
"Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház 

Nonprofit Zrt-nél" c. TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 számú pályázathoz 

bútorok beszerzése, ezek leszállítása és beépítése 

Ajánlatkérési 

dokumentáció 

 
 

1 126 Budapest , Bartha u.  5 .  mfsz. 2.    Tel. :  +36 1  391 7124   Fax: +36 1  391 7125   E -mail :  info@hospitalke r.hu 

  
 www.hospitalker.hu 

 
1 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház 

Nonprofit Zrt-nél” c. TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 számú 

pályázathoz bútorok beszerzése, ezek leszállítása és beépítése 
 

 

 

 

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 
 

 

 

 

 

 
 

 

nemzeti (nyílt) közbeszerzési eljáráshoz 

 

 

 

 



"Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház 

Nonprofit Zrt-nél" c. TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 számú pályázathoz 

bútorok beszerzése, ezek leszállítása és beépítése 

Ajánlatkérési 

dokumentáció 

 
 

1 126 Budapest , Bartha u.  5 .  mfsz. 2.    Tel. :  +36 1  391 7124   Fax: +36 1  391 7125   E -mail :  info@hospitalke r.hu 

  
 www.hospitalker.hu 

 
2 

2. 

 

 

Tisztelt Ajánlattevő! 

 

A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. a jelen közbeszerzési eljárásban 

„Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél” c. TIOP-

2.2.4-09/1-2010-0023 számú pályázathoz kapcsolódó bútorok beszerzését, ezek leszállítását 

és beépítését kívánja a felhívásban és a dokumentációban részletezettek szerint megvalósítani. 

 

Az ajánlat kidolgozásának alapját a felhívás és a dokumentáció együttesen képezik, amelyek 

kiegészülnek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 45. § 

és 122. § (5) bekezdésben foglaltak alapján adott tájékoztatással.  

 

Az ajánlat elkészítéséhez Ajánlatkérő dokumentációt állított össze, amely utal azon 

igazolásokra illetőleg nyilatkozatokra, amelyeket az ajánlatnak tartalmaznia kell. A 

dokumentációban található – mellékletként megjelölt – formanyilatkozatokat cégszerűen 

aláírva kell az ajánlathoz csatolni. 

 

A dokumentáció nem mindenben ismétli meg a felhívásban foglaltakat, azt kiegészíti, így a 

dokumentáció a felhívással együtt kezelendő.  

 

A dokumentáció közreadásával az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk ajánlatának a Kbt. 

előírásainak és elvárásainknak megfelelő, minden egyes követelményt teljesítő 

összeállításához. A dokumentáció elkészítésének általunk nem titkolt célja többek között az 

is: szeretnénk elérni, hogy a felhívásra minél több érvényes ajánlatot kapjunk. 

 

Előzőekre tekintettel a dokumentáció kizárólag az ajánlat összeállításához elengedhetetlenül 

szükséges információkat, nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat 

(továbbiakban: dokumentumok) tartalmazza, a jegyzékben meghatározott sorrendben. A kért, 

s a jegyzékben megadott sorrendet kérjük, hogy ajánlatának összeállításakor is szíveskedjék 

betartani oly módon, hogy először a saját (ajánlattevő), majd esetleges alvállalkozói, azt 

követően pedig az erőforrás szervezetre vonatkozó dokumentumait (nyilatkozat, igazolás, 

stb.) helyezi el. Amikor ajánlatát teljes körűen összeállította, kérjük az egyes oldalakat (a 

csatolt dokumentumokkal együtt) folyamatosan növekvő sorszámmal szíveskedjék ellátni. 

 

Kéréseink teljesítése mindkettőnk számára hasznos, hiszen: 

 

 Önnek, mint ajánlattevőnek megkönnyíti összeállított ajánlatának benyújtás előtti 

ellenőrzését abból a szempontból, hogy az valóban tartalmazza-e a Kbt.-ben, a 

felhívásban, és a dokumentációban előírt dokumentumokat; 

 

 Nekünk, mint ajánlatkérőnek pedig nagymértékben segítséget nyújt ez által ajánlata – 

bontáskori, és azt követő – alaki, formai- és tartalmi szempontok szerinti 

felülvizsgálatánál, tehát végső fokon a felhívásban, illetőleg a dokumentációban 

meghatározott feltételeknek való megfelelésének meghatározásához. 
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3. 

Kérjük, hogy ajánlata összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozza át a 

dokumentációban leírtakat. 

Szeretnénk arra is felhívni szíves figyelmüket, hogy – miután a Kbt. szerint a szabályosan 

lezárt dokumentációkat 5 évig sértetlenül meg kell őrizni – a dokumentációban elhelyezett 

dokumentumok eredeti példányát visszaadni nem áll módunkban, továbbá ugyanezen okból a 

dokumentációhoz külön csatolt dokumentumokat sem áll módunkban elfogadni.  

 

Bízunk abban, hogy a Kbt., a felhívás és a dokumentáció együttesen elegendő útmutatást 

nyújt érvényes ajánlatának összeállításához és benyújtásához. 

 

 

 

Budapest, 2013. február 4. 

 

 

 

 

 

 Tisztelettel: 

 

 

 

 

Hospital-Ker Kft. 

hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
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4. 

 

I.  

 

SEGÉDLET AZ AJÁNLAT ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ 
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5. 

 

1. Általános megjegyzések 

 

1.1. Az ajánlat elkészítésével, az ajánlat benyújtásával kapcsolatos költségeket az Ajánlattevő 

viseli. 

 

1.2. Az ajánlattevő az ajánlatában szereplő adatok hitelességéért felelősséggel tartozik. 

 

1.3. Ajánlattevők részenként nem tehetnek ajánlatot, csak teljeskörű, minden termékre adott 

ajánlatot fogadunk el.  

 

1.4. Az ajánlat pénzneme: Forint 

 

1.5. Az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig bármikor jogosult módosítani az ajánlati 

felhívásban, illetve a dokumentációban meghatározott feltételeket. A módosított 

feltételekről új hirdetményt kell közzétenni, valamint az összes ajánlattevőt egyidejűleg, 

közvetlenül, írásban kell tájékoztatni. 

 

1.6. Kérdéseket kizárólag írásban, az ajánlatkérő nevében eljáró Hospital-Ker Kft. felé lehet 

feltenni, a közbeszerzési törvény által meghatározott határidőn belül. Az ajánlatkérő a 

feltett kérdésekre írásban megküldi a választ. Telefonon érkező kérdésekre az 

esélyegyenlőség elvének biztosítása érdekében nem áll módunkban választ adni! 

 

1.7. Az ajánlatot nem lehet ceruzával készíteni. Az ajánlatban nem lehet áthúzás, átírás vagy 

betoldás. Az olyan ajánlatot, amelyet az Ajánlattevő saját feltételeinek, kikötéseinek 

beszúrásával, becsatolásával nyújtott be, az Ajánlatkérő érvénytelennek tekinti. 

 

1.8. Az Ajánlatkérő a jelen dokumentáció mellékletében a Közbeszerzési törvény előírásainak 

megfelelő iratmintákat bocsát az Ajánlattevők részére, de a jelen ajánlati dokumentáció 

mellékletében nem szerepel az ajánlathoz csatolandó összes nyilatkozatra, illetve 

igazolásra vonatkozó minta. Ezen további nyilatkozatok, igazolások törvényi, valamint az 

ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltaknak való megfelelősége az 

Ajánlattevő felelőssége! 

