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AJÁNLATI FELHÍVÁS 

2004/18/EK irányelv 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok) 

Hivatalos név: 
Debreceni Egyetem 

Nemzeti azonosító:(ha ismert) 
AK01719 

Postai cím: 

Egyetem tér 1. 

Város:  
Debrecen 

Postai irányítószám: 
4032 

Ország: 
Magyarország 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 

Telefon: 
+36 52512700-73055 

NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: 

a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt 
megjelölő azonosító szám: 

AK01719 

b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. § (1) 
bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály 

kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is: 

Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pont 

c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza: 

második rész XII. fejezet 

d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva a Kbt. 18. 
§-ára: 

100 146 000 HUF 

e) annak megjelölése, hogy a kérelem a TED-adatbankban történő megjelenést kezdeményezi 

f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri a TED-adatbankban, amelynek közzététele a Kbt. 
szerint nem kötelező, ez a körülmény: 

Kötelező 

g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja: 

2015/10/28 

h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény 
ellenőrzését: 

kötelező 

i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban 
kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése 

nem 

  
 

Egyéb közlemény: 



Címzett: 

Nyerges Enikő 

E-mail: 

jakodane.nyerges.eniko@fin.unideb.hu 

Fax: 

+36 52512700-77275 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu 
A felhasználói oldal címe (URL):  
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):  

Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):  
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet. 

  

További információ a következő címen szerezhető be 
  [x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

[ ] Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját) 

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre 

vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be 

  [x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 
[ ] Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját) 

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani 
  [x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

[ ] Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját) 

  

I.2) Az ajánlatkérő típusa 

[ ] Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint 
regionális vagy helyi részlegeik 

[ ] Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal 
[ ] Regionális vagy helyi hatóság 
[ ] Regionális vagy helyi iroda/hivatal 

[ ] Közjogi intézmény 
[ ] Európai 

intézmény/ügynökség vagy 
nemzetközi szervezet 

[x] Egyéb (nevezze meg): 

Központi költségvetési 
szerv 

I.3) Fő tevékenység 

[ ] Általános közszolgáltatások 
[ ] Honvédelem 
[ ] Közrend és biztonság 
[ ] Környezetvédelem 
[ ] Gazdasági és pénzügyek 
[x] Egészségügy 

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 
[ ] Szociális védelem 
[ ] Szabadidő, kultúra és vallás 
[x] Oktatás 
[ ] Egyéb (nevezze meg): 

I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében 

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem 
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat 
meg) 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

II.1) Meghatározás 

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: 

DEK-306 Steril klímarendszerek fertőtlenítő tisztítása 4 éves időtartamra 

II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye 

(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a 



leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának) 

[ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] 
Szolgáltatásmegrendelés 

[ ] Kivitelezés 

[ ] Tervezés és kivitelezés 

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a 

nyertes ajánlattevő által meghatározott 
követelményeknek megfelelően 

 
[ ] Adásvétel 

[ ] Lízing 

[ ] Bérlet 

[ ] Részletvétel 

[ ] Ezek 
kombinációja 

 
Szolgáltatási kategória 
száma 27 

A szolgáltatási 
kategóriákat lásd a C1. 
mellékletben 

 

A teljesítés helye: 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ 

4032 Debrecen, Nagyerdei krt 98. 

NUTS-kód HU321 

II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) 
vonatkozó információk 

[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul 

[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul 

[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul 

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben ) 

[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel 

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma 

vagy 

(adott esetben), maximális létszáma 

[ ] Keretmegállapodás egy 
ajánlattevővel 

A keretmegállapodás időtartama 

Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban: 

Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet: 

  

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült 
összértéke (adott esetben, csak számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: 

vagy 

és között Pénznem: 

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert): 

II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása: 

Vállalkozási szerződés - DEK-306 Steril klímarendszerek fertőtlenítő tisztítása 4 éves időtartamra 



II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 

  Fő szójegyzék   Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) 

Fő tárgy      
 

II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk 

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: [x] igen [ ] nem 

II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint 
több példánybanis használható ) 

A beszerzés részekből áll: [ ] igen [x] nem 

(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók 

[ ] egy részre [ ] egy vagy több részre [ ] valamennyi részre 

II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem 

  

  

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség 

II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben) 

DEK-306 Steril klímarendszerek fertőtlenítő tisztítása 4 éves időtartamra  

2016.évben: 46 db steril klímarendszer fertőtlenítő tisztítása 

2017. évben: 21 db steril klímarendszer fertőtlenítő tisztítása 

2018. évben: 29 db steril klímarendszer fertőtlenítő tisztítása 

2019. évben: 30 db steril klímarendszer fertőtlenítő tisztítása 

(adott esetben, csak számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül: Pénznem: 

vagy 

és között Pénznem: 

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben) 

Vételi jog (opció) [ ] igen [x] nem 

(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása: 

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: 

hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben) 

A szerződés meghosszabítható [] igen [ x] nem 

A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert):  vagy: és között 

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések 
esetében a további szerződések tervezett ütemezése: 
hónapban:  vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

  



II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje 

Az időtartam hónapban: 48 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

vagy 

Kezdés  (nap/hónap/év) 
Befejezés  (nap/hónap/év) 

  

  

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK 

III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek 

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 

 

1/. Ha a nyertes Ajánlattevő a szerződés szerinti bármely kötelezettségét határidőben nem vagy nem 

megfelelően teljesíti, feladatainak teljesítésével felróható okból késedelembe esik, Ajánlatkérő 

kárátalányként késedelmi kötbérre jogosult, azzal, hogy Ajánlatkérő a kötbért meghaladó kárát is 

érvényesítheti. A kötbér mértéke: a nettó vállalkozói díj napi 1 %-a, de legfeljebb a szerződött összeg 

20 %-a. A késedelmi kötbér a késedelem bekövetkeztekor esedékes. Ajánlattevő haladéktalanul, illetve 

Ajánlatkérő által tűzött póthatáridőn belül azonban továbbra is köteles a teljesítésre. A késedelmi 

kötbér megfizetése a teljesítés alól Ajánlattevőt nem mentesíti. 

2/. Amennyiben Ajánlattevő hibásan teljesít, Ajánlatkérő – kötbérigényének érvényesítése mellett – a 

teljes nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbérre tarthat igényt.  

3/.    Ajánlattevő a teljesítés meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbért köteles fizetni, a kötbér mértéke: a        

teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a. 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes leírását a dokumentációban található szerződés 
tervezet tartalmazza. 

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekre: 

Ajánlattevő teljesítést követően jogosult számlázásra. Az ellenérték kifizetése a teljesítésigazolással együtt 
benyújtott számlák alapján átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130 § §(1) figyelembevételével.  
A kifizetés a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §. hatálya alá tartozik. 
A fizetési feltételek részletes leírását a dokumentációban található szerződés tervezet tartalmazza. 

  

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi 
személy: (adott esetben) 

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 27. § (2) bek. alapján projekttársaság létrehozását. 

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben) 

A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak [ ] igen [x] nem 

(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása 

  

 



 

III.2) Részvételi feltételek 

III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró 
okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában 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) bekezdésében meghatározott kizáró okok 
fennállnak. Ajánlatkérő kizárja azokat, akikkel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be. 
Igazolási mód: 
Az Ajánlattevőnek az ajánlatban 310/2011. (XII.23) Kormány rendelet 2-8,10-11. § szerint kell igazolnia, 
hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. 

A közbeszerzés teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozók 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 az 56.§ (1)szerinti kizáró okok hatálya alá 
eső alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt. Felhívjuk ajánlattevők 
figyelmét a Közbeszerzési Hatóság KÉ 2014. évi 57. (2014.05.16.) útmutatójára. 
A kizáró okok fenn nem állását igazoló iratok a felhívás feladása napjánál nem régebbi keltezésűek kell, hogy 
legyenek. 

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt 

igazolási mód: 

Ajánlattevő, közös ajánlattevő csatolja Kbt.55.§ (1) bek. d) pontjára 
tekintettel a következőket:  
 
P1) a 310/2011(XII.23) Korm. Rendelet 14.§(1) bek. b) pont alapján 

saját vagy jogelődje az eljárást megindító felhívás feladásának napját 
megelőzően lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti 

beszámolójának mérlegét, eredmény kimutatását és könyvvizsgálói 
jelentését (amennyiben arra kötelezett, vagy önkéntesen alkalmazza). 
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs 
szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő 
ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló 
csatolása az ajánlatban nem szükséges. 
Amennyi a letelepedés szerinti ország jogszabályai szerint nem kell a 

beszámolót közzétenni, akkor az ajánlattevő cégszerű nyilatkozata 
szükséges az adott évekre vonatkozó mérleg szerinti eredményről. 

P2) a 310/2011(XII.23) Korm. Rendelet 14.§(1) bek. d) pont alapján 
szakmai felelősségbiztosítását 
 
A 310/2011(XII.23) Korm. rendelet 14.§(2) bek. szerinti esetben, a 

működésének ideje alatt steril klímarendszerek fertőtlenítési 
szolgáltatásból származó - általános forgalmi adó nélkül számított - 

árbevételéről szóló nyilatkozatot. 
 
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 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. 

Az alkalmasság 

minimumkövetelménye(i): (adott 
esetben) 

Alkalmatlan az ajánlattevő ha 
P1) az eljárást megindító felhívás 
feladásának napját megelőzően 

lezárt 3  év bármelyikében a 
mérleg szerinti eredménye 1 

alkalomnál többször negatív. 
 
P2) szakmai 
felelősségbizosításának eseti kár 
limitértéke nem éri el a 25 millió 
Ft-ot 

 

A 310/2011(XII.23) 
Korm.rendelet 14.§(2) bek. 
szerinti esetben, a működésének 
ideje alatt  
steril klímarendszerek 
fertőtlenítési szolgáltatásból 

származó - általános forgalmi adó 
nélkül számított - összes 

árbevétele nem éri el a 25 millió 
HUF-ot.  
 
 
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 

55.§ (4) bekezdése az irányadó. 
A Kbt.55.§ (5) bek alapján az 
előírt alkalmassági 
követelményeknek az 
ajánlattevők bármely más 
szervezet (vagy személy) 



kapacitására támaszkodva is 

megfelelhetnek. 

  

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság   

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevő, közös ajánlattevő csatolja Kbt.55.§ (1) a)-
c) pontjára tekintettel a következőket: 
 

M1) 310/2011(XII.23) Korm. Rendelet 15.§(3 ) bek. a) 

pontja alapján az eljárást megindító felhívás 
feladásának napjától visszafelé számított három év 
legjelentősebb steril klímarendszerek fertőtlenítési 
szolgáltatásainak ismertetését, az ismertetett 
szolgáltatásokra vonatkozó referencia igazolásokat 
vagy nyilatkozatokat a Kormányrendelet 16.§ (1)-(2) 

bek.szerint (min. tartalom:a teljesítés ideje, a 
szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, az 
ellenszolgáltatás nettó összege, továbbá nyilatkozni kell 
arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a 
szerződésnek megfelelően történt-e).  
 
M2) 310/2011(XII.23) Korm. Rendelet 15.§(3) bek. f) 

pontjának megfelelően ISO 9001:2009 és ISO  
14001:2005 Minőségirányítási és környezet irányítási 
rendszerrel egyenértékű minőségbiztosítási 

intézkedések leírását. Ajánlatkérő elfogadja az Európai 
Unió tagállamában bejegyzett szervezettől származó, 
érvényes karbantartásra, üzemeltetésre vonatkozó, 
minőségbiztosítási tanúsítványt is. 

M3) 310/2011(XII.23) Korm. Rendelet 15.§(3 ) bek. c) 
pontja alapján az előző három évre (2012-2013-2014) 
vonatkozó éves átlagos statisztikai állományi létszámról 
készült kimutatást 

 
M4) 310/2011(XII.23) Korm. Rendelet 15.§(3) bek. b) 

pontjának megfelelően azon szakemberek 
végzettségének/képzettségének ismertetése akik a 
szolgáltatás teljesítéséért felelősek (önéletrajz és 
végzettséget, képzettséget igazoló iratok becsatolása 
szükséges) 

 
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 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. 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott 
esetben) 

Alkalmatlan az ajánlattevő  
 

 

M1) ha nem rendelkezik az eljárást megindító 

felhívás feladásának napját megelőző 3 évben 
összesen 30 db steril tér és az azt ellátó 
klímarendszerek tisztítási és fertőtlenítési 
szolgáltatásra vonatkozó referenciával melynek 
értéke eléri a minimum nettó 30 millió HUF 
értéket. 

 
 
 

M2) ha nem rendelkezik ISO 9001:2009  és ISO 
14001:2005 Minőségirányítási és környezet 
irányítási rendszerrel egyenértékű 
minőségbiztosítási intézkedések leírásával, vagy 

az Európai Unió tagállamában bejegyzett 

szervezettől származó, érvényes, karbantartásra, 
üzemeltetésre vonatkozó minőségbiztosítási  
tanúsítvánnyal.  
 
M3) ha nem rendelkezik az elmúlt három évben 
(2012-2013-2014) évente min. 4 fő állományi 

létszámmal. 

M4) ha nem rendelkezik  

- min.3 fő fertőtlenítő sterilező képesítéssel 
rendelkező klímafertőtlenítő szakemberrel 
(OKJ31722501) 

- 1 fő fertőtlenítő egészségőr szakemberrel 

- 1 fő épületgépész mérnök szakemberrel 

- 1 fő kórház higiénikus szakemberrel 

III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben) 

[ ] A szerződés védett műhelyek számára fenntartott 



[ ] A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik 

  

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek 

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk 

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen [x] nem 

(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és 

képzettségét [ ] igen [x] nem 

  

  

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) Az eljárás fajtája 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

[x] Nyílt 

[ ] Meghívásos 

[ ] Gyorsított meghívásos 

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: 

[ ] Tárgyalásos 

Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai 
esetében) [ ] igen [ ] nem 

(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További 
információk) kell megadni) 

[ ] Gyorsított tárgyalásos 

A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: 

[ ] Versenypárbeszéd keretében 

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma  
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

A gazdasági szereplők tervezett száma 
vagy 
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma 

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: 



IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd 
során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó 
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát [ ] igen [ ] nem 

  

IV.2) Bírálati szempontok 

IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat) 

[x] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

vagy 

[ ] Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint 

[ ] az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra 
bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) 

[ ] a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben 
meghatározott részszempontok 

 

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem 

(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről: 

  

IV.3) Adminisztratív információk 

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) 

DEK-306 

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: [ ] igen [x] nem 

(igen válasz esetén) 

[ ] Előzetes tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) 

[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év) 

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének 
feltételei (versenypárbeszéd esetén) 



A dokumentáció beszerzésének határideje 
Dátum: 2015/12/16 (nap/hónap/év) Időpont: 10:30 

A dokumentációért fizetni kell [ ] igen [x] nem 

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem: 

A fizetés feltételei és módja: 

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő 
Dátum: 2015/12/16  (nap/hónap/év) Időpont: 10:30 

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha 
ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén ) 
Dátum: (nap/hónap/év) 

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi 
jelentkezések benyújthatók 

[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve 

[x] Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU 

[ ] Egyéb : 

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

-ig (nap/hónap/év) 
vagy 

Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) 

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei 

Dátum: 2015/12/16  (nap/hónap/év) Időpont: 10:30 

(adott esetben) Hely: Debreceni Egyetem Kancellária Jogi Igazgatóság Közbeszerzési Osztály, 4028 
Debrecen, Kassai út 26. 1.em 14. szoba 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) [x] igen [ ] nem 

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

Kbt.62.§ (2) szerinti személyek 

  

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben) 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű [x] igen [ ] nem 

(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2019.október 

VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk 

A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos [ ] igen [x] 
nem 
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: 



VI.3) További információk (adott esetben) 

1) Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a dokumentációban előírtak az irányadók. Az 
ajánlatokat 1 eredeti példányban papíralapon + elektronikus adathordozón kell benyújtani.  
Az ajánlatban nyilatkozni kell, hogy az elektronikus példány a papíralapú eredetivel mindenben megegyezik. 

2) A dokumentációt ajánlattevőnek v. az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell venni (elektronikus 
úton elérni). A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé.  
Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikus úton bocsátja rendelkezésre. A dokumentáció rendelkezésre 
bocsátásának módja: A dokumentáció a I.1 pont szerinti elérhetőségeken igényelhető meg, illetve 
megkérhető az Kbt. 50. § (3) szerint H-P-ig 9-15 óra között, az ajánlattételi határidő lejárta napján 9:00-
10:30 óra között.  
A dokumentáció megkérésekor az alábbi adatokat szükséges megadni a 

jakodane.nyerges.eniko@fin.unideb.hu elérhetőségre: Ajánlattevő neve, címe, adószáma, tel-, fax száma 
valamint e-mail címe. 
3) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy, illetve az ajánlatban nyilatkozatot tevő alvállalkozók 
és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdálkodó szervezetek aláírásra jogosult képviselőinek aláírási 
címpéldányát, v. aláírás-mintáját, meghatalmazott aláíró esetén a meghatalmazást teljes bizonyító erejű 
magánokiratban, vagy közokiratban.  

Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül 

kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő felelős magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás 
helyessége Ajánlattevő felelőssége. A felelős fordításról az ajánlatban nyilatkozni kell. 
4) Az ajánlatok – személyesen történő beadás esetén – munkanapokon 8.30 -15 óráig adhatók le, az 
ajánlattételi határidő lejárta napján 8.30-10.30 óra között. 
5) Ajánlatkérő az alkalmasság megítélésére kért adatokat, illetve azok értékét külföldi pénznemben történő 
megadás esetén forintra számolja át (referenciák esetén a teljesítés napján, árbevétel esetén az adott üzleti 

év utolsó napján érvényes) a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett hivatalos devizaárfolyam alapján. 
6) Az ajánlatban meg kell adni a Kbt. 40.§ (1) a)-b) pont szerinti információkat. Az ajánlatban nyilatkozni 
kell a Kbt. 60.§ (3) és (5) bekezdés vonatkozásában. 
7) Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 
310/2011(XII.23.) kormányrendelet 7.§ szerint kell eljárni. 
8) Az ajánlathoz csatolni kell valamennyi nyilatkozatot, melyek a dokumentációban mellékletében 
szerepelnek. A nyilatkozatokat abban az esetben is be kell nyújtani, amennyiben nemleges tartalmúak. 

9) Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerinti hiánypótlásra biztosít lehetőséget. 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. 
10) Közös ajánlattétel esetén a Kbt.25.§ szerint kell eljárni. 
11) A dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eredeti vagy egyszerű 
másolatban kérjük benyújtani.  

12.) Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény megküldésének 
napján hatályos Kbt. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni. 
13.) A felhívás III.2.2) és III.2.3) pontja szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített 
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest 
szigorúbbak:  
P1, P2,M1, M2, M3,M4 

16.) Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti biztosíték nyújtásához 
17.)Ajánlatkérő bejárási lehetőséget biztosít, melynek időpontja: 2015. november 11. 10:00 óra Találkozás 
helyszíne: Debreceni Egyetem  Klinikai Központ 4032 Debrecen Nagyerdei krt 98. sz. Műszaki Osztály 
irodája.  

18.) Ajánlattevőnek be kell mutatni, hogy a klímaberendezések fertőtlenítését milyen protokoll szerint 
végzik. A fertőtlenítő eljárást kivel vizsgáltatták felül. Az eljárást véleményeztetni szükséges az Országos 

Epidemológiai Központtal, melyről kéjük csatolni a dokumentumot. 

 

VI.4) Jogorvoslati eljárás 

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv 

Hivatalos név: 

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 



Postai cím: 

Riadó u. 5. 

Város:  
Budapest 

Postai irányítószám: 
1026 

Ország: 
HU 

E-mail: 
dontobizottsag@kt.hu 

Telefon: 
+36 18828594 

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu Fax: 
+36 18828593 

 

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben) 

Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város:  Postai irányítószám: Ország: 

E-mail: Telefon: 

Internetcím (URL): Fax: 
 

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 
rovatot) 

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 137. §-ában foglaltak szerint. 

VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be 

Hivatalos név: 
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság 

Postai cím: 
Riadó u. 5. 

Város:  

Budapest 

Postai irányítószám: 

1026 

Ország: 

HU 

E-mail: 
dontobizottsag@kt.hu 

Telefon: 
+36 18828594 

Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu Fax: 

+36 18828593 
 

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : (nap/hónap/év) 

A. MELLÉKLET 

TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be 

Hivatalos név: Nemzeti azonosító:(ha ismert) 

Postai cím: 

Város:  Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 

Telefon: 



E-mail: Fax: 

Internetcím (URL): 

  

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok 

beszerezhetők 

Hivatalos név: Nemzeti azonosító:(ha ismert) 

Postai cím: 

Város:  Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Internetcím (URL): 

  

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket 

kell benyújtani 

Hivatalos név: Nemzeti azonosító:(ha ismert) 

Postai cím: 

Város:  Postai irányítószám: Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 

Telefon: 

E-mail: Fax: 

Internetcím (URL): 

  

IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi 

Hivatalos név: Nemzeti azonosító (ha ismert): 

Postai cím: 

Város:  Postai irányítószám: Ország: 

……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)….. 

  

B. MELLÉKLET 

RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Rész száma 1 Elnevezés: 

1) Rövid meghatározás: 

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 



3) Mennyiség: 

(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem: 

vagy 

és között Pénznem: 

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott 
esetben) 
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva) 

vagy 
Kezdés (nap/hónap/év) 
Befejezés (nap/hónap/év) 

5) További információk a részekről: 

  

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) -----

----------- 

C1. MELLÉKLET 

ÁLTALÁNOS BESZERZÉS 

A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák 

2004/18/EK irányelv 

Kategória 
száma [ 1] 

Tárgy 

1 Karbantartási és javítási szolgáltatások 

2 Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a 
futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását 

3 Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását 

4 Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása 

5 Távközlési szolgáltatások 

6 Pénzügyi szolgáltatások: 

(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4] 

7 Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások 

8 Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5] 

9 Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások 

10 Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások 

11 Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások 

12 Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; 
városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki 

tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások 

13 Reklámszolgáltatások 

14 Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások 

15 Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon 

16 Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások 

  

Kategória száma [ 7] Tárgy 

17 Szállodai és éttermi szolgáltatások 

18 Vasúti szállítási szolgáltatások 



19 Vízi szállítási szolgáltatások 

20 Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások 

21 Jogi szolgáltatások 

22 Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8 

23 Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat 

24 Oktatási és szakképzési szolgáltatások 

25 Egészségügyi és szociális szolgáltatások 

26 Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9 

27 Egyéb szolgáltatások  

  

1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 

2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 

3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat. 

4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével 

vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet 

(szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb 

ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő 

megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az 

adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés 

megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra 

irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak. 

5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak 

eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az 

ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti. 

6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást. 

7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák. 

8 Kivéve a munkaszerződéseket. 

9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját 

vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal 

kapcsolatos szerződéseket. 
 


