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Útmutató az ajánlat összeállításához 

 

I. Általános előírások 

 

Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, valamint az ajánlattételi felhívás alapján elkészített 

dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát 

elkészítenie és benyújtania.  

 

Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 49. § 

(2) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alábbi igazolások, nyilatkozatok becsatolását írja elő: 

 

1. Felolvasólap, melyet a képviseletre jogosult személy(ek) aláírásával hitelesít(enek). A 

felolvasólapnak tartalmazni kell az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint az 

ajánlati árat.  

 

2. Az ajánlattételi felhívás 11.) pontjában foglalt kizáró okokra vonatkozó iratok:  

 

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

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

bármelyike fennáll.  

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott 

kizáró ok fennáll. 

 

Igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 122. § (1) 

bekezdése, valamint a Kr. 12.§-a alapján.  

 

Kbt. 122. § (1) Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban jogosult az 56-57. § szerinti kizáró 

okok közül egynek vagy többnek a közbeszerzési eljárásban való érvényesítését előírni, valamint 

köteles az 56. § (1) bekezdésének k) pontja, valamint (2) bekezdése szerinti kizáró ok érvényesítését 

előírni. A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell, valamint az 56. § 

(1) bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell 

dokumentumot benyújtania. 

 

A Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontját a Kr. 2.§ i) pont ib) alpontjában és a 4.§ f) pont fc) 

alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 

 

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 

vonatkozásában a Kr. 10. § szerint kell eljárni. 

 

Nyilatkozatminta: lásd jelen dokumentáció 1/A. és 1/B. számú mellékletei 

 

3. Az ajánlattételi felhívás 12.1.) pontjában foglalt gazdasági, pénzügyi alkalmassági feltételre 

vonatkozó nyilatkozat  

 

Nyilatkozatminta: lásd jelen dokumentáció 1/F. számú melléklete 

 

4. Az ajánlattételi felhívás 12.2. pontjában foglalt műszaki, szakmai alkalmassági feltételre 

vonatkozó nyilatkozat  

 

Nyilatkozatminta: lásd jelen dokumentáció 1/F. számú melléklete 
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5. Az ajánlattevőnek ajánlatához továbbá csatolnia kell a cégbíróság vagy közjegyző által kibocsátott, 

a cégjegyzékben szereplő, aláírásra jogosultak aláírási címpéldányának egyszerű másolatát. Jelen 

közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát is elfogad. 

 

6. Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése alapján tett nyilatkozat 

 

Nyilatkozatminta: lásd jelen dokumentáció 1/C. számú melléklete 

 

7. A Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakra tett nyilatkozatok kitöltve.  

 

Kérjük a 40. § szerinti nyilatkozat megtételénél vegyék az ajánlattevők figyelembe, hogy a 

közbeszerzés azon részeit, melyek teljesítésébe bevonja az ajánlattevő az alvállalkozót, 

konkrétan, részletesen, munkanemre pontosan meg kell határozni, továbbá amennyiben nem 

vesz igénybe az ajánlattevő alvállalkozót a szerződés teljesítéséhez, a nemleges nyilatkozatot is 

be kell csatolni.  

 

Nyilatkozatminta: lásd jelen dokumentáció 1/D. számú melléklete 

 

8. A Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat 

 

Nyilatkozatminta: lásd jelen dokumentáció 1/E. számú melléklete 

 

9. Erőforrás igénybevétele esetén a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozat 

 

10. Biztosítéknak a határidőben történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó nyilatkozat 

 

Nyilatkozatminta: lásd jelen dokumentáció 1/G. számú melléklete 

 

11. Egyéb iratok 

 

Jelen dokumentáció 2. számú mellékletét képezi a felolvasólap, 3. számú mellékletét képezi a 

szerződéstervezet, 4. számú melléklete a műszaki leírás, 5. számú melléklete külön file-ként az 

árazatlan költségvetési kiírás, további mellékletei pedig a műszaki iratok. 

 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki és szakmai alkalmasság, a pénzügyi, 

illetve a gazdasági alkalmasság vonatkozásában, valamint a Kbt. 40. § alapján az ajánlattevő által 

készített dokumentumok, nyilatkozatok a Kbt. 4. § 10 pontja1 szerinti körülmény fennállása esetén 

hamis nyilatkozatnak minősülnek. 

 

II. Egyéb információk: 

 

1. Az ajánlatok formai követelményei és benyújtásának szabályai: 

 

Az ajánlattevőnek az ajánlatát írásban és zártan a Kbt. 61. § (1) bekezdése alapján 1 példányban papír 

alapon és 1 példányban CD-re írva, elektronikus példányban az ajánlattételi felhívásban megadott 

címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.  

 

Az ajánlat papír alapú példányát az ajánlatkérő akként kéri elektronikus példányban benyújtani, hogy a 

papír alapú ajánlatot jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file formátumban 1 db CD-re 

köteles írni az ajánlattevő.  

 
1 A Kbt. 4. § 11 pontja szerint hamis nyilatkozat, mely hamis – azaz a Kbt. 4. § 10. pontja szerint a valóságnak megfelelően 

ismert, de a valóságtól eltérően közölt - adatot tartalmaz. 
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A papír alapú ajánlatot nyomtatott formában, utólagos javítások vagy beszúrások nélkül, összefűzve, 

az írott oldalait 1-től kezdődő folyamatos sorszámmal ellátva kell benyújtani. A példányok közötti 

esetleges különbözőség esetén a papír alapú példány tekintendő eredeti/hivatalos ajánlatnak.  

 

Az ajánlattevő köteles az ajánlattételi dokumentáció részét képező árazatlan költségvetési kiírást is 

beárazni és azt 1 pld-ban a papír alapú ajánlat részeként papír alapon, valamint 1 példányban CD-re 

kiírva, .pdf formátumban az ajánlat egyéb .pdf formátumú részável egy file-ban az ajánlathoz csatolni. 

 

Az ajánlattevő köteles aláírt nyilatkozatot is becsatolni a papír alapú ajánlathoz atekintetben, hogy az 

ajánlat elektronikus formában benyújtott példányai a papír alapú (eredeti) példánnyal megegyeznek. 

 

Nyilatkozatminta: lásd jelen dokumentáció 1/H. számú melléklete 

 

Az ajánlat papír alapú és elektronikus példánya együttesen, 1 db zárt borítékban adható be. A zárt 

borítékot postai úton való megküldés esetén egy másik (külső) borítékban is el kell helyezni.  

  

A borítékra (külsőre is) az ajánlattevő nevét, címét, a benyújtására megadott határidőt, a közbeszerzés 

tárgyának megnevezését („Kórházi bútorok beszerzése (TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023)”) a címzett 

nevét (Csolnoky Ferenc Kórház - Fiskálné Fogl Anna) illetve azt kell feltüntetni, hogy "Az 

ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel!"  

 

A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak 

kézhezvételére az ajánlatkérő által az 17. pontban megjelölt helyen az ajánlattételi határidőig sor 

került.  

 

A postán feladott ajánlati példányt tartalmazó csomagon fel kell tüntetni: „Az iktatóban nem bontható 

fel, azonnal a címzetthez továbbítandó!” Az ajánlat, vagy az azzal kapcsolatos postai küldemények 

elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. 

 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő benyújtásának határidejét követően beérkezett/kézhezvett 

ajánlatot a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja.  

 

A postai úton történő megküldés estén az ajánlatkérő kizárólag a határidőig részére kézbesített 

ajánlatokat veszi figyelembe, a postai küldemények késedelmes beérkezéséből/kézhezvételéből, illetve 

elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az időpontok megállapítása során a 

www.pontosido.hu weboldal információi az irányadóak, a határidők a felhívásban megadott időpontok 

0. másodperceként értendők. 

 

2. Bírálati szempont:  

 

Az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevőt nyilvánítja az 

eljárás nyertesének. 

 

Az ajánlatkérő ajánlati árként az árazatlan költségvetési kiírásban megjelölt anyag- és 

munkadíjak nettó értékeinek összegét bírálja. 

 

Az ajánlati árnak teljeskörűnek kell lennie, tartalmaznia kell valamennyi költséget, mely a szerződés 

teljesítése során az ajánlattevő oldalán az ajánlat tárgyát képező bútorok gyártásával, beszerzésével, a 

teljesítési helyekre történő leszállításával és a bútorok beépítésével kapcsolatban felmerül.  

 

 

3. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

 

Az ajánlattételi felhívás részletesen tartalmazza. 

 

http://www.pontosido.hu/
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4. Tájékoztatás a pályázatról: 

 

Az ajánlatkérő felhívja a Kbt. 40. § (3) bekezdés alapján az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen 

közbeszerzési eljárás tárgyát képező beruházás a TIOP-2.2.4-091/1-2010-0023 azonosító számú 

projekt 15-ös számú támogatási szerződésmódosításának elfogadása esetén a projekt terhére 

kerül finanszírozásra. 

 

A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő 

elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy 

teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat [76. § (1) bekezdés d) pont, 124. § (9) bekezdés]. 

 

5. Tájékoztatás az egyenértékűségről   

 

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

műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 26. § (6) 

bekezdés alapján az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentáció részét 

képező, az ajánlattevők által beárazandó árazatlan költségvetési kiírásban a meghatározott 

gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy 

védjegyre való hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása 

érdekében történt és az ajánlatkérő valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy védjeggyel 

összefüggésben elfogad azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, 

hogy az egyenértékűséget – kétség esetén – az ajánlattevőnek igazolnia kell.  

 

 

JELEN ÚTMUTATÓ TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ, AZ AJÁNLATKÉRŐ FELHÍVJA AZ 

AJÁNLATTEVŐK FIGYELMÉT, HOGY AZ AJÁNLATOT A KBT. ÉS A VONATKOZÓ 

EGYÉB JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL KELL 

ELKÉSZÍTENI. 
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AZ AJÁNLATKÉRŐ ÁLTAL JAVASOLT NYILATKOZATMINTÁK 

- a teljesség igénye nélkül - 

 

1/A. számú melléklet: 

 

 

A Kbt. 122. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat 

  

 

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

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt 

……………………………. ajánlattevővel szemben jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlattételi 

felhívásban előírt, a Kbt. 56. § (1) bekezdése valamint 56. § (2) bekezdése szerinti  

 

kizáró okok nem állnak fenn. 

 

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 azonosító számú projekt keretében 

„Kórházi bútorok beszerzése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban, az ajánlattételi felhívásban és 

ajánlattételi dokumentációban foglaltakra figyelemmel, közbeszerzési eljárásban való felhasználás 

céljából tettem meg. 

 

 

Kelt: 

 

 

 ---------------------------------------------------- 

                                                               ajánlattevő képviselőjének aláírása  
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1/B. számú melléklet: 

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

műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 2.§ i) pont ib) alpontja és a 4.§ f) pont fc) alpontja szerinti 

nyilatkozat 

 

Alulírott ……………………………, mint a ……………………………. ajánlattevő kötelezettségvállalásra 

jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet  

 

nem jegyeznek szabályozott tőzsdén2/ szabályozott tőzsdén jegyeznek* 

 

*: a megfelelő aláhúzandó 

 

Amennyiben az ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, az alábbi 

nyilatkozatot kell megtennie: 

 

Ajánlattevő valamennyi tényleges tulajdonosának neve és állandó lakóhelye *: 

 

Név:……………… 

Lakóhely:…………. 

 

Név:……………… 

Lakóhely:…………. 

 

*: a tényleges tulajdonos(ok) fenti adatai – lásd lábjegyzet – kitöltendőek! 

 

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 azonosító számú projekt keretében „Kórházi 

bútorok beszerzése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban, az ajánlattételi felhívásban és ajánlattételi 

dokumentációban foglaltakra figyelemmel, közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljából tettem meg. 

Kelt: 

 ---------------------------------------------------- 

                                                               ajánlattevő képviselőjének aláírása 

 
2 Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos: 

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; 

Tájékoztató a 1/2014. (VI.27.) összkollégiumi állásfoglalásról: 

A Közbeszerzési Döntőbizottság 1/2014. (VI.27.) számú állásfoglalása szerint amennyiben az ajánlattevő/részvételre jelentkező 

nyilatkozik arról, hogy olyan társaságnak minősül, amelyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén és tulajdonosai között nincs a Pmtv. 3. § 

ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy, akkor az ajánlattevő/részvételre jelentkező tulajdonosa vezető 

tisztségviselőjének a nevét és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdés 

k) pont kc) alpontja szerinti kizáró ok igazolására. 
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1/C. számú melléklet: 

 

 

A Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdés szerinti nyilatkozat 

 

 

Alulírott,…………………, mint a ……………………. ajánlattevő kötelezettségvállalásra jogosult 

képviselője nyilatkozom, hogy a jelen közbeszerzési eljárás során az ajánlattételi felhívást, az 

ajánlattételi dokumentációt megismertük, az abban foglaltakat tudomásul vettük. 

 

Ajánlatunkat az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelően készítettük el és nyújtottuk be.  

  

Nyertességünk esetén megkötjük és teljesítjük az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, 

valamint az ajánlatban foglaltak szerint a szerződést a felolvasólapon meghatározott ajánlati ár 

(ellenszolgáltatás) ellenében. 

 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő  

- a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint 

mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak minősül * 

VAGY  

- nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá. * 

 

*: a megfelelő aláhúzandó 

 

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 azonosító számú projekt keretében 

„Kórházi bútorok beszerzése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban, az ajánlattételi felhívásban és 

ajánlattételi dokumentációban foglaltakra figyelemmel, közbeszerzési eljárásban való felhasználás 

céljából tettem meg. 

 

 

Kelt: 

 

 ---------------------------------------------------- 

 ajánlattevő képviselőjének aláírása 
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1/D. számú melléklet:  
 

A Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatok  

 

Alulírott, ……………….., mint a …………………….ajánlattevő kötelezettségvállalásra jogosult képviselője 

nyilatkozom, hogy a szerződés teljesítésébe az ajánlattevő 

bevon/nem von be * 

alvállalkozót. 

* : a megfelelő nyilatkozat aláhúzandó 

 

Amennyiben bevon alvállalkozót az ajánlattevő, az alábbi nyilatkozatokat kell megtenni/kitölteni: 

Az ajánlattevő 

- a Kbt. 40. § (1) bekezdés a) pontja szerint, hogy a közbeszerzésnek az alábbi része(i) teljesítéséhez vesz 

igénybe az ajánlattevő alvállalkozót:  

- közbeszerzés részének/részeinek megnevezése*……………………………….. 

*: Az eljárás tárgyát képező munkán belül azon konkrét feladat pontos megnevezése, melybe az ajánlattevő 

alvállalkozót von be pl. szerelési munka.  

 

- a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerint, hogy az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés 

értékének 10 %-át meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánja igénybe venni a fenti részek 

tekintetében (alvállalkozóként a közbeszerzés fenti része(i) és százalékos aránya megjelölésével, melynek 

teljesítésében a megjelölt, 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók közreműködnek): 

- Alvállalkozó neve: …………………………  

közbeszerzés része(i) megnevezése, melyben közreműködik:…………………* 

közreműködés százalékos aránya: …% 

- Alvállalkozó neve: …………………………  

közbeszerzés része(i) megnevezése, melyben közreműködik:…………………* 

közreműködés százalékos aránya: …% 

*: A fent megjelölt részek (konkrét feladatok) közül kell megjelölni, és valamennyi alvállalkozóra külön-

külön kell megtenni/kitölteni ezt a nyilatkozatot. 

 

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 azonosító számú projekt keretében 

„Kórházi bútorok beszerzése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban, az ajánlattételi felhívásban és 

ajánlattételi dokumentációban foglaltakra figyelemmel, közbeszerzési eljárásban való felhasználás 

céljából tettem meg. 

 

Kelt: 

 ---------------------------------------------------- 

 ajánlattevő képviselőjének aláírása 
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1/E. számú melléklet 

 

A Kbt. 58. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat 

 

 

Alulírott, ……………….., mint a …………………….ajánlattevő kötelezettségvállalásra jogosult 

képviselője a Kbt. 58. § (3) bekezdés szerint nyilatkozom, hogy az abban foglaltak az általam 

képviselt ………………….( ajánlattevő neve ) tekintetében nem állnak fenn, figyelemmel arra, hogy 

az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan alvállalkozót, illetve az alkalmasság 

igazolására nem vesz igénybe olyan más szervezetet aki, illetőleg amely a Kbt. 56. §-ban foglalt kizáró 

okok hatálya alá esik. 

 

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 azonosító számú projekt keretében 

„Kórházi bútorok beszerzése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban, az ajánlattételi felhívásban és 

ajánlattételi dokumentációban foglaltakra figyelemmel, közbeszerzési eljárásban való felhasználás 

céljából tettem meg. 

 

Kelt: 

 

 

 

 ---------------------------------------------------- 

 ajánlattevő képviselőjének aláírása  
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1/F. számú melléklet 

 

 

ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT 

- minta - 

 

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

kötelezettségvállalásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő 

megfelel az ajánlatkérő által előírt  gazdasági/pénzügyi és műszaki/szakmai alkalmassági 

követelményeknek. 

 

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 azonosító számú projekt keretében 

„Kórházi bútorok beszerzése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban, az ajánlattételi felhívásban és 

ajánlattételi dokumentációban foglaltakra figyelemmel, közbeszerzési eljárásban való felhasználás 

céljából tettem meg. 

 

Kelt: 

 

 

 ---------------------------------------------------- 

 ajánlattevő képviselőjének aláírása  
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1/G. számú melléklet 

 

Nyilatkozat  

biztosítéknak a határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról 

 

 

Alulírott, ……………….., mint a …………………….ajánlattevő kötelezettségvállalásra jogosult 

képviselője nyilatkozom, hogy az ajánlattevő az ajánlattételi felhívásban előírt biztosítékokat 

határidőben az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja, azaz az ajánlattevő a 4/2011. (I.28.) 

Kormányrendelet 57/A § (3) bekezdésére tekintettel jelen eljárás eredményeként kötött szerződésben 

az ajánlatkérő kiköti az ajánlattevő által – esetlegesen – igényelt, a szerződés TIOP projekt keretén 

belül elszámolható összegének 10%-a és az igényelt – legfeljebb 30%-os mértékű – szállítói előleg 

különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források 

felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, ún. 

előleg-visszafizetési biztosítékot az előlegbekérő benyújtásával egyidőben, azaz az előleg 

igénylésének időpontjában az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátja.  

 

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 azonosító számú projekt keretében 

„Kórházi bútorok beszerzése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban, az ajánlattételi felhívásban és 

ajánlattételi dokumentációban foglaltakra figyelemmel, közbeszerzési eljárásban való felhasználás 

céljából tettem meg. 

 

Kelt: 

 

 

 

 ---------------------------------------------------- 

 ajánlattevő képviselőjének aláírása  
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1/H. számú melléklet 

 

Nyilatkozat  

az ajánlat elektronikus formában benyújtott példányai tekintetében 

 

 

Alulírott, ……………….., mint a …………………….ajánlattevő kötelezettségvállalásra jogosult 

képviselője nyilatkozom, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példányai a papír alapú 

(eredeti) példánnyal megegyeznek. 

 

Kijelentem, hogy jelen nyilatkozatot a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 azonosító számú projekt keretében 

„Kórházi bútorok beszerzése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban, az ajánlattételi felhívásban és 

ajánlattételi dokumentációban foglaltakra figyelemmel, közbeszerzési eljárásban való felhasználás 

céljából tettem meg. 

 

Kelt: 

 

 

 

 ---------------------------------------------------- 

 ajánlattevő képviselőjének aláírása  
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2. számú melléklet: 

 

 

F E L O L V A S Ó L A P 

 

 

 

1. Ajánlattevő azonosító adatai: 

a) Ajánlattevő neve: 

……………………………………………………………………………………. 

b) Ajánlattevő címe (székhelye): 

……………………………………………………………………………………. 

 

2. Ajánlati ár: 

 nettó …………………………. Ft 

 

Kelt:  

 

 

 ---------------------------------------------------- 

 ajánlattevő képviselőjének aláírása 
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3. számú melléklet: 
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS  

- tervezete -  

 

amely létrejött egyrészről Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház u. 1., képviseletében eljár: Dr. 

Rácz Jenő főigazgató), mint Vevő (továbbiakban: Vevő),  

másrészről  .......... (székhely: ........, Cg.: .........., adószám: ............., bankszámlaszám: ……………….., 

képviseli: .........................), mint Eladó (továbbiakban: Eladó) között az alábbiak szerint: 

 

A felek rögzítik, hogy a Vevő jelen szerződésre vonatkozóan a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVII. törvény 

(a továbbiakban: Kbt.) 122/A § alapján, 2015....... napján ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére történő 

közvetlen megküldésével megindított hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, 

melyben az Eladó került nyertesként kihirdetésre. 

 

A felek az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció, valamint az ajánlat tartalma alapján adásvételi szerződést 

kötnek az alábbi feltételek mellett: 

 

1. Szerződés tárgya: A ''Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél'' című 

TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 azonosító jelű projekt keretében kórházi bútorok beszerzése, azaz, Eladó eladja, 

Vevő pedig megveszi a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának 2) pontjában megjelölt 

bútorokat azzal, hogy Eladó vállalja a bútorok beépítését az ajánlattételi dokumentációban megjelölt helyekre. 

 

Az Eladó nyilatkozik, hogy a jelen szerződés részét képező műszaki iratokat felülvizsgálta, ezért a szerződés 

teljesítése során mennyiségi kifogást, többletköltség igényt a Vevő felé jelen szerződés megkötését követően 

nem emelhet. 

 

2. Vételár: 

 

  ......,- Ft 

 + 27% ÁFA ......,- Ft 

 Összesen: ......,- Ft 

azaz bruttó ........... forint.  

  

A vételár a bútorok gyártásával, beszerzésével, az Eladó feladatainak ellátásával, jelen szerződés teljesítésével 

felmerülő összes közvetlen és közvetett költségére fedezetet nyújt. 

 

Az Eladó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek 

a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 

melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 

A Vevő nyilatkozik, hogy a szerződésben meghatározott feladatok ellenértékének pénzügyi fedezetével 

rendelkezik, a vételár a TIOP-2.2.4-091/1-2010-0023 azonosító számú projekt 15-ös számú támogatási 

szerződésmódosításának elfogadása esetén a projekt terhére kerül finanszírozásra. 

 

Fizetési ütemezés: 

  

Az ellenszolgáltatás/vételár megfizetése szállítói kifizetéssel történik. 

 

Az Eladó – előleg igénylése esetén – 1 előlegszámla és 1 végszámla kiállítására jogosult. Igénylése esetén az 

előleg összege a végszámla összegébe beleszámít. A szerződés későbbi módosítása az előleg összegét nem 

érinti. 

 

2.1. Az előlegszámla az alábbiak szerint nyújtható be: 

 

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból 

és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) 

Kormányrendelet 57/A. § (1) bekezdése alapján a Vevő jelen eljárás eredményeként kötött szerződésben 

biztosítja az Eladó részére a szerződés részét képező, a TIOP keretén belül elszámolható összege 30%-ának 

megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. Az irányító hatóság a szállítói előleg kifizetését 

független, az irányító hatóság által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti.  
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A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a szállító közvetlenül a közreműködő szervezettől 

igényelheti a kedvezményezett/Vevő egyidejű értesítése mellett.  

 

A kedvezményezett/Vevő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos 

fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a kedvezményezett/Vevő részéről elfogadottnak kell 

tekinteni. 

 

2.2. Az Eladó a végszámlát a szerződés Vevő által leigazolt teljesítését követően jogosult kiállítani. 

 

2.3. Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó általános rendelkezések: 

 

Az ellenszolgáltatás összege magyar forintban (HUF) kerül kifizetésre. 

  

Figyelemmel arra, hogy a beruházás a TIOP projekt keretéből biztosított, az Eladó – előleg esetleges igénylése 

esetén – az előlegszámlán, és a végszámlán is köteles szerepeltetni - a TIOP projekt kódszámát a tételek 

darabszámát, ellenértékét a hatályos ÁFA törvény alapján. 

 

Jelen szerződés tárgyát képező bútorok, valamint a beépítésükhöz kapcsolódó munkák ellenértékének fizetési 

határideje az előlegszámla és a végszámla kifizetésre köteles szervezet általi kézhezvételének napját követő 30 

nap. 

 

Egyebekben a kifizetésre irányadóak még a Ptk., az Art. 36/A. §-ban foglaltak, a 2007-2013 programozási 

időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Kormányrendeletben foglaltak. 

 

2.4. Az Art. 36/A. §-ára vonatkozó rendelkezések: 

 

Jelen szerződés alapján történő, a havonta nettó módon számított 200.000,- forintot meghaladó kifizetésnél a 

kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az 

esetben fizethet, ha 

a) az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem 

régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy 

b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

 

A fenti, az Art. 36/A § (1) bekezdés szerinti kifizetést teljesítőnek minősül az Eladó, a Kbt. szerinti 

alvállalkozó, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló vállalkozó. 

 

Jelen szerződés tárgyát képező közbeszerzés teljesítéséhez kapcsolódóan megkötött mindegyik szerződés esetén 

a kifizetést teljesítő a szerződésben írásban tájékoztatja az alvállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek 

teljesítése esetén a kifizetés e § hatálya alá esik. 

 

A kifizetést teljesítő a köztartozást mutató együttes adóigazolás átadása, bemutatása vagy megküldése után a 

köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Amennyiben az együttes igazolás köztartozást mutat és a kifizetés 

kötelezettje ennek ellenére elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a 

kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem 

terjed ki.  

Nem keletkezik a kifizetést teljesítőnek visszatartási kötelezettsége és egyetemleges felelőssége, ha a fenti – 

Art. 36/A § (2) bekezdés szerinti – tájékoztatást mint alvállalkozó nem kapta meg, valamint abban az esetben 

sem, amennyiben az igazolást bemutató szervezet felszámolás alatt áll. 

 

Ha az állami adóhatóság a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt együttes adóigazolásban 

állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott köztartozást mutat ki, az adóigazolás kiállításával egyidejűleg a 

végrehajtás szabályai szerint intézkedik a követelés lefoglalásáról. A kifizetést teljesítő a visszatartás és 

követelés lefoglalását követően mentesül az egyetemleges felelősség alól. A kifizetést teljesítő az állami adó- és 

vámhatóság által nyilvántartott köztartozást meghaladó összegű kifizetést a rá egyébként kötelező fizetési 

határidőben teljesíti az adóhatóság végrehajtási cselekménye előtt. 
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Amennyiben a fenti, az Art. 36/A § (1)-(3) bekezdések szerinti kifizetés kapcsolt vállalkozások között történik, 

a közbeszerzések közvetlen megvalósításában részt vevő mindegyik kapcsolt vállalkozás egyetemlegesen felel a 

kifizetés összegéig a kifizetés időpontjában fennálló, azon kapcsolt vállalkozás állami adó- és vámhatóság által 

nyilvántartott köztartozásáért, amelynek a kifizetést teljesítették. 

 

Az Art. 36/A § (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Vevő, illetve a nevében eljáró más személy és az Eladó 

között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a Vevőt nem terheli a visszatartási 

kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg a Vevőnek egyetemleges felelőssége nem 

keletkezik. 

 

Az együttes adóigazolás annak 30 napos érvényességi idején belül az Art. 36/A § hatálya alá tartozó 

kifizetéseknél több kifizetést teljesítőnél is felhasználható. 

 

Amennyiben az alvállalkozó a kifizetést teljesítővel szemben fennálló követelését faktorálja (engedményezi), a 

kifizetést teljesítő abban az esetben fizethet a faktornak (engedményesnek), ha a kifizetés előtt a faktor 

(engedményes) vagy az alvállalkozó rendelkezésre bocsátja az alvállalkozóra vonatkozó együttes adóigazolást, 

vagy az alvállalkozó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ellenkező esetben a kifizetést teljesítő 

egyetemleges felelőssége és visszatartási kötelezettsége fennáll. 

 

Az Art. 36/A § rendelkezéseit nem kell alkalmazni abban az esetben, ha az adóigazoláson feltüntetett tartozás 

2008. szeptember 30-át követően keletkezett. 

 

3. Teljesítés helye, teljesítési határidő: 

 

Teljesítés helye: 8200 Veszprém, Kórház u. 1.  

 

Teljesítési határidő:  

 

A szerződést az Eladó legkésőbb a szerződéskötést követő legkésőbb 45 napon belül köteles teljesíteni.  

 

Felek megállapodnak, hogy legkésőbb a teljesítési határidőig az Eladó köteles valamennyi bútor gyártását, 

teljesítési helyekre történő leszállítását és beépítését (rendeltetésszerű használatra alkalmas módon) 

szerződésszerűen elvégezni, a Vevő/kórház működésének, a betegellátás lehető legrövidebb idei tartó és 

legkisebb mértékű zavarása mellett. 

 

A Vevő előteljesítést elfogad.  

 

Ha az Eladó a vállalt munka végzésében bármilyen okból, különösen a felek tevékenységi körén kívül eső 

elháríthatatlan ok miatt akadályoztatva van, úgy annak beálltát a Vevővel írásban haladéktalanul köteles 

közölni.  

 

Átadás – átvétel  

 

A szerződés teljesítésekor köteles az Eladó átadás-átvételi eljárást kezdeményezni, melyen a felek külön ún. 

teljesítési jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni a felek Eladó általi teljesítésével kapcsolatos mennyiségi és 

minőségi megállapításait.  

 

A teljesítési jegyzőkönyv mindkét fél általi aláírása és az Eladónak a Vevő által elismert szerződésszerű 

teljesítését tartalmazó nyilatkozat megtétele után a (vég)számla benyújtható, illetve benyújtása 15 napon belül 

kötelező. 

 

A bútorok birtokba vételére, illetve használatára a Vevő a bútorok beépítése után jogosult. A teljesítésigazolás 

kiadását a Vevő csak olyan hibák, illetve hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a bútorok 

rendeltetésszerű használatát akadályozzák. 

 

4. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

A Vevő szerződést biztosító mellékkötelezettségként  

- késedelmi kötbért, meghiúsulási kötbért, valamint jótállási kötelezettséget, illetve 

- a 4/2011. (I.28.) Kr. 57/A § (3) bekezdése alapján előleg-visszafizetési biztosítékot 

ír elő az alábbiak szerint: 
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- késedelmes teljesítés esetén legalább a nettó vételár 0,5 %-a/nap mértékben késedelmi kötbérfizetésre 

köteles az Eladó. 30 napot meghaladó késedelem esetén a szerződést a Vevő jogosult felmondani. 

 

- a szerződés teljesítésének elmaradása esetén meghiúsulási kötbért köteles az Eladó fizetni a Vevő részére, 

melynek mértéke a nettó vételár 30 %-a. 

 

- a bútorokra a jogszabályokban előírt időtartamban, de legalább a szerződés teljesítésétől számítva legalább 

36 hónap időtartamban az Eladót jótállási kötelezettség terheli.  

 

A jótállási időszak alatt felmerülő hiba elhárítását köteles térítésmentesen ellátni azzal, hogy a hiba Vevő 

általi bejelentést követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül meg kell kezdeni a hiba elhárítását. 

 

Amennyiben a hiba javítását nem, vagy nem a felek által egyeztetett időn belül végzi el az Eladó, Vevő az 

Eladó költségére gondoskodik ezen feladatok ellátásáról. 

 

-  A 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A § (3) bekezdésére tekintettel a Vevő kiköti az Eladó által – 

esetlegesen – igényelt, a szerződés TIOP projekt keretén belül elszámolható összegének 10%-a és az 

igényelt – legfeljebb 30%os mértékű – szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő 

mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok 

ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtás kötelezettségét 

(előleg-visszafizetési biztosíték).  

 

Az előleg-visszafizetési biztosítékot az előlegbekérő benyújtásával egyidőben köteles az Eladó a Vevő 

rendelkezésére bocsátania.  

 

Az előleg-visszafizetési biztosíték az Eladó választása szerint teljesíthető a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) 

pontban foglaltak alapján a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57/A § (3) bekezdése szerint megjelölt 

biztosítéki formában (azaz a tulajdonos, vagy a vezető tisztségviselő, vagy garanciaszervezet 

kezességvállalásával a fentiek szerint), vagy a Vállalkozó választása szerint óvadékként az előírt 

pénzösszegnek a Vevő fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által 

vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - 

készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.  

  

A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító/Eladó cégjegyzésre jogosult vezető 

tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy 

együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak 

kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése 

szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.  

 

Ezen rendelkezések nem érintik az Eladó kártérítési felelősségét. 

 

5. Munkavégzés szabályai: 

 

5.1. Az Eladó a szerződést a betegellátás akadályozása és zavarása nélkül, a vonatkozó jogszabályok, szakmai, 

minőségi, biztonsági és technológiai előírások megtartásával, szakszerűen köteles teljesíteni, továbbá, a 

munkavégés (beépítés) során a vonatkozó szabványok előírásait köteles betartani. Az Eladó köteles a munkát a 

szerződésben és a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatban meghatározott tartalommal és az érvényes 

Európai Uniós és Magyar Szabványoknak megfelelő I. osztályú minőségben a vállalt befejezési határidőre 

elvégezni.  

 

5.2. Az Eladó köteles betartani a munka végzése során mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges 

korlátozó intézkedéseket, amelyeket jogszabály előír, illetve amelyeket a beépítés helyszínén a terület átadás-

átvételi eljárása, vagy a munkavégzés során a Vevő írásban határoz meg számára.  

 

5.3. Az Eladó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának garantálására, az esetlegesen 

okozott károk helyreállítására. Az Eladó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű 

felelősséggel, költségátvállalás mellett felel. 
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5.4. Az Eladó köteles a dolgozói foglalkoztatásával kapcsolatban a jogszabályok által megkövetelt összes 

adminisztratív (bejelentés, nyilvántartás stb.) kötelezettséget teljesíteni. Ezen kötelezettsége esetleges 

elmulasztásáért a Vevőt felelősség nem terheli. 

 

5.5. Az Eladó a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről, így különösen a teljesítés bármely 

akadályáról köteles a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni. 

 

Eladót jogszavatosság terheli atekintetben, hogy jelen szerződés tárgyát képező bútorok tekintetében nem áll 

fenn harmadik személynek joga mely a munkák elvégzését, illetve a Vevő általi használatot akadályozza. Az 

Eladó ilyen jellegű, harmadik személy által esetlegesen bejelentett igény tekintetében helytállni köteles. 

 

Eladó felelősségi körébe tartozik továbbá, hogy az általa beépített bútorok a megfelelő minőségtanúsító 

okiratokkal rendelkezzenek. 

 

5.6. A Vevő jogosult mennyiségi és minőségi ellenőrzésre, az esetleges kifogások közlésére, és az ebből eredő 

igényei érvényesítésére. A Vevő – amennyiben ellenőrzési jogát gyakorolja – a szerződés tárgyául szolgáló 

bútorok átvételekor köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés megfelelő-e, a Vevő azonban nem vizsgálja 

azokat a tulajdonságokat, amelyeknek a minőségét tanúsítják, illetőleg, amelyekre a jogszabályban előírt 

kötelező jótállás vonatkozik. 

 

5.7. Az alvállalkozó bevonására az Eladó a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásban a Kbt. 40. § (1) bekezdés 

a) és b) pontjára tett nyilatkozata az irányadó azzal, hogy az Eladó teljesítésében köteles közreműködni az olyan 

alvállalkozó és szakember, 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 az 56. § - 

valamint, ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő előírta, az 57. § - szerinti kizáró okok hatálya 

alatt. 

 

Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a 

közbeszerzési eljárásban részt vett az Eladó alkalmasságának igazolásában, csak a Vevő 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 Eladó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági 

követelményeknek, melyeknek az Eladó 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 [Kbt. 63. § (4) bekezdése] meghatározó körülménynek minősült. 

 

5.8. A Kbt. 128. § (1) – (2) bekezdések szerinti teljesítési kötelezettséget teljesítheti az Eladó, vagy a nem 

természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy átalakul, szétválik, más 

jogi személlyel egyesül vagy a rá vonatkozó szabályok szerint más módon jogutódlással megszűnik. 

 

5.9. Az Eladó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára köteles 

megismerhetővé tenni és a Kbt. 125.§ (5) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíteni. (Kbt. 

125.§ (4) bekezdés) 

 

6. Kapcsolattartás 

 

Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során  

- az Eladó részéről kijelölt személy: …………….. 

Telefon: .............; 

e-mail: ................ 

 

a Vevő részéről kijelölt személy: ………………  
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Telefon:  ……………….. 

e-mail: ……………….. 

 

jogosultak eljárni. 

 

7. A szerződés megszűnése 

 

7.1. A szerződés jelen szerződésben foglalt feladatok és kötelezettségek teljesítésével megszűnik. 

 

7.2. A Vevő jogosult jelen szerződéstől egyoldalúan elállni, ha az Eladó ellen a szerződést követően 

felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésre irányuló eljárás indul. A felek a 

szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is megszüntethetik (rendkívüli felmondás), ha 

- a másik fél a szerződésben meghatározott és vállalt kötelezettségeit ismételten nem teljesítette, és erre a másik 

fél határidő tűzésével felszólította és a határidő eredménytelenül telt el, 

- a másik fél fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja, 

- jogerős elmarasztaló határozatot hoznak az Eladó szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy 

bűncselekmény miatt. 

 

7.3. A Vevő a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerint jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha 

szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 

tudjon -, ha 

a) az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 

olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § 

(1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel; 

b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan 

jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll az 56. § 

(1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel. 

 

7.4. A Vevő felmondhatja a szerződést az Eladó 30 napot meghaladó késedelme esetén. 

 

7.5. Bármelyik fél által bármely okból történő felmondás esetén a felek egymással kötelesek elszámolni, a 

felmondási idő lejártáig, illetőleg a szerződés hatályának megszűnéséig nyújtott szolgáltatásokért az Eladó 

jogosult a vételárnak a teljesített szolgáltatások ellenértékével arányos részére.  

 

A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az Eladó csak az általa szerződésszerűen teljesített és a 

Vevő által elfogadott szolgáltatások után, jelen szerződés rendelkezései alapján járó kifizetésre tarthat igényt. 

 

7.6. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból történő megszűnése esetén a 

Vevő által esetlegesen rendelkezésre bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy 

eszközt a szerződés megszűnésének napján a Vevő részére visszaszolgáltatja. 

 

7.7. Amennyiben a szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért a Vevő a felelős, az Eladó esetleges kártérítési 

igényének érvényesítésére a Ptk., ezen belül pedig a kártérítésre vonatkozó rendelkezések is irányadóak. 

 

8. Egyéb rendelkezések:  

 

Jelen szerződést a felek kizárólag írásban, különös tekintettel a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó 

rendelkezések figyelembe vételével módosíthatják.  

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás iratai (ajánlattételi 

felhívás, ajánlattételi dokumentáció, valamint az Eladó által benyújtott ajánlat, stb.), valamint a Kbt., a Ptk., a 

2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból 

és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) 

Kormányrendelet és jelen szerződés tárgyát képező feladatok ellátására vonatkozó egyéb jogszabályok 

rendelkezései az irányadóak. 

 

A felmerült esetleges vita esetén – amennyiben peren kívül egyeztetések nem vezetnek eredményre – a felek 

kikötik értékhatártól függően a Veszprémi Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos 

illetékességét. 
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Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 

Veszprém, .... 

 

 --------------------------------- --------------------------------- 

 Csolnoky Ferenc Kórház  ……………………… 

    Vevő Eladó 

 képv.: Dr. Rácz Jenő főigazgató képv.: .........        
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4. számú melléklet: 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
„Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt–nél” 

(TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023) projekt keretében 
 

Kórházi bútorok beszerzésére 
kiírt közbeszerzési eljárásban 

 
 
„D” épület III. IV. V. emelet betegellátó osztályok beépített bútorai (szekrény, mosogató) 
SZ/1,  SZ /2,  M /1,  M/2,  M/3  
A „D” épület III. IV. és V. emeletein 2011. májusában a betegellátáshoz és a látogatók fogadásához kapcsolódó 
bútorozást terveztük. A tervlapokon a bútorozás oly módon jelent meg, hogy a narancssárga vonallal rajzolt 
bútorok a tervezett, konszignációs jellel ellátott új bútorokat jelölik, a fekete vonalakkal rajzolt bútorok a 
további szükséges – meglévő bútorokkal biztosított – beszerzéseket jelölik az alábbi tervlapokon:  
Kiviteli dokumentáció, belsőépítész tervfejezet, „D” épület berendezési alaprajzok. 
 BE/3-1M,  BE/4-1M,  BE/5-1M   
 
A projekt megvalósítása során a tervezett meglévő, megmaradó bútorok a szétszerelése és a kórtermekből 
való elszállítása utáni felülvizsgálata megtörtént. Megállapítható, hogy öltöző és értékmegőrző szekrények, 
mosogató bútorok a természetes elhasználódás állapotába kerültek, azok korszerűtlenek, rendeltetésszerűen 
használhatatlanok, cserére szorulnak, a betegellátás megfelelő működése érdekében új bútorokkal történő 
pótlásuk szükséges. Jelen dokumentáció a betegszobákban elhelyezendő beépített szekrények és a kiszolgáló 
helyiségekben elhelyezendő beépített mosogató munkapultok terveit tartalmazza. 
A beépített bútorok szerkezeti leírását a költségkiírás és a konszignáció tartalmazza. 
 
 „E” épület I. emelet központi műtő közlekedőn elhelyezendő beépített bútorok (polcsor) 
Az „E” épület I. emeletén a Központi Műtő részleg működéséhez szükséges 15 db polc a tervlapon megadott 
helyeken elhelyezve. 
Az utólag kialakítandó polcok helye az alábbi tervlapon azonosítható:  
Kiviteli dokumentáció, belsőépítész tervfejezet, „E” épület berendezési alaprajz 
BE/10-1M (központi műtő) 
A beépített bútorok szerkezeti leírását a költségkiírás és a konszignáció tartalmazza. 
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KONSZIGNÁCIÓ 

 
„Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt–nél” 

(TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023) projekt keretében 
 

Kórházi bútorok beszerzésére 
kiírt közbeszerzési eljárásban 

 
„D” épület III. IV. V: emelet betegellátó osztályok beépített bútorai (szekrény, mosogató) 
 
Jel: SZ/1 
Megnevezés: 2 férőhelyes beépített szekrény 
Készül: 101 db 
Méret: 60 x 60 x 240 
Leírás: A helyi adottságokhoz igazodva, választott színű 18 mm vtg. laminált forgácslap korpusz, az éleken a 
korpusz színével megegyező színű 2 mm vtg. ABS élzárással, kulccsal zárható egyszárnyú teli ajtóval, 107 fokos 
kivető pántokkal, látszó fém lábakkal. 
Belül 2 fix polccal, függőleges osztóval, fém tartórúddal, a korpusszal azonos színű farostlemez hátfallal. 
A helyszínre szállítva, beszerelve, vasalattal a falhoz, illetve a mellette lévő bútorhoz rögzítve, kompletten. 
Ábra: m = 1 : 50 

  
 
Jel: SZ/2 
Megnevezés: 3 férőhelyes beépített szekrény 
Méret: 90 x 60 x 240 
Készül: 4 db 
Leírás: Lásd. SZ/1 
Ábra: m = 1 : 50 
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Jel: M/1 
Megnevezés: 1 medencés mosogató bútor 
Méret: 60 x 60 x 82 (de a kapcsolódó elemmel azonos magasságú) 
Készül: 22 db 
Leírás: a helyi adottságokhoz igazodva 18 mm vtg. választott színű laminált forgácslap alsó és felső korpusz, az 
éleken a korpusz színével megegyező színű 2 mm vtg. ABS élzárással, teli egyszárnyú ajtókkal, 107 fokos kivető 
pántokkal, látszó fém lábakkal. 
belül a felső szekrény sorozatfúrt oldalfalakkal és 1 db állítható magasságú polccal az alsó korpuszt 1 
medencés rozsdamentes mosogatóval, gépészeti szerelvényekkel, a korpusszal azonos színű farostlemez 
hátfallal. 
A helyszínre szállítva, beszerelve, vasalattal a falhoz, illetve a mellette lévő bútorhoz rögzítve, kompletten. 
Ábra: m = 1:50 

 
 
Jel: M/2 
Megnevezés: 2 medencés mosogató bútor 
Méret 90 x 60 x 82 (de a kapcsolódó elemmel azonos magasságú) 
Készül: 4 db 
Leírás: Lásd. M/1, de….. 2 medencés mosogatóval 
Ábra: m=1:50 
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Jel: M/3 
Megnevezés: 3 medencés mosogató bútor 
Méret: 135 x 60 x 82 (de a kapcsolódó elemmel azonos magasságú) 
Készül: 3 db 
Leírás: Lásd. M/1, de…..3 medencés mosogatóval 
Ábra: m=1:50 

 
 
„E” épület I. emelet központi műtő közlekedőn elhelyezendő bútorai (polcsor) 
 
Jel: P/1 
Megnevezés:  
Készül: 17 db 
Méret:  90,5 x 23 x 85  
Leírás: A helyi adottságokhoz igazodva gipszkarton pengefalak közé épített polcrendszer 18 mm vtg. laminált 
forgácslapból az éleken a forgácslap színével megegyező színű 2 mm vtg. ABS élzárással sorozatfúrt 
oldalfalakkal, 2 db állítható polccal, függőleges osztóval, a laminált forgácslemezzel azonos színű farostlemez 
hátfallal, látszó fém lábakkal. 
A helyszínre szállítva, beszerelve, vasalattal a falhoz, illetve a mellette lévő bútorhoz rögzítve, kompletten. 
Ábra: m=1:50 
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5. számú melléklet: 

Árazatlan költségvetési kiírás 

(lsd. külön .xls file) 

 

 

 

 

További mellékletek: egyéb műszaki iratok 

 