 

1.9. Az ajánlattevő az ajánlatában szereplő adatok hitelességéért felelősséggel tartozik. 
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6. 

 

2. Az ajánlat benyújtásának formai kellékei 

 

2.1.Az ajánlatot 1 eredeti és 2 (az eredetivel mindenben megegyező) másolati papíralapú 

példányban szükséges elkészíteni, és az Ajánlatkérőhöz eljuttatni.  

Az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti.  

Az ajánlatot kérjük beadni 1 elektronikus példányban (CD/DVD), amely az eredeti 

példányról készült hiánytalan, szkennelt ajánlatot tartalmazza teljes terjedelemben. 

 

2.2.Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával 

az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az 

ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás 

egy része a matricán legyen. 

 

2.3.Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 

szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem 

kell, de lehet.  

 

2.4.Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 

szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

 

2.5.Ahol – akár a felhívásban, akár a dokumentációban, akár a nyilatkozatmintákon – 

megjelölésre kerül, hogy cégszerűen kell az adott dokumentumot aláírni, kérjük eszerint 

eljárni.  

 

2.6.Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak 

végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is 

kézjeggyel kell ellátni. 

 

2.7.Az ajánlatot roncsolásmentesen, megbonthatatlan módon kérjük benyújtani. 

 

2.8.Az ajánlatok eredeti és a másolati példányait 1 közös nagy borítékban, vagy csomagban 

kell elhelyezni, és azt úgy kell lezárni, hogy bármilyen illetéktelen beavatkozás, vagy 

annak akár csak a kísérlete is felfedezhető legyen. A csomagoláson fel kell tüntetni: 

„AJÁNLAT: TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 bútor beszerzés”. 

 

2.9.Az ajánlatot az Ajánlatkérő - visszaigazolás mellett - átveszi, de azt részére postai úton is 

meg lehet küldeni tértivevényes küldeményben. 

 

2.10. Az ajánlatok postai feladás vagy futárszolgálat igénybe vételével történő benyújtása 

esetén fennálló kockázatokat (az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, 

lezártságának megszűnése, a kézbesítés elkésettsége stb.) az Ajánlattevők viselik. 

 

2.11. Az Ajánlatkérő az ajánlat átvételét megtagadja, ha az azt tartalmazó boríték sérült, vagy 

nyitott. 
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7. 

2.12. Amennyiben a pályázat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezett, úgy azt 

Ajánlatkérő átveszi, az átvétel időpontjának pontos feltüntetésével és bontatlanul megőrzi. 

 

 

3. Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 

 

3.1.Ajánlatkérő csak teljes mértékben kitöltött, cégkivonatban feltüntetetten cégjegyzésre 

jogosult, aláírási címpéldányt csatolni tudó személy(ek) által aláírt nyilatkozatokat, 

űrlapokat, táblázatokat fogad el.  

 

3.2.Az ajánlatnak az alábbi nyilatkozatokat, dokumentumokat, mellékleteket kell tartalmaznia 

az alábbiak figyelembe vételével, az alábbi sorrend betartása mellett: 

 

3.2.1. Fedlap (borítólap): tartalmazza az ajánlattevő, közös ajánlattevők megnevezését, a 

közbeszerzési eljárás tárgyát, a rész(ek) megnevezését mely(ek)re ajánlatot tesz, 

valamint az eredeti és a másolati példány megjelölést 

 

3.2.2. Felolvasólap: a minta szerinti tartalommal, cégszerűen aláírva, eredeti példányban.  

 

3.2.3. Tartalomjegyzék: oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az 

ajánlatban lévő dokumentumok az ajánlat mely oldalán találhatók meg. 

 

3.2.4. Ajánlattételi nyilatkozat (Kbt. 60. § (3) szerint): a minta szerinti tartalommal, 

cégszerűen aláírva. Közös ajánlattétel esetén minden közös ajánlatot tevőnek 

cégszerűen alá kell írnia. 

 

3.2.5. Aláírási címpéldány: az ajánlattevő, a Kbt. 40. § (1) és 55. § (5) bekezdés szerinti 

szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. törvény 

9. § (1) bekezdés szerinti aláírási-mintájának másolati példánya. Ajánlattevő - 

amennyiben az ajánlatot a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) írták alá 

- csatolja - a meghatalmazott aláírását is tartalmazó - írásos meghatalmazást. 

 

3.2.6. Közös ajánlattevők megállapodása: kizárólag közös ajánlattétel esetén kell csatolni a 

minta szerinti tartalommal, valamennyi ajánlattevő által cégszerűen aláírt megállapodás 

eredeti, vagy hiteles másolati példányát. 

 

3.2.7. Nyilatkozat/igazolások a kizáró okokról: a felhívás III. 2.1. pontjában 

meghatározottak szerint. És nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bek.-re vonatkozóan. 

 

3.2.8. A pénzügyi-gazdasági alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok: a felhívás 

III.2.2. pontja szerint. 

 

3.2.9. A műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok: a felhívás III.2.3. 

pontja szerint. 
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3.3.9 Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) és 55. § (5) bekezdésre: a nyilatkozatmintában foglalt 

tartalommal. A nyilatkozatokat negatív tartalommal is meg kell tenni.  

Csatolni kell a nevesített, bevonni kívánt alvállalkozók szándéknyilatkozatát is! 

Csatolni kell az alkalmasság igazolására szolgáló erőforrás szervezet 

kötelezettségvállaló nyilatkozatát. 

 

3.3.10 Nyilatkozat az előleg-visszafizetési és a jólteljesítési biztosítékról. 

 

3.3.11 Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az ajánlati dokumentáció részét képező szerződés-

tervezetet ajánlattevő elfogadja. 

 

3.3.12 Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát forgalmazási jogosultságára, amennyiben nem ő 

bármely megajánlott termék gyártója. Amennyiben az ajánlattevő a megajánlott termék 

gyártója, kérjük erről csatoljon nyilatkozatot. 

 

3.3.13 Az ajánlott termék és tartozékai pontos gyártója, típusa és darabszáma.  

A dokumentáció mellékletét képező specifikációk szerinti táblázatokat kitöltve be kell 

csatolni az ajánlatba!!! 

 

3.3.14 Az ajánlat 1 elektronikus példányban is benyújtandó. 
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9. 

 

 

II. 

 

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 
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10. 

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 
 

mely létrejött egyrészről a 

… 

címe:  

adószám:  

bankszámlaszáma:  

cégjegyzékszám:  

továbbiakban: Megrendelő 

 

másrészről a  

(név) 

(cím) 

(adószám) 

(cégjegyzékszám) 

(bankszámla-szám) 

továbbiakban Szállító 

 

közösen együtt Felek között az alábbi feltételekkel. 

 

Preambulum:  
 

Az Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló módosított 2011. évi CVIII. törvény alapján nyílt 

eljárást bonyolított le „Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház 

Nonprofit Zrt.-nél” elnevezésű projekthez (a továbbiakban: Projekt) kapcsolódó bútorok 

beszerzése, ezek leszállítása és beépítése tárgyában. Szállító, aki az Ajánlati 

Dokumentációban meghatározott termékek gyártásában/forgalmazásában nagy tapasztalattal 

rendelkező, elismert szakcég, részt vett az eljárásban, és a benyújtott ajánlatokat megvizsgáló 

szakértői bizottság javaslata alapján az Ajánlatkérő döntése szerint ezen eljárást a szerződés 

mellékletében specifikált áruk tekintetében megnyerte.  

 

A fentiek alapján Felek az alábbi szerződést kötik: 

 

 

1. A szerződés tárgya 

 

1.1. A szerződés tárgya a Megrendelő által meghirdetett KÉ-… hird. sz. közbeszerzési 

eljárásban ismertetett Ajánlati Dokumentációban meghatározott és a jelen szerződés 

mellékleteiben megnevezett és részletezett mobíliák, bútorok - a továbbiakban: áruk - 

adásvétele, valamint az ehhez kapcsolódó, jelen szerződésben részletezett szolgáltatások 

nyújtása. 

 

1.2. Szállító szavatolja, hogy a szállítandó termékek mindennemű tehertől és igénytől 

mentesek. Szállító által szállítandó áruknak meg kell felelniük a Szállító által ajánlata 

részeként becsatolt dokumentumoknak, a mellékletek szerinti specifikációnak, valamint 

azoknak a szakmai jellemzőknek/paramétereknek és elfogadott feltételeknek, vállalási 
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kondícióknak, melyek a Szállító ajánlatának részeként becsatolt szakmai és vállalási 

prospektusokban/leírásokban szerepelnek. 

2. Áruszállítási feltételek és határidők: 
 

2.1. Szállító az árukat a „teljesítési helyre költségmentesen leszállítva” paritás szerint szállítja 

le Megrendelő részére. 

 

2.2. Szállító és Megrendelő a szerződés aláírása után egyeztetnek és megállapodnak a 

részletes szállítási ütemtervben (továbbiakban: Bútor Szállítási Ütemterv) minden egyes 

termék tekintetében, a 6.1. pontban részletezettek szerint.  

 

2.3. Szállító részszállításra kizárólag a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása esetén 

jogosult. 

 

2.4. Szállító az áru tervezett feladását megelőző 5 nappal telefax és e-mail értesítést küld 

Megrendelő részére, melyben az alábbi adatokat közli: 

 

* a leszállítandó áruk megnevezése, 

* a leszállítandó áruk pontos száma,  

* a szállítás tervezett időpontja 

 

 Szállító a fenti értesítést olyan időpontban tartozik megküldeni Megrendelőnek, hogy 

annak az alábbiakban rögzített, a megjelölttel azonos időpontra történő visszaigazolása 

esetén a jelen szerződésben meghatározott szállítási határidő betartható legyen. 

Megrendelő a fenti értesítés kézhezvételétől számított 48 órán belül tartozik Szállítónak 

visszaigazolást küldeni arról, hogy az adott szállítmányt milyen időpontban tudja fogadni.  

 

A fogadási időpont az értesítés kézhezvételétől számított 10 napnál későbbi időpontra 

nem határozható meg. Kivétel abban az esetben, ha a Megrendelő TIOP-2.2.4-09/1-2010-

0023 sz. projektjének párhuzamosan futó építési beruházási, illetve orvosi gép-műszer 

beszerzési, adott területet érintő munkálatai bármely oknál fogva csúszásban vannak, 

amely miatt a Megrendelő az áruk jelen szerződés 4.2. pontjának megfelelő, azonnali 

elhelyezéséről nem tud gondoskodni  

A fentiekkel összhangban Szállító Megrendelő előzetes írásos visszaigazolása hiányában, 

illetve a visszaigazolásban megállapítottól eltérő időpontban csak akkor jogosult 

szállítani, ha Megrendelő visszaigazolási kötelezettségének 7 napon belül nem tesz eleget 

vagy a visszaigazolt időpont eltér a jelen pontban meghatározottaktól.  

 Amennyiben a Megrendelő által visszaigazolt fogadási időpont úgy kerül 

meghatározásra, hogy a jelen szerződésben rögzített szállítási határidőt Szállító kizárólag 

emiatt mulasztja el, vele szemben a késedelemből származó jogkövetkezmények nem 

alkalmazhatók. Megrendelő szállítási időpontot tartalmazó visszaigazolását követően, a 

szállítmány útnak indítását megelőzően Szállító az alábbi információkat köteles 

Megrendelővel telefaxon, illetve e-mailen közölni: 

* a fuvarozó és a fuvareszköz azonosításra alkalmas pontos megjelölése,  

* a szállítmány megérkezésének várható időpontja, 

* a származási bizonyítvány másolata (pld. EUR-1.).  
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 A Szállító az áru feladását követően haladéktalanul a származási bizonyítvány 1 eredeti 

példányát megküldi Megrendelő részére. 



"Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház 

Nonprofit Zrt-nél" c. TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 számú pályázathoz 

bútorok beszerzése, ezek leszállítása és beépítése 

Ajánlatkérési 

dokumentáció 

 
 

1 126 Budapest , Bartha u.  5 .  mfsz. 2.    Tel. :  +36 1  391 7124   Fax: +36 1  391 7125   E -mail :  info@hospitalke r.hu 

  
 www.hospitalker.hu 

 
13 

13. 

 

3. Csomagolás: 
 

3.1. Szállító az árukat a szállítás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. Az árukon a 

megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó címkék feltüntetésre kerülnek a megfelelő 

helyen.  

 

 

4. Az áruk átvétele és tárolása: 

 

4.1. Az áruk leszállítását a Szállító olyan módon köteles megszervezni, hogy az áruk 

fuvareszközből történő lerakása és rendeltetési helyükön történő elhelyezése saját 

költségére és veszélyére Szállító kötelezettsége. A leszállított áruk fuvarozótól történő 

átvétele és a fuvarozóval szembeni esetleges kárigények érvényesítése ugyancsak Szállító 

kötelezettsége. 

 

4.2. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a 2.-3. pontban foglaltak szerint 

leszállított áruk tekintetében biztosítja Szállító számára az áruk fuvareszközből történő 

lerakásakor, azok rendeltetési helyükön való azonnali elhelyezésének és az érintett 

helyiségek zárhatóságának lehetőségét.  

A helyiségek zárhatóságát Megrendelő csak abban az esetben köteles biztosítani, ha a 

helyiségek funkciója ezt eredetileg is lehetővé teszi. 

 

4.3. Az áruk elveszéséből vagy rongálódásából eredő kárveszélye a végleges helyiségbe 

történő leszállítással, elhelyezéssel és az átadás-átvételi jegyzőkönyv mindkét fél általi 

aláírásával átszáll a Megrendelőre. 

 

 

5. Beépítés 

 

5.1. A beépítés a Szállító feladata. 

 A beépítéshez szükséges összes kelléket és szerelvényt Szállítónak kell biztosítania.  

A beépítés feladatkörébe tartozik még: 

- a beépítés során a szállítási útvonalak, illetve a végleges helyiség festésében, 

burkolatában és az egyéb kapcsolódó szerkezetekben okozott sérülések javíttatása a 

Megrendelő által megjelölt szakkivitelezővel, 

- a beépített bútorok durva takarítása, 

- a beépítés során keletkezett törmelék, sitt és szemét elszállítása, 

- a beépítés szerszámainak és eszközeinek az elszállítása. 

A sikeres (mindkét fél által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvvel igazolt) beépítéssel a 

kárveszély átszáll a Megrendelőre.  

 

5.2. A beépítés átadás-átvétellel zárul le. 

Az átadás-átvétel okmányai: 

- mindkét fél által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyv,  

- szállítói megfelelőségi nyilatkozat és/vagy CE tanúsítás, 
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- magyar nyelvű termékismertető és kezelési utasítás, 

- jótállási jegy. 

 

 

6. Teljesítés 

 

6.1. A szállítás teljesítésének időpontjai: a 2.2. pontban foglaltak alapján, a szerződéskötés 

után egyeztetett Bútor Szállítási Ütemterv szerinti aktuális ütem sikeres bútor átadás-

átvételi jegyzőkönyvvel igazolt időpontja, összesen 5 részletben történő átadás-átvétel. 

A Megrendelő a Bútor Szállítási Ütemtervben részletezett ütemek végén csak 100%-os 

teljesítést tud elfogadni. 

A Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a bútorszállítás ütemezését a 

folyamatban lévő TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 sz. projektjének párhuzamosan futó építési 

beruházási és orvosi gép-műszer közbeszerzések esetleges csúszásai miatt módosíthatja! 

Erről a Szállítót 15 naptári nappal az esedékes rész-szállítást megelőzően írásban köteles 

tájékoztatni.  

 

 

7. Szerviz és karbantartás 

 

7.1. A jótállási időszak alatt a garanciális szerviz és karbantartás Szállító feladata. 

 

7.2. A garanciális szerviz és karbantartási kötelezettséget a telepítés helyén, a Veszprém 

Megyei Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1. szám alatti székhelyén 

kell teljesíteni. 

 

 

8. Határidők 

 

Részhatáridők és véghatáridő: 

Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a mobil és beépített bútorokat a 2.2. pontban 

foglaltak alapján, a szerződéskötés után egyeztetett Bútor Szállítási Ütemtervnek 

megfelelően szállítja le és építi be. 

 

 

9. Szerződéses érték  

 

9.1. Megrendelő kijelenti, hogy a beszerzés pénzügyi fedezete a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 

azonosító pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződés (a továbbiakban: Támogatási 

Szerződés) és a szükséges saját forrás alapján rendelkezésre áll.
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9.2. A Megrendelő által a szerződés ellenértékeként a Szállítónak fizetendő teljes összeg 

……………………….,- Ft + ÁFA, azaz ………………………………………….., Ft + 

mindenkori ÁFA, amely a jelen szerződésben meghatározott „teljesítési helyre 

költségmentesen leszállítva” paritáson értendő azzal, hogy az ár tartalmazza az Ajánlati 

Dokumentációban előírt, az ajánlattevő által biztosítandó valamennyi szolgáltatás 

ellenértékét.  

 

A megnevezéseket, tételes árlistát, vállalási kondíciókat a jelen szerződés 

elválaszthatatlan mellékletei tartalmazzák. 

 

9.3. Az ár magában foglalja a termékek 

- gyártásának vagy beszerzésének, 

- szakszerű csomagolásának, 

- a rendeltetési helyre történő leszállításának, 

- a Megrendelő által megjelölt helyiségekbe történő elhelyezésének, beépítésének és 

felszerelésének, 

- a jótállási időszak alatt a garanciális szerviz és karbantartás (alkatrész, munkadíj, 

kiszállás, stb.) összes költségeit. 

 

9.4. A termékek egységára, a szerződés összértéke fix, rögzített szám, amely sem az 

inflációra, sem a költségek változására, sem pedig a szállítás időpontjában érvényes 

devizaárfolyamra hivatkozással nem változtatható meg. 

 

9.5. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés 

teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a közbeszerzésekről szóló 2011. 

évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek 

nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles 

jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Szállító a szerződés teljesítésének teljes 

időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 

Kbt. 125. § (5) szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

 

10. Részszámlázás 

 

10.1. A Szállító az alábbiak szerint jogosult részszámlát benyújtani: 

- 1 számlát azt követően, hogy a leszállított és beszerelt termékek értéke eléri a teljes 

szerződéses ellenérték 20 %-át; 

- további 1 számlát azt követően, hogy a leszállított és beszerelt termékek értéke eléri a 

teljes szerződéses ellenérték 40 %-át; 

- további 1 számlát azt követően, hogy a leszállított és beszerelt termékek értéke eléri a 

teljes szerződéses ellenérték 60 %-át; 

- további 1 számlát azt követően, hogy a leszállított és beszerelt termékek értéke eléri a 

teljes szerződéses ellenérték 80 %-át; 
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- a végszámlát azt követően, hogy a leszállított és beszerelt termékek értéke eléri a teljes 

szerződéses ellenérték 100 %-át. 

A Szállító nem köteles élni a részszámlázási lehetőséggel, de amennyiben részszámlát 

nyújt be, legfeljebb a fenti ütemezés szerint 4 részszámlát és 1 végszámlát jogosult 

benyújtani. 

 

10.2. Számla teljesítésigazolás kiállítását követően nyújtható be. Amennyiben a Szállító 

nem kíván élni a részszámlázási lehetőséggel, illetve szállítás/beépítés történik, de a 

teljesítés értéke még nem éri el azt az összeget, amely után számla nyújtható be, a 

teljesítést a Megrendelő jegyzőkönyvvel igazolja. (lásd 5.2. pont) 

A végszámla a jelen szerződés tárgyát képező összes áru leszállítását és azok 

beépítéséről készült jegyzőkönyv(ek) elkészültét követően nyújtható be. 

  

10.3. Az ellenérték kifizetése a Kbt.130. § (3) bekezdése, továbbá a 4/2011 (I.28.) Korm. 

rendelet, valamint a hatályos Támogatási Szerződésnek megfelelően közvetlen szállítói 

finanszírozással történik. 

 

10.4. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Megrendelő bankja 

Megrendelő számláját a kifizetésre kerülő összeggel megterheli.  

 

10.5. Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a 

kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 36/A. §-a hatálya alá esik. 

 

 

11. Fizetési feltételek 

 

11.1. A Megrendelő a TIOP pályázati feltételek szerint szállítói finanszírozást kötött ki a 

pályázatában. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 130. § (3)-(5) bekezdése, a 4/2011. 

(I.28.) Korm. r. 59. § (3) bekezdésben foglalt eljárásrend alapján, valamint a hatályos 

Támogatási Szerződésnek megfelelően közvetlen szállítói finanszírozással történik. 

 

11.2. Megrendelő a fizetési határidő lejártát követően késedelemmel megfizetett vételár 

után a hatályos Polgári Törvénykönyv 301/A § (1) bekezdésben meghatározott mértékű 

késedelmi kamatot köteles megfizetni a késedelem teljes időtartamára. 

 

11.3. Előlegre és végszámlára vonatkozó rendelkezések 

Szerződő felek rögzítik, hogy a 4/2012. (I.28.) Korm. rendelet 57. § (1b)-(1e) bekezdése 

alapján a Szállító/Ajánlattevő jogosult jelen szerződés – Támogatási Szerződés terhére – 

elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésére. 

Szállító/Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy jelen szerződés finanszírozásában és annak 

keretében nyújtott szállítói előleg folyósításában a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

(NFÜ) mint támogató, és a képviseletében az ESZA Nonprofit Kft., mint Közreműködő 

Szervezet (a továbbiakban: KSZ) vesz részt. 

Szállító/Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az NFÜ a szállítói előleg kifizetését 

független, az NFÜ által megbízott műszaki ellenőr ellenőrzéséhez kötheti. Az ellenőrzés 
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megállapításai a Szállítóra/Vállalkozóra/Megbízottra/Ajánlattevőre nézve kötelező erővel 

bírnak. 

Szállító/Ajánlattevő köteles az igénybejelentése alapján folyósítandó szállítói előleg 

összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti 

biztosítékot nyújtani. Szállítói előleg biztosításaként gazdasági társaság vagy nonprofit 

szervezet Szállító/Ajánlattevő – cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy 

természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása, valamint 

garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható. Szállító/Ajánlattevő egyik 

biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt 

összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 

Szállító/Ajánlattevő a biztosítékot a szállítói előleg – külön előlegbekérő okiratban 

történő – igénylésével köteles közvetlenül a KSZ részére benyújtani a Kedvezményezett 

(Ajánlatkérő) egyidejű értesítése mellett. Szállítói előleg kizárólag az NFÜ által 

rendelkezésre bocsátott okirat minta alapján benyújtott biztosíték ellenében folyósítható. 

Szállító/Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy szerződésszegő magatartása esetében a 

biztosítékot a KSZ jogosult azonnali hatállyal lehívni. 

Szállító/Ajánlattevő tudomásul veszi és egyben elismeri, hogy szerződésszegésnek 

minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha Szállító/Vállalkozó/Megbízott/Ajánlattevő 

- ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási hivatalból 

törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van 

folyamatban; 

- 30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik; 

- a szerződés (rész)teljesítését határidőben nem kezdi meg, vagy annak 

(rész)teljesítésével – érdekkörében felmerült okból – hatvan napos késedelembe esik; 

- érdekkörében felmerült okból következik a projekt meghiúsulását vagy tartós 

akadályoztatását előidéző körülmény; 

- részéről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül 

vagy értéke egyébként számottevően csökken, és megfelelő új biztosíték, vagy az 

értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a KSZ felszólítására a 

megszabott határidőn belül nem intézkedik; 

- tevékenységének valamely jogszabály rendelkezésit sértő volta ellenőrzésre jogosult 

szerv által megállapításra kerül; 

- a szállítói előleg összegét a szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon 

hasznosítja vagy használja fel, vagy a felhasználás támogató általi ellenőrzését 

megakadályozza; 

- valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bizonyosodik. 

A szállítói előleget a Szállító/Ajánlattevő – az előlegbekérő okirat benyújtásával – 

közvetlenül a KSZ-től igényelheti a Kedvezményezett (Ajánlatkérő) egyidejű értesítése 

mellett. A Kedvezményezett (Ajánlatkérő) az értesítéstől számított 5 napon belül 

jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos észrevételeit a KSZ-nek. Ennek hiányában a 

szállítói előleg-igénylést a Kedvezményezett (Ajánlatkérő) részéről elfogadottnak kell 

tekinteni. 

A KSZ a Kedvezményezett (Ajánlatkérő), illetve az NFÜ által megbízott műszaki 

ellenőr nyilatkozatát is figyelembe véve dönt a szállítói előleg igénylésének teljesítéséről.  

A Szállító/Ajánlattevő köteles a folyósított szállítói előlegről számlát kiállítani és azt a 

Kedvezményezett (Ajánlatkérő) részére megküldeni. A Kedvezményezett (Ajánlatkérő) 
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köteles a szállító által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül 

záradékolni és annak általa hitelesített másolati példányát a KSZ részére időközi 

kifizetési igénylés keretében megküldeni. 

A szállítói előleg jóváhagyott összegét a KSZ köteles az előlegbekérő okirat 

kézhezvételétől számított 15 napon belül folyósítani a Szállító/Ajánlattevő részére. 

Szállító/Ajánlattevő köteles a részére folyósított szállítói előleg összegét a szerződés 

céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Szállító/Ajánlattevő tudomásul veszi, 

hogy a KSZ a szállítói előleg felhasználását jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – 

ideértve Szállító/Ajánlattevő szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot 

a szállítói előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon 

történő felhasználására vagy hasznosítása esetén a szállítói előleg visszakövetelésére, 

valamint annak visszafizetése hiányában a biztosíték lehívására. 

 

 

12. Átvétel és kifogás 

 

12.1. Megrendelő csak I. osztályú, hibátlan, új, rendeltetésszerű használatra alkalmas 

termékeket fogad el és vesz át. 

 

12.2. Megrendelő csak az Európai Normáknak megfelelő terméket fogad el és vesz át. 

 

12.3. Megrendelő a Dokumentációtól és az elfogadott ajánlattól való eltérést nem fogad el, az 

ilyen terméket nem veszi át. 

 

12.4. Megrendelő a hibátlan teljesítést követő 3 munkanapon belül köteles kiállítani az 5.2. 

pont szerinti átadás-átvételi jegyzőkönyvet.  

 

12.5. A Szállító által el nem ismert és nem orvosolt minőségi kifogás esetén független 

minőségellenőrző szervezettől kell szakvéleményt kérni, melynek költségeit Szállítónak 

kell megelőlegezni, de a vizsgálatot követően a költséget az viseli, aki erre okot adott. 

 

 

13. Jótállás  
 

13.1. A Szállító 24 hónap jótállást vállal. Amennyiben a garanciaidő alatt az áruk valamelyike 

meghibásodik és funkciójának megfelelően nem használható, az emiatt felmerülő 

állásidőtartamával árunként megnövekszik a garanciaidő. 

 

13.2. A jótállási időszakok a - (2.2. pontban foglalt Bútor Szállítói Ütemterv szerinti 

teljesítési időpontokban) - kiállított átadás-átvételi jegyzőkönyvek mindkét fél általi 

aláírásának dátumától kezdődnek, függetlenül attól, hogy a Szállító a termékeket mikor 

gyártotta vagy szerezte be. 

 

13.3. A Szállító megszegi jótállási kötelezettségét, ha 

- a termék a Megrendelőre nézve visszterhes kötelezettséget keletkeztet, 
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- a jótállás időszakában a szállított termékkel kapcsolatos hiba javítását a hibaközlés 

időpontjától kezdve 24 órán belül nem kezdi meg- a javítást 48 órán belül nem fejezi 

be, 

- nem javítható hiba esetén nem biztosít 2 naptári napon belül cseredarabot, 

- nem végzi el a szükséges és előírt karbantartást. 

 

13.4. A Szállító felel a termék hibája által okozott kárért (termékfelelősség). 

 

13.5. A nem rendeltetésszerű használatból következő meghibásodásra nem vonatkozik a 

szavatosság és a jótállás. 

 

 

14. Engedélyek, adók, illetékek 

 

14.1. Szállító kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő áru rendelkezik a 

forgalomba hozatalhoz szükséges valamennyi engedéllyel, az áru importból történő 

beszerzése esetén valamennyi adót és illetéket a Szállító teljes egészében megfizette.  

 

 

15. Kötbér 

 

15.1. A 2.2. pont szerint megállapított szállítási határidőhöz képest történő késedelmes 

teljesítés kötbérfizetési kötelezettséget von maga után. 

 

15.2. Szállító késedelmes teljesítése esetén Megrendelő jogosult a késedelemmel érintett 

termék értékére vetítve annak nettó ellenértéke 1%-a/nap összegű késedelmi kötbért 

érvényesíteni, a termék leszállításáig és beszereléséig. A késedelmi kötbér összege 

maximum a nettó szerződéses ár 20 %-a. 

 

15.3. Szerződő felek megegyeznek abban, hogy az esetleges kötbér elszámolásának módja 

elsődlegesen: az egyeztetett összeget Megrendelő kiszámlázza Szállítónak. 

 

 

16. Jólteljesítési biztosíték 

 

16.1. Szállítónak a szerződés teljesítését követő (a végteljesítést igazoló teljesítés 

igazolásban rögzített teljesítési időponttól számítva) 10 (tíz) naptári napon belül jótállási 

kötelezettségének biztosítékául a Kbt. 126. § (6) a) pont szerinti jólteljesítési biztosítékot 

kell nyújtania, mely Megrendelő nevére szóló feltétel nélküli és visszavonhatatlan kell, 

hogy legyen. Bankgarancia, biztosítási szerződés esetén annak szövegében egyértelműen 

kell szerepelnie ennek a kifejezésnek: „feltétel nélküli és visszavonhatatlan”.  

 

16.2. A jólteljesítési biztosítéknak a teljes jótállási időre kell szólnia 

 

16.3. A jólteljesítési biztosíték mértéke a megajánlott nettó ellenérték 5 %-a. 
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17. Képviselet, együttműködés  

 

17.1. A szerződés teljesítése során Megrendelő képviselője: 

 (név) (beosztás) 

 (telefon), (fax) 

 (postacím) 

 (E-mail)  

 

17.2. A szerződés teljesítése során Szállító képviselője: 

 (név) (beosztás) 

 (telefon), (fax) 

 (postacím) 

 (E-mail) 

 

17.3. Szállító köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha a határidőt veszélyeztető 

akadály lép fel, vagy olyan körülmény merül fel, ami a dokumentációban megadottól 

eltérő termék szállítását eredményezhet. 

 

17.4. A Megrendelő TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 sz. projektjének építési és orvosi gép-

műszer kivitelezése a szerződéskötés időpontjában még folyamatban van.  

A kivitelezéssel kapcsolatban heti gyakorisággal kooperációs értekezlet megtartására 

kerül sor. 

Szállító köteles minden olyan kooperáción felelős képviselővel képviseltetni magát, 

amelyre a projekt menedzsment meghívja és amelyen a szállításra és beszerelésre kerülő 

bútorok szállítását és felszerelését érintő műszaki kérdések (is) napirenden vannak. 

 

 

18. Alvállalkozó 

 

18.1. A Szállító teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, 

amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az alkalmasság igazolásában. A Szállító 

köteles az ajánlatkérőnek 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 Megrendelő által az ajánlattételi 

felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

Az olyan alvállalkozó vagy szakember helyett, aki, vagy amely a közbeszerzési 

eljárásban részt vett a Szállító alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő 

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 

a Megrendelő az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági 

követelményeknek, melyeknek a Szállító a közbeszerzési eljárásban az adott 

alvállalkozóval együtt felelt meg. 
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18.2. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ (2) 

bekezdése szerint tájékoztatja az alvállalkozóit arról, hogy a szerződés és ennek 

teljesítése esetén a kifizetés 2003. évi XCII. törvény 36/A.§ hatálya alá tartozik. 

 

18.3. A Szállító az alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha maga járt volna el. 

 

19. Engedményezés 

 

Ezt a Szerződést és a szerződő felek szerződésben biztosított jogait, kötelezettségeit és 

követeléseit egyik fél sem ruházhatja át, illetve nem engedményezheti harmadik 

személyre. 

 

 

20. Vitás ügyek rendezése 

 

20.1. Vitás kérdések rendezésében felek egyezségre törekednek és megkísérlik vitáikat 

egyeztetés, egyezkedés vagy választott békéltető-szakértő segítségével rendezni. 

 

20.2. Amennyiben a jelen szerződés 20.1. pontjában említett tárgyalások megkezdését 

követő 30 napon belül a felek nem tudnak békés úton egyezségre jutni a jelen 

szerződéssel kapcsolatban köztük felmerült jogvitát illetően, úgy a jogvita rendezésére a 

Megbízó székhelye szerint illetékes Veszprémi Járásbíróság, illetve Veszprémi 

Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.  

 

 

21. Szerződésmódosítás 

 

A felek a Kbt. 132. § szerint módosíthatják a szerződést.   

 

 

22. Felmondás 
 

22.1. Megrendelő felmondhatja a szerződést jogi eljárás mellőzésével és kártérítési 

kötelezettség nélkül, amennyiben Szállító a teljesítés ideje alatt csődbe megy, bírósági, 

vagy hatósági határozat következtében elveszíti rendelkezési jogait, vagy a közbeszerzési 

eljárásban való részvételhez megkívánt feltételek oly mértékben módosulnak, hogy a 

továbbiakban nem állják meg a helyüket. 

 

22.2. Megrendelő elállhat a szerződéstől jogi eljárás mellőzésével és kártérítési 

kötelezettség nélkül Szállító 15 napos vagy azt meghaladó idejű késedelme esetén.
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22.3. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges 

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

gondoskodni tudjon – ha 

a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 

feltételeknek. 

b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 

feltételeknek. 

A jelen pont szerinti felmondás esetén a Szállító a szerződés megszűnése előtt már 

teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 

 

 

23. Vis maior 

 

23.1. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő felek egyikének sem felróható okból 

(vis maior) a felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt 

kötelezettségeit. A másik fél kérésére a vis maior tényéről az érintett fél köteles a 

származási ország hatósága vagy érdekképviseleti szerve által kiadott megfelelő igazolást 

bemutatni. 

 

23.2. A felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis 

maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak. 

 

23.3. Amennyiben a vis maior időtartama a 90 napot meghaladja, bármely fél jogosult a 

szerződést írásban felmondani minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül. A szerződés 

felmondása előtt a felek kötelesek egymással egyeztetni a szerződés esetleges 

módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 8 napon belül nem vezet eredményre, 

megnyílik a szerződés felmondásának lehetősége. 

 

23.4. A vis maior bekövetkezéséről és – amennyiben lehetséges – várható időtartamáról 

felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A tájékoztatás 

elmaradásából származó kárért a mulasztó fél felel. 

 

 

 

24. Tulajdonjog 

 

A szállított termékek tulajdonjoga a számla szerinti ellenérték maradéktalan kifizetésével 

száll át Megrendelőre. 
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23. 

25. Egyebek 

 

25.1. A külföldi adóilletőségű Szállító köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 

közvetlenül beszerezhet a Szállítóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 

igénybevétele nélkül. 

 

25.2. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-nak. a szállítási szerződésről 

szóló rendelkezései és a Kbt. az irányadók. 

 

 

25.3. Jelen szerződés a közbeszerzési eljárás dokumentumaival (Ajánlattételi Felhívás, 

Ajánlati Dokumentáció, Ajánlat és mellékletei) együtt érvényes és ezek a szerződés 

részét képezik. 

 

25.4. A szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, az abban foglaltakat megértették, 

tudomásul vették, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 6 

példányban  írják alá. 

 

 

 

 

 

 

2013. …………………hó , …………………..nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

     Megrendelő       Szállító 
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24. 

 

 

III. 

 

NYILATKOZATMINTÁK 
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25. 

 

Fedlap (borítólap) 

 

 

 

Ajánlattevő neve: ………………………… 

(Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőt meg kell nevezni)  

 

 

A közbeszerzési eljárás tárgya: „Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház 

Nonprofit Zrt-nél” c. TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 számú pályázathoz bútorok beszerzése, 

ezek leszállítása és beépítése 

 

 

 

Eredeti / másolati példány  
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26. 

FELOLVASÓ LAP 

 

„Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél” c. TIOP-

2.2.4-09/1-2010-0023 számú pályázathoz bútorok beszerzése, ezek leszállítása és beépítése 

 

 

Az ajánlattevő/ajánlattevők neve:  

………….………..…………………………………….…….. 

Ajánlattevő(k) székhelye:…..…………………………………….………..………….. 

  ……………………………………………………………… 

Cégjegyzék száma: … 

Kapcsolattartó neve:  ……………………………………………………………... 

Tel. száma:……………………………………………….…………. 

Fax:………………………………………………………………….. 

E-mail címe:………………………………………………………… 

 

 
(

1
Közös ajánlattétel esetén a fenti adatokat mindegyik ajánlattevő vonatkozásában kérjük megadni!)  

 

 

Közös ajánlattétel esetén eljárni jogosult képviselő  

 neve:  ……………………………………………………………... 

Tel. száma:……………………………………………….…………. 

Fax:………………………………………………………………….. 

E-mail címe:………………………………………………………… 

 
 

 

Nettó ajánlati ár: … Ft 
 

 

 

 

 

 

 

…………………., 2013. ……………..….. 

   

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

 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

 jogosult/jogosultak részéről) 
 

 

 

1  Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni. 
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27. 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

 

 

Dokumentum megnevezése Oldalszám 
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28. 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

Kbt. 60. § (3) alapján 

 

„Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél” c. TIOP-

2.2.4-09/1-2010-0023 számú pályázathoz bútorok beszerzése, ezek leszállítása és beépítése 

 

 

1) ....................................... [név és cím] mint Ajánlattevő kijelentjük, hogy miután 

átvizsgáltuk, megismertük és megértettük a fent megjelölt közbeszerzési eljárás ajánlati 

felhívását és az ajánlatkérési dokumentáció minden dokumentumát, beleértve az esetlegesen 

kibocsátott kiegészítéseket és módosításokat, valamint az ajánlattevők kérdéseire adott 

válaszokat, továbbá a szerződéstervezetet, elfogadjuk az azokban megfogalmazott feltételeket. 

Kijelentjük továbbá, hogy minden, a szerződéses kötelezettségek teljesítésében közreműködő 

partnerrel, szállítóval, alvállalkozóval, szervezettel és személlyel megfelelő megállapodásokra 

jutottunk. 

 

2) Amennyiben ajánlatunkat elfogadják, kötelezettséget vállalunk az Ajánlatkérővel, 

mint Megrendelővel a szerződés megkötésére és az előírt teljesítési határidőre történő 

maradéktalanul teljesítésére, a megkötendő szerződésnek megfelelően a tárgyi munka 

elvégzésére a felolvasólapon szereplő ellenszolgáltatásért. 

 

3) Ajánlattevő a 2004. évi XXXIV. tv. alapján  

  mikrovállalkozás
* 

  kisvállalkozás* 

  középvállalkozás* 

 nem tartozik a törvény hatálya alá.* 
(*A megfelelőt kérjük aláhúzni, vagy a nem megfelelőt törölni!) 

   

 

……………………….., 2012. ……………………. 

 

 

 

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

 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

 jogosult/jogosultak részéről 
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29. 

 

Itt kérjük becsatolni:  

Aláírási címpéldány: az ajánlattevő, a Kbt. 40. § (1) és 55. § (5) bekezdés szerinti szervezet 

nevében aláíró személy aláírási címpéldányának vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) 

bekezdés szerinti aláírási-mintájának másolati példánya. Ajánlattevő - amennyiben az 

ajánlatot a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) írták alá - csatolja - a 

meghatalmazott aláírását is tartalmazó - írásos meghatalmazást. 
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30. 

MEGÁLLAPODÁS 

közös ajánlattételről 

 

„Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél” c. TIOP-

2.2.4-09/1-2010-0023 számú pályázathoz bútorok beszerzése, ezek leszállítása és beépítése 

 

 

a(z)……………………………………... (cégnév, székhely)………………………………….. 

 valamint 

a(z)……………………………………... (cégnév, székhely)……………………………..…. a 

 

Kbt. 25. §-a alapján közösen teszünk ajánlatot. 

 

A Kbt. 60. §-ának (3) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az ajánlati felhívásban és a 

dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat jelen 

nyilatkozatunkkal elfogadjuk. 

 

Ennek  megfelelően a  szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra 

kerülünk –  

 

nettó ………………………………… Ft, azaz ……………………………………………. Ft 

 

ellenszolgáltatási összeg(ek)ért teljesítjük. 

 

Egymás közötti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyv 337.§- 338.§-ában és és 

568.- 578/A. §-ában foglaltak az irányadóak.  

 

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a nevünkben történő kötelezettségvállalásra 

a(z) …………………………………………. (cégnév, székhely) ………………….……… 

(név) ………………………………………….. teljes jogkörrel jogosult. 

 

Tudomásul vesszük, hogy a közbeszerzés tárgya megvalósításával összefüggő szerződéses 

feladataink teljesítésekor, mint közös ajánlattevőket, egyetemleges felelősség terhel.  

  

A teljesítés igazolás alapján kiállított számla(k) ellenértékét kérjük a (pénzintézet 

megnevezése) ……………………………… által vezetett …………………………… számú 

számlára utalni szíveskedjenek.  

 

A beszerzés tárgyának megvalósítása során felmerülő feladatokat egymás között az alábbiak 

szerint osztjuk fel: 

 

 

„A. cég” feladatkörében „B. cég” feladatkörében 

1. .……………………………………….. 1. ………………………………………… 

2. ………………………………………... 2. ………………………………………… 

3. ………………………………………... 3. ………………………………………… 

4. ………………………………………... 4. ………………………………………… 
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31. 

5. ………………………………………… 5. ………………………………………… 

stb. ……………………………………… stb. ……………………………………….. 

 

 

…………………………2012. ……………… 

 

„A. cég” 

 

 

 

 ….………………………………………  

 (cégjegyzésre jogosult/jogosultak, vagy  

 meghatalmazott/meghatalmazottak aláírása) 

 

 

„B. cég” 

 

 

 

 ….………………………………………  

 (cégjegyzésre jogosult/jogosultak, vagy  

 meghatalmazott/meghatalmazottak aláírása) 

 

 

 

 

 
 

 

1 Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a közös ajánlattevőket képviselő egyik ajánlattevő megnevezése nem 

mentesíti a többi ajánlattevőt a nyilatkozatok, igazolások, dokumentumok külön-külön történő benyújtása alól, 

amelyeket jogszabály vagy Ajánlatkérő így kér benyújtani. 
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32. 

 

 

Itt kérjük becsatolni:  

Nyilatkozat a kizáró okokról: a felhívás III. 2.1. pontjában meghatározottak szerint.  

 
- Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) és 

57. § (1) kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 2. § i) pont ib) 

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

- Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában 

a 10. § szerint kell eljárnia: Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság 

igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti 

nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. §-ában foglalt kizáró okok hiányáról. A Kbt. 57. §-ában 

foglalt kizáró okok vonatkozásában, az ajánlattevő választása szerint. 

a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § szerinti kizáró okok hatálya 

alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem 

tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy 

b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti 

nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is 

benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá. 
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33. 

Itt kérjük becsatolni:  

A pénzügyi-gazdasági alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok: a felhívás III.2.2. 

pontja szerint. 
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34. 

Itt kérjük becsatolni:  
A műszaki-szakmai alkalmasságra előírt igazolások és nyilatkozatok: a felhívás III.2.3. 

pontja szerint. 
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35. 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
 

a Kbt. 40. § (1) és 55. § (5) bekezdésre vonatkozóan 

 

„Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél” c. TIOP-

2.2.4-09/1-2010-0023 számú pályázathoz bútorok beszerzése, ezek leszállítása és beépítése 

 

 

Alulírott ……………… (név), mint a(z) ………… (cégnév) cégjegyzésre jogosult 

képviselője a tárgyi nyílt eljárásban nyilatkozom, hogy a közbeszerzésnek az a része, 

amelynek teljesítéséhez ALVÁLLALKOZÓT veszünk igénybe: 

- a közbeszerzésnek az a része(i), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kívánunk igénybe 

venni: … 

- a közbeszerzésnek az a része(i), amelynek teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-át 

meghaladó mértékben kívánunk alvállalkozót igénybe venni: … 

- alvállalkozó neve: … 

- a közbeszerzésnek a százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozó 

közre fog működni: … 

 

Csatolni kell a nevesített bevonni kívánt alvállalkozók szándéknyilatkozatát is, mely 

szerint a teljesítésben vállalja hogy az ajánlattevő nyertessége esetén részt vesz! 

 

Alulírott ……………… (név), mint a(z) ………… (cégnév) cégjegyzésre jogosult 

képviselője a tárgyi nyílt eljárásban nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági 

követelményeknek MÁS SZERVEZET (VAGY SZEMÉLY) KAPACITÁSÁRA 

TÁMASZKODVA kívánunk megfelelni.  

 

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító 

felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt 

(követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására 

(is) támaszkodik: 

- szervezet neve: … 

- a felhívás vonatkozó pontja: … 

- igénybevétel formája: … 

 

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! 

 

 

Kelt: ……………………..2012………………………. 

 

………..………………. 

    (cégszerű aláírás) 
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36. 

 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
 

a Kbt. 126. § (5) bekezdésre vonatkozóan 

 

„Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél” c. TIOP-

2.2.4-09/1-2010-0023 számú pályázathoz bútorok beszerzése, ezek leszállítása és beépítése 

 

 

Alulírott(ak), mint a (cég(ek) megnevezése) ………………………………… 

………………………………………………………………… kötelezettségvállalásra 

jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy nyertességünk esetén az előleg-

visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdés szerinti határidőre rendelkezésre 

bocsátjuk.  

 

 

 

…………………, 2012....…. 

  

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

 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

 jogosult/jogosultak részéről 
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37. 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
 

a szerződéstervezet elfogadásáról 

 

„Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél” c. TIOP-

2.2.4-09/1-2010-0023 számú pályázathoz bútorok beszerzése, ezek leszállítása és beépítése 

 

 

Alulírott(ak), mint a (cég(ek) megnevezése) ………………………………… 

………………………………………………………………… kötelezettségvállalásra 

jogosultja/jogosultjai kijelentem/kijelentjük, hogy a dokumentáció részét képező 

szerződéstervezet szerinti feltételeket elfogadjuk.  

 

 

 

…………………, 2012....…. 

  

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

 (cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra 

 jogosult/jogosultak részéről 
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38. 

 

Itt kérjük csatolni: 
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát forgalmazási jogosultságára, amennyiben nem ő bármely megajánlott termék 

gyártója. Amennyiben az ajánlattevő a megajánlott termék gyártója, kérjük erről csatoljon nyilatkozatot. 
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39. 

Itt kérjük csatolni: 

 

Az ajánlott termék és tartozékai pontos gyártója, típusa és darabszáma.  

 

Az alábbi táblázatot kérjük kitölteni: 

 

Termék neve, igényelt darabszáma Termék nettó Ft ára / 1 

db 

Termék nettó Ft ára / 

összes db 

   

A jelü épület  -  I. emelet KÖZPONTI STERILEZŐ 

   

Beépített szekrény, rekeszes – 1 db – 

BT5 

  

Teakonyhapult mosogatóval és 

hűtővel - 1db - BK7 

  

Falipolc - 8db - BK31   

Alacsony szekrény - 9db - BK32   

Magas szekrény, 1ajtós, polcos, 

akasztós - 2db - BK34 

  

Magas szekrény, 2ajtós, polcos - 3db 

- BK37 

  

Magas szekrény, 2ajtós, polcos, 

akasztós - 2db - BK38 

  

Köpenyváltó, fehér - 1db - BK40A   

Köpenyváltó, zöld - 1db - BK42A   

Öltözőszekrény, 2ajtós - 3db - BK43   

Öltözőszekrény, 3ajtós - 3db - BK44   

Öltöző pad hátfallal - 3db - BK45   

Íróasztal 3fiókos konténerrel - 8db - 

BK63 

  

Étkezőasztal - 1db - BK67   

Teaasztal - 3db - BK68   

Dohányzóasztal - 1db - BK69   

Dexion Salgó állvány, 5polcos - 6db 

- BK72 

  

Koracél átadó asztal - 1db - BK73   

Támlás szék, műbőr kárpittal - 4db - 

MK2 

  

Gördülő, forgó munkaszék, szövet 

kárpittal - 8db - MK5 

  

Támlás szék, szövet kárpittal - 3db - 

MK6 

  

Karosszék szövet kárpittal - 4db - 

MK8 

  

Fotel szövet kárpitozással - 2db - 

MK9 
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40. 

Termék neve, igényelt darabszáma Termék nettó Ft ára / 1 

db 

Termék nettó Ft ára / 

összes db 

Ajtó melletti információs tábla - 16db 

- I2   

  

   

D jelü épület  -  III. emelet NEUROLÓGIA  -  BŐRGYÓGYÁSZAT 

   

Nővér munkapult, 2hűtővel – 2 db - 

BK3 

  

Teakonyhapult, mosogatóval és 

hűtővel – 2 db – BK4 

  

Teakonyhapult hűtővel – 1 db – 

BK4A 

  

Teakonyhapult, mosogatóval és 

hűtővel – 1 db – BK6 

  

Nővérpult munkapult, mosogatóval 

és hűtővel – 1 db – BK8 

  

Nővérpult munkapult – 1 db – BK9   

Megfigyelőpult, kétszintes – 1 db – 

BK10 

  

Nővér ügyeleti pult – 1 db – BK11   

Falipolc – 1 db – BK31   

Magas szekrény, 2ajtós, polcos – 6 

db – BK37 

  

Étkezőasztal – 1 db - BK65   

Étkezőasztal – 3 db – BK66   

Gördülő, forgó munkaszék, műbőr 

kárpittal – 4 db – MK1 

  

Támlás szék, műbőr kárpittal – 6 db – 

MK2 

  

Fotelágy szövