok fantáziáján, illetve az elérni 

kívánt tanulási célokon múlik. Ezt úgy nevezik, hogy „Vizuálisan orientált 
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tanulás (cselekvésen keresztül)”, amely növeli a tanulás megkönnyítésének 

flexibilitását. 

 

Technológia:  Iskolai tábla papírrögzítő bilincsekkel a fekete papír rögzítéséhez (a Debreceni 

Egyetem iskolai táblája lesz felhasználva erre a célra) 

 Ultra Közeli Vetítési Távolságú Projektor 

 Távirányító a projektorhoz 

USB stick, mely egy oktatási célokra készült videókból és képekből álló demó 

csomagot tartalmaz (Ajánlattevő liszensz) 

  

Smart-Presenter 

 

A Fókusz: A Smart Presenter app szoftver - IOS-re (Apple) és más operációs rendszerekre– 

abban támogatja a vállalatokat, egyetemeket, középiskolákat és 

sportakadémiákat, hogy tabletek használatával fejlesszék a tanulási 

folyamatokat és az információ megosztást. 

 

A Debreceni Egyetem 7db tabletet kap, amelyeken a Smart Presenter futni, 

ezáltal biztosítandó, hogy a tabletek megfeleljenek az iskola IT infrastruktúra 

szabályozásának. 

 

A Smart Presenter app lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy dokumentumokat 

osszanak meg, anélkül, hogy azokat ki kellene nyomtatni.  

 

Az alkalmazás ingyenes verziójának a használatával (a Debreceni Egyetemre 

vonatkozólag), maximum 10 fős csoportok dolgozhatnak együtt egy 

biztonságos, zárt környezetben a helyi WiFi hálózatot használva. 

 

Az alkalmazás WiFi-n keresztül csatlakozik a Ultra Közeli Vetítési Távolságú 

projektorokhoz, így a prezentáció egyszerre jeleníthető meg a tableteken és a 

projektoron. 

 

  

 

A Módszertan:  Vizuálisan orientált tanulás és digitális dokumentum megosztás növeli a 

tanulás megkönnyítésének flexibilitását. Nem szükséges kinyomtatott 

anyagokat hordozni. Elég, ha megosztja PDF formátumú fájljait. 

A tanár/diákok tablet segítségével irányíthatják az óra menetét. 

 

Technológia:  Smart Presenter App 

Tabletek (A Debreceni Egyetem 7 tabletet kap, a pontos típusuk később kerül 

meghatározásra) 

 Ultra Közeli Vetítési Távolságú Projektor (bármely, az Interaktív 

Osztályteremben jelen lévő projektor) 

 Távirányító a projektorhoz 

Videó Oktató Könyv 

 

A Fókusz: A Videó Oktató Könyv alternatív tanulási lehetőségeket kínál.  

Amikor egyéni tanulásra van szükség a saját szabadidőben, otthon, eszköztől 

függetlenül, akkor a Videó Oktató Könyv az ideális eszköz. A videó segítségével 
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történő tanulás nem újdonság, ugyanakkor a Videó Oktató Könyv használata 

egy új Ajánlatkérői kezdeményezés. 

 

Példa: Minden diák kap egy Videó Oktató Könyvet, amire a tanárok feltölthetik 

a videó anyagokat, ami kiegészíti az óra anyagát, vagy részét képezi a házi 

feladatnak. A projektjük végeztével a diákok visszajuttatják a Videó Oktató 

Könyveket a tanárnak, így azok újra felhasználhatóak más projektekhez is. 

Bárhol, ahol a szülők vagy tanárok szeretnék megérteni, hogy mi történt a 

gyermekük/diákjuk óráján, Videó Oktató Könyv használatával kaphatnak erről 

információt. 

 

Ajánlatkérő profiljának és megjelenésének létrehozása, a videó könyvek 

dizájnjának létrehozása maximum 21 alkalmazás segítségével történhet, amit 

Ajánlatkérő választ ki. 

 

 

 

A Módszertan:  Vizuálisan orientált tanulás extrém szintű flexibilitással. Mindig és 

mindenhol elérhető. Az egész eszköz és operációs rendszer függetlenül 

működik. Nincs szükség WIFI hálózatra, internet hozzáférésre stb.  

 

Technológia:  Videó Oktató Könyv 

 Minőségi nyomtatott könyv 

 A5 (álló) 5 colos VGA képernyővel 

 Integrált érintőgombok 

o Start/stop 

o Hangerő 

 Beágyazott nyomtatott oldalak (ha szükséges) 

 Integrált USB csatlakozó 

 USB kábel  

 Akkumulátor töltése 

 Videó anyagok feltöltése (tanár/előadó) 

 Videó anyagok letöltése (diák) 
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IV. IRATMINTÁK 

1. sz. melléklet 

 

 

 

INFORMÁCIÓS ADATLAP 

 

 

 

 

Az ajánlat száma és tárgya: 

 

DEK-279_Adásvételi szerződés az „ÚJ” típusú 

oktatási megoldásokra a Sport és tudomány a 

társadalomért Kelet-Magyarországon a TÁMOP-

4.1.2.E-15/1/KONV-2015-0001 projekt keretében 

beszerzendő eszközök tekintetében hozzá 

kapcsolódó szolgáltatásokkal 

Az ajánlatot adó cég pontos neve: 

 

 

 

Címe: 

 

 

 

Képviseli:  

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Bankszámlaszáma:  

Telefonszáma: 

 

 

 

Telefax száma: 

 

 

 

E-mail címe: 

 

 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 

személy neve:  

 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó 

telefon- és faxszáma: 

 

 

A tárgyban érintett kapcsolattartó e-

mail címe: 
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2. sz. melléklet 

 

FELOLVASÓLAP 

DEK-279_Adásvételi szerződés az „ÚJ” típusú oktatási megoldásokra a Sport és 

tudomány a társadalomért Kelet-Magyarországon a TÁMOP-4.1.2.E-15/1/KONV-2015-

0001 projekt keretében beszerzendő eszközök tekintetében hozzá kapcsolódó 

szolgáltatásokkal 

 

 

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

 

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

 

  

 

Nettó ajánlati ár : …………………. Ft,  

 

Jelen felolvasólapon megjelölt nettó ajánlati ár meg kell egyezzen a részletes 

árajánlatban megadott nettó összárak összegével. 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

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

cégszerű aláírás 
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3. sz. melléklet 

 

DEK-279_Adásvételi szerződés az „ÚJ” típusú oktatási megoldásokra a Sport és 

tudomány a társadalomért Kelet-Magyarországon a TÁMOP-4.1.2.E-

15/1/KONV-2015-0001 projekt keretében beszerzendő eszközök tekintetében 

hozzá kapcsolódó szolgáltatásokkal  

 

Nyilatkozat Kbt. szerinti kizáró okok vonatkozásában 

 

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

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

mint Ajánlatkérő által a „DEK-279_Adásvételi szerződés az „ÚJ” típusú oktatási 

megoldásokra a Sport és tudomány a társadalomért Kelet-Magyarországon a TÁMOP-

4.1.2.E-15/1/KONV-2015-0001 projekt keretében beszerzendő eszközök tekintetében 

hozzá kapcsolódó szolgáltatásokkal” tárgyában  kiírt közbeszerzési eljárás során az alábbi  

nyilatkozatot 

 

teszem a kizáró okok vonatkozásában: 

 

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

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

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 
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4. sz. melléklet 

 

DEK-279_Adásvételi szerződés az „ÚJ” típusú oktatási megoldásokra a Sport és 

tudomány a társadalomért Kelet-Magyarországon a TÁMOP-4.1.2.E-

15/1/KONV-2015-0001 projekt keretében beszerzendő eszközök tekintetében 

hozzá kapcsolódó szolgáltatásokkal 

 

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

 

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

cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég  

a) szabályozott tőzsdén jegyzett társaság * 

b) szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság* . 

 

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

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

tényleges tulajdonosa(i):** 

a) neve: ………………………………….. 

lakcíme: ……………………………….. 

b) neve: ………………………………….. 

lakcíme: ………………………...…….. 

 

Nyilatkozat Kbt. 56. § (2) bekezdés vonatkozásában 

 

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

jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég vonatkozásában 

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

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

szavazati joggal rendelkezik* 

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

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

szavazati joggal rendelkezik; * 

neve: …………………………… 

címe:……………………………. 

 

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

kizáró feltételek nem állnak fenn. 

 

 

Kelt:…………………………… 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 
 

Megjegyzés: 

* megfelelő aláhúzandó 

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

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

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

 

DEK-279_Adásvételi szerződés az „ÚJ” típusú oktatási megoldásokra a Sport és 

tudomány a társadalomért Kelet-Magyarországon a TÁMOP-4.1.2.E-15/1/KONV-2015-

0001 projekt keretében beszerzendő eszközök tekintetében hozzá kapcsolódó 

szolgáltatásokkal  

 

N Y I L A T K O Z A T 

a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján 

 

 

 

 

 

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

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

nem vesz igénybe olyan alvállalkozót valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő 

gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok fennállnak. 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 
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6. sz. melléklet 

 

DEK-279_Adásvételi szerződés az „ÚJ” típusú oktatási megoldásokra a Sport és 

tudomány a társadalomért Kelet-Magyarországon a TÁMOP-4.1.2.E-15/1/KONV-2015-

0001 projekt keretében beszerzendő eszközök tekintetében hozzá kapcsolódó 

szolgáltatásokkal  

 

NYILATKOZAT 

alkalmassági feltételek teljesítéséről 

 

 

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

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

Egyetem, mint Ajánlatkérő által a „DEK-279_Adásvételi szerződés az „ÚJ” típusú oktatási 

megoldásokra a Sport és tudomány a társadalomért Kelet-Magyarországon a TÁMOP-

4.1.2.E-15/1/KONV-2015-0001 projekt keretében beszerzendő eszközök tekintetében 

hozzá kapcsolódó szolgáltatásokkal” elnevezésű közbeszerzési eljárás során az alábbi  

 

nyilatkozatot 

 

teszem:  

 

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (8) és a 17. § (6) bekezdése alapján jelen 

közbeszerzési eljárás alábbi alkalmassági feltételeinek eleget teszünk: 

 

P1.) Mérleg szerinti eredmény:     igen/nem*  

M1.) Referencia:       igen/nem* 

 

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben az elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a 

pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági feltételek teljesítését illetően jelen 

nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerinti felvilágosítás 

kérés keretében előírhatja a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) és a 15. § (1) 

bekezdése szerinti igazolások benyújtását. 

 

Kelt: ……………………………… 

 

 

 ………………………….. 

 cégszerű aláírás 

 

 

* Megfelelő aláhúzandó  
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7. sz. melléklet  

 

DEK-279_Adásvételi szerződés az „ÚJ” típusú oktatási megoldásokra a Sport és 

tudomány a társadalomért Kelet-Magyarországon a TÁMOP-4.1.2.E-

15/1/KONV-2015-0001 projekt keretében beszerzendő eszközök tekintetében 

hozzá kapcsolódó szolgáltatásokkal  

NYILATKOZAT 

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

 

 

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

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

 

a) alvállalkozót  

 

*nem vesz igénybe 

*az alábbi tevékenységek tekintetében vesz igénybe: 

1) 

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

2) 

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

 

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

 

*nem vesz igénybe 

*az alábbiakat vesz igénybe: 

1) 

- név:……………………. 

- cím:……………………. 

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

               …………………….. 

a teljesítés ………………%-ban 

 

2) 

- név:……………………. 

- cím:……………………. 

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

              …………………….. 

a teljesítés ………………%-ban 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 

*megfelelő aláhúzandó  
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8. sz. melléklet 

 

DEK-279_Adásvételi szerződés az „ÚJ” típusú oktatási megoldásokra a Sport és 

tudomány a társadalomért Kelet-Magyarországon a TÁMOP-4.1.2.E-15/1/KONV-

2015-0001 projekt keretében beszerzendő eszközök tekintetében hozzá kapcsolódó 

szolgáltatásokkal  

N Y I L A T K O Z A T 

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

 

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

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

kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet  

 

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

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

 

a következő(k) tekintetében:  

 

Alkalmassági követelmény(ek) 

(pl.: P1, M1,…stb.) 

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 

 neve: 

székhelye: 

cégjegyzékszáma: 

 

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

*a) pontja alapján: 

az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott 

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

alvállalkozóként megjelölésre került 

 

*b) pontja alapján: 

az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások 

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

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

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

tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során. 

 

*c) pontja alapján: 

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

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

rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, 

amelynek adatait az ajánlatomban az alkalmasság igazolásához felhasználom, a Ptk. 6:419. 

§-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének 

elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. 

történik. 

 

Kelt:…………………………… 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 

*megfelelő aláhúzandó 
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9. sz. melléklet 

 

DEK-279_Adásvételi szerződés az „ÚJ” típusú oktatási megoldásokra a Sport és 

tudomány a társadalomért Kelet-Magyarországon a TÁMOP-4.1.2.E-15/1/KONV-2015-

0001 projekt keretében beszerzendő eszközök tekintetében hozzá kapcsolódó 

szolgáltatásokkal 

 

NYILATKOZAT 

a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján 

 

 

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

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

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

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

rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.  

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 

 

*megfelelő aláhúzandó 

 
Megjegyzés: 

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

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

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

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

ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár 

megtérítéséért. 
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10. sz. melléklet 

 

DEK-279_Adásvételi szerződés az „ÚJ” típusú oktatási megoldásokra a Sport és 

tudomány a társadalomért Kelet-Magyarországon a TÁMOP-4.1.2.E-15/1/KONV-2015-

0001 projekt keretében beszerzendő eszközök tekintetében hozzá kapcsolódó 

szolgáltatásokkal  

 

NYILATKOZAT 

a 60. § (3) és (5) bekezdéséről* 

 

 

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

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

képviselője, ezúton  

 

 

nyilatkozom, 

 

 

hogy az Ajánlati Felhívásában, valamint az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott 

követelményeket megismertem, és azokat kötelezőként, feltételek nélkül elfogadom. 

 

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

vállalt kötelezettségeket az Ajánlati Felhívásban és Dokumentációban előírtak szerint, valamint 

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

szereplő ellenszolgáltatásért – maradéktalanul teljesítem. 

 

Az általam képviselt cég Kkvt. szerinti besorolása*: Mikrovállalkozás 

 Kisvállalkozás 

 Középvállalkozás 

 Nem tartozik a tv. hatálya alá 

 

 

 

 

Kelt:…………………………… 

 

 

 

 

 

             ……………………….. 

         cégszerű aláírás 

*megfelelő aláhúzandó 

 

 

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

benyújtani.  
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11. sz. melléklet 

 

DEK-279_Adásvételi szerződés az „ÚJ” típusú oktatási megoldásokra a Sport és 

tudomány a társadalomért Kelet-Magyarországon a TÁMOP-4.1.2.E-

15/1/KONV-2015-0001 projekt keretében beszerzendő eszközök tekintetében 

hozzá kapcsolódó szolgáltatásokkal 

 

NYILATKOZAT 

szerzői és iparjogvédelmi helytállásról 

 

 

 

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

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

képviselője ezúton  

 

nyilatkozom 

 

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

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

ipari minta oltalomhoz fűződő, vagy bármilyen más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát. 

Továbbá kifejezetten és visszavonhatatlanul nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy ha bármely 

harmadik személy az Ajánlatkérővel szemben ilyen alapon bármilyen, így különösen kártérítési 

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

 

 

Kelt: ……………………………… 

 

 

 

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

 cégszerű aláírás  
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12. sz. melléklet 

 

DEK-279_Adásvételi szerződés az „ÚJ” típusú oktatási megoldásokra a Sport és 

tudomány a társadalomért Kelet-Magyarországon a TÁMOP-4.1.2.E-15/1/KONV-2015-

0001 projekt keretében beszerzendő eszközök tekintetében hozzá kapcsolódó 

szolgáltatásokkal  

 

NYILATKOZAT  

az ajánlat eredeti és másolati példányainak egyezőségéről 

 

 

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

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

képviselője, ezúton  

 

nyilatkozom, 

 

hogy az általunk benyújtott papíralapú ajánlat és az elektronikus adathordozóra rögzített 

példány mindenben megegyezik.    

 

 

 

 

Kelt: …………………… 

 

 

 

 

 ……………………………………. 

 cégszerű aláírás 
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13. sz. melléklet 

 

DEK-279_Adásvételi szerződés az „ÚJ” típusú oktatási megoldásokra a Sport és 

tudomány a társadalomért Kelet-Magyarországon a TÁMOP-4.1.2.E-15/1/KONV-2015-

0001 projekt keretében beszerzendő eszközök tekintetében hozzá kapcsolódó 

szolgáltatásokkal  

 

NYILATKOZAT  

felelős fordításról 

 

 

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

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

képviselője, ezúton  

 

nyilatkozom, 

 

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

az eredeti szöveggel.   

 

 

 

 

Kelt: …………………… 

 

 

 

 

 ……………………………………. 

 cégszerű aláírás 
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14. sz. melléklet 

 

DEK-279_Adásvételi szerződés az „ÚJ” típusú oktatási megoldásokra a Sport és 

tudomány a társadalomért Kelet-Magyarországon a TÁMOP-4.1.2.E-15/1/KONV-2015-

0001 projekt keretében beszerzendő eszközök tekintetében hozzá kapcsolódó 

szolgáltatásokkal 

 

Díjszámítási táblázat 

 

 

 

Megnevezés db szám 
nettó egységár (Ft) nettó összár (db szám 

X nettó egységár (Ft)) 

Ultra Közeli Vetítési Távolságú 
Projektor (PJ WX4141N) 6 

  

55” Interaktív Oktató Asztal 3   

Tablet 14   

taps szoftver (rendszer szoftver) 
liszensz  3 

  

eFrame szoftver 3   

A1 méretű fekete papír 
200 (100 lap/1 

csomag) 

  

video könyv (A5, 4.3 colos kijelző) 30   

Profil és megjelenés létrehozása a 
Debreceni Egyetemnek, Videó 
könyvek dizájnjának létrehozása,  

3 

  

  

  

Tanárok és IT személyzet oktatása 
az eszközök használatáról és 
karbantartásáról 3 

  

Eszközök telepítése - 1 nap 2   

Módszertan Oktatás – 1 nap 3   

 Nettó összárak összege: 
(A megjelölt nettó összárak összege 
képezi a nettó ajánlati árat):  
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Kérjük, csatolják a szakmai ajánlatot melyben ajánlattevő a megajánlott 

projektort, interaktív oktató asztalt, tabletet, taps szoftver (rendszer 

szoftver) liszenszet, eFrame szoftvert, A1 méretű fekete papírt, video könyvet 

(A5, 4.3 colos kijelző) részletesen bemutatja, ismerteti, akként, hogy a 

termékek műszaki leírásnak való megfelelősége megállapítható legyen. 
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V.  

    

     Iktatószám: 

Nyilvántartási szám: 

 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS  

(Tervezet) 

 

amely létrejött egyrészről a 

……………………………….. 

Székhely:  

Képviseli:  

Cégjegyzékszám:  

Adószám:  

Számlavezető pénzintézet:  

Bankszámlaszám:  

mint Eladó (a továbbiakban: Eladó)  

másrészről 

   

DEBRECENI EGYETEM  

székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér l. 

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

Intézményi azonosító: FI 17198 

Statisztikai számjele: 15329750-8542-312-09 

Adószám: 15329750-2-09 

Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár 

Bankszámlaszám: 10034002-00282871-00000000 

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

 

 

Jelen szerződés létrejöttének előzményei: 

Vevő 2015. szeptember 24-én a 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 122/A. § (1) bekezdése alapján közbeszerzési 

eljárást indított (továbbiakban: közbeszerzési eljárás) „DEK-279_Adásvételi szerződés az „ÚJ” típusú 

oktatási megoldásokra a Sport és tudomány a társadalomért Kelet-Magyarországon a TÁMOP-

4.1.2.E-15/1/KONV-2015-0001 projekt keretében beszerzendő eszközök tekintetében hozzá 

kapcsolódó szolgáltatásokkal” címmel. 

 

A közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok értékelését követően a Vevő a ……………………. hirdette ki 

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

Jelen szerződés létrejöttének alapját a „DEK-279_Adásvételi szerződés az „ÚJ” típusú oktatási 

megoldásokra a Sport és tudomány a társadalomért Kelet-Magyarországon a TÁMOP-4.1.2.E-

15/1/KONV-2015-0001 projekt keretében beszerzendő eszközök tekintetében hozzá kapcsolódó 

szolgáltatásokkal” elnevezésű, a Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívása, 

ajánlati dokumentációja, az esetleges kiegészítő tájékoztatások, és a nyertes ajánlattevő ajánlata alkotja. 
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1. A szerződés tárgya:  

 

1.1. A szerződés tárgya az Eladó által az ajánlattételi dokumentáció részeként kiadott díjszámítási táblázatban 

megjelölt termékek jelen szerződés szerinti feltételekkel való határidős adásvétele és azokhoz kapcsolódó 

ugyancsak a díjszámítási táblázatban szereplő szolgáltatások szerződés szerinti teljesítése. 

 

1.2. Az eszközöknek és a szolgáltatásoknak meg kell felelnie jelen szerződés 1. számú mellékletében foglalt 

műszaki leírásnak. 

 

1.3. Az eszközöknek a teljesítési helyekig történő szállításáért Eladó külön díjazást nem igényelhet.  

 

2. Jelen szerződésre irányadó legfontosabb feltételek: 

2.1. Teljesítési határidő: az eszközök leszállításának és szolgáltatások teljesítésének a szerződés 

megkötésétől számítva legkésőbb 2015. november 30-ig kell befejeződnie. Vevő előteljesítést elfogad. Eladó 

a teljesítést jelen szerződés szerint Vevővel történt előzetes egyeztetés alapján végzi.  

2.2. Teljesítési hely: Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Böszörményi út. 138. 

   4032 Debrecen, Hajó utca 18-20. 

2.3. A Kbt. 130. § (1) bekezdésével összhangban a Vevő a fenti eszközök leszállítását és szolgáltatások 

teljesítését követő 15 napon belül köteles a teljesítés elfogadásáról írásban nyilatkozni. A Vevő 15 napos 

határideje a szerződésszerű és jogszabályoknak, egyéb elírásoknak megfelelő (hiba és hiánymentes) 

teljesítést követő napon kezdődik.   

3. Vevő köteles: 

3.1. Eladótól az árut átvenni, szolgáltatások teljesítése tekintetében együttműködni, és a vételárat megfizetni. 

3.2. Mindazon tényt, információt vagy dokumentumot megfelelő időben az Eladó rendelkezésére bocsátani, 

melyek a jelen szerződés teljesítéséhez szükségesek. 

4. Eladó köteles: 

4.1. Jelen szerződés tárgyát képező termékeket illetve a kapcsolódó szolgáltatásokat szerződésszerű és 

jogszabályoknak, egyéb elírásoknak megfelelően (hiba és hiánymentesen) leszállítani illetve elvégezni.  

4.2. Jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos akadályokról Vevőt haladéktalanul, de legkésőbb 1 

munkanapon belül értesíteni.  

4.3. Az Eladó a feladatkörébe tartozó minden intézkedést megtenni a Vevőt fenyegető károk elhárítása, illetve 

csökkentése érdekében. 

5. A teljesítés ellenértéke: 

5.1. Eladó jelen szerződés tárgyát képező eszközöket az ajánlatban meghatározott áron eladja, illetve azokhoz 

kapcsolódó szolgáltatásokat ajánlatban meghatározott áron elvégzi a Vevő által kiadott műszaki leírásra is 

figyelemmel. Az ár tartalmazza a termékek behozatalával, forgalomba hozatalával, szállításával kapcsolatban 

felmerült összes költséget. 

 



Debreceni Egyetem DEK-279/2015. sz. eljárás 

 38 

5.2. Eladó jelen szerződés alapján az eszközöket, az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat 

………………..,- Ft + 27 % Áfa, azaz bruttó ……………………..,- Ft összegű ellenszolgáltatásért eladja, 

illetve elvégzi. 

 

6. Fizetési feltételek: 

6.1. Az Eladó az eszközök leszállítását és a kapcsolódó szolgáltatások elvégését követően a 2.3. pont szerinti 

teljesítési igazolás birtokában jogosult számla kiállítására. A számlán jelen szerződésen szereplő 

nyilvántartási számot feltűntetni szükséges. Az ellenszolgáltatást a Vevő a teljesítést követően a számla 

kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napos átutalással a Kbt. 130. § valamint a Ptk. 6:130. § (1) (2) 

bekezdései szerint köteles megfizetni Eladónak az általa kibocsátott és átadott számla alapján. Vevő és Eladó 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni. Vevő 

késedelmes fizetése esetén Eladónak jogában áll a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.  

6.2. Vevő előleget nem fizet. A szerződés finanszírozása európai uniós forrásból (TÁMOP-4.1.2.E-

15/1/KONV-2015-0001 ), a 4/2011. (I.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 33. pontja szerint 

utófinanszírozás útján valósul meg, a támogatás intenzitása 100 %. 

6.3. A Kbt. 130. § (1), (6) szerinti kifizetés a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §. hatálya alá tartozik. Ezen 

tényre tekintettel Eladó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy Vevő eleget tett az Art. 36/A. §-a szerinti 

tájékoztatási kötelezettségének. 

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

7. Egyéb vállalások, jótállás 

7.1. Eladó a szállítást, átadást, szolgáltatások teljesítését Vevővel történt egyeztetés szerint köteles elvégezni. 

7.2. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés keretében eladott és leszállított eszközök a 

szabványoknak, vonatkozó jogszabályoknak, műszaki előírásoknak megfelelnek, gyáriak, újak, és 

rendelkeznek magyarországi forgalomba hozatali engedéllyel. 

7.3. Eladó jótállási kötelezettségeinek eleget tesz. Vállalja, hogy a 12 hónap jótállás időtartama alatt a 

kiszállások alkalmával – kivéve a jótállási kötelezettség alá nem tartozó hibák esetét – semmilyen költséget, 

díjat nem számít fel. 

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

eszközök újak, használatban nem voltak és tartalmazzák az ajánlattételkor meglévő összes kivitelezési és 

anyagbeli fejlesztéseket. 

7.5. Eladó jótáll továbbá azért, hogy az általa szállított eszközök alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, 

valamint mentesek mindenfajta gyártási, tervezési, fejlesztési (konstrukciós) anyagbeli, kivitelezési, vagy 

olyan hibáktól, amelyek Eladó cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek. Felelős azért, hogy a jótállási 

idő alatt fellépő hibákat késedelem nélkül a saját költségére orvosolja, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy a 

hiba oka a teljesítés után keletkezett, illetve az nem kivitelezési hiányosságból ered.  

8. Felelősség: 

8.1. Eladó a tőle elvárható gondossággal, a Vevő érdekeinek szem előtt tartásával köteles jelen szerződés 

teljesítése körében eljárni. 
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9. Szerződésszegés 

9.1. Az Eladó felróható késedelmes teljesítése esetén, késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke: 

1 %/nap, alapja jelen szerződésben szereplő teljes nettó ellenszolgáltatás összege. A késedelmi kötbér 

maximális összege jelen szerződésben szereplő teljes nettó ellenszolgáltatás összegének 20 %-a.  

 

9.2. Eladó nem tartozik kötbért fizetni az olyan késedelemért, amelyért nem felelős, így különösen azért a 

késedelemért, ami abból ered, hogy a Vevő meg nem alapozott kifogást tett; a Vevő az Eladó által kért, és a 

szerződés teljesítéséhez szükséges információt az értesítésre vonatkozó szabályok szerinti felszólítása után 

sem adja meg. 

 

9.3. A kötbérigény érvényesítése nem érinti a Vevő azon jogát, hogy követelje az Eladótól a szerződésszerű 

teljesítést. 

 

9.4. A Vevő a maximális késedelmi kötbérigény érvényesítésének esetén jogosult a szerződéstől elállni, 

illetve azonnali hatállyal felmondani és más eladóval szerződést kötni a fennmaradó feladatok ellátására, 

továbbá az elállással, felmondással, a késedelemmel, valamint az új eladó bevonásával kapcsolatosan 

felmerült kárát az Eladóval szemben érvényesíteni. 

 

9.5. Eladó hibás teljesítése esetére a Vevő hibás teljesítési kötbér igényt érvényesíthet az Eladóval szemben. 

A hibás teljesítési kötbér napi mértéke megegyezik a késedelmi kötbérével, alapja jelen szerződésben 

szereplő teljes nettó ellenszolgáltatás összege. A hibás teljesítési kötbér maximális összege a szerződésben 

szereplő teljes nettó ellenszolgáltatás összegének 20 %-a. 

 

9.6. A Vevő a maximális hibás kötbérigény érvényesítésének esetén jogosult a szerződéstől elállni, illetve 

azonnali hatállyal felmondani és más eladóval szerződést kötni a fennmaradó feladatok ellátására, továbbá a 

felmondással, elállással, a késedelemmel, valamint az új Eladó bevonásával kapcsolatosan felmerült kárát az 

Eladóval szemben érvényesíteni.  

 

9.7. A kötbérigény érvényesítése nem érinti a Vevő azon jogát, hogy követelje az Eladótól a szerződésszerű 

teljesítést, amely esetben a fentiek szerint a hiba kijavításig terjedő időre késedelmi kötbért jogosult 

érvényesíteni.  

 

9.8. Az Eladónak felróható lehetetlenülés, az Eladó által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és az Eladó 

felróható magatartása miatt - amennyiben a teljesítés olyan okból marad el, amelyért az Eladó felelős – a 

Vevő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén az Eladó kötbér és kártérítési 

felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke jelen szerződésben szereplő teljes nettó 

ellenszolgáltatás összegének 20 %-a. Vevő jogosult a meghiúsulási kötbér feletti kárainak érvényesítésére. 

10. A szerződés módosítása, megszűnése 

10.1. Jelen szerződés módosítására csak Szerződő Felek által erre kifejezetten felhatalmazott képviselők 

útján, írásban, Szerződő Felek egybehangzó jognyilatkozatai alapján van lehetőség, a Kbt. 132. §-ában 

meghatározott esetben. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a fentebb leírt adataikban bekövetkezett 

változások (kivéve a nevet érintő változás) okán nem szükséges szerződésmódosítást felvenni, a változás 

közlése a másik Fél által postai úton megküldött levél formájában történik. 

10.2. Jelen szerződés megszűntetésére, megszűnésére jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben 

a Ptk. és a Kbt. rendelkezéseit alkalmazandóak. 
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10.3. Megrendelő a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerint az ott foglalt esetekben jelen szerződést jogosult 

és egyben köteles is felmondani.  

11. Vegyes és záró rendelkezések 

11.1. Az Eladó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó, amely a közbeszerzési eljárásban 

részt vett az Eladó alkalmasságának igazolásában. Az Eladó köteles a Vevőnek a teljesítés során minden 

olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását 

bejelenteni, 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. Az olyan 

alvállalkozó vagy szakember helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő 

alkalmasságának igazolásában, csak az ajánlatkérő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a 

teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok 

következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a 

szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha az ajánlattevő az új 

alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vevő a 

közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. Az alvállalkozó személye nem 

módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás 

sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó 

körülménynek minősült. 

 

11.2. Az Eladó által a teljesítésbe bevont személyeknek, szervezeteknek minden tekintetben meg kell 

felelniük a közbeszerzési eljárás során támasztott feltételeknek. Az Eladó a bevont alvállalkozókért úgy felel, 

mintha maga járt volna el. Az alvállalkozó a jelen pontban alkalmazandó fogalmát a Kbt. 4. § 2. pontja 

határozza meg. 

 

11.3. A közbeszerzési eljárás ajánlatában megnevezett azon részek, melyek teljesítésére Eladó alvállalkozót 

vesz igénybe:  

A közbeszerzési eljárás ajánlatában megnevezett személyek/szervezetek az alábbiak:  

 

11.4. 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 merülnek fel, és amelyek az 

Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

Eladó vállalja, hogy jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő 

számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul 

értesíti.  

 

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

szerinti átlátható szervezetnek minősül. Jelen szerződést Vevő kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal 

felmondhatja, ha Eladó már nem minősül átlátható szervezetnek. 

 

11.6. A Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással; jelen 

szerződés módosítását igénylő körülményekről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást. 

 

11.7. A Felek abban állapodnak meg, hogy jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban békés 

úton kísérelik megoldani. 

Amennyiben az egyeztetési eljárás a kezdeményezéstől számított 30 napon belül nem jár sikerrel, ebben az 

esetben a kezdeményező félnek jogában áll bírósághoz fordulni. 
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A peren kívül nem rendezhető ügyekre vonatkozóan a Felek kikötik – perértéktől függően – a Debreceni 

Járásbíróság vagy a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 

11.8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos 

ellentmondás esetén Vevő ajánlattételi felhívása és ajánlatkérési dokumentációja, Eladó ajánlata, annak 

mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a magyar Polgári Törvénykönyv és a Közbeszerzési Törvény 

szabályai az irányadók. 

 

Jelen szerződés négy (4) egymással szó szerint mindenben megegyező, eredeti példányban készült, amelyből 

három példány Vevőt, egy példány Eladót illeti meg. 

A Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá. 

 

Melléklet: 

1. sz. melléklet: műszaki leírás 

 

Debrecen, 2015.  
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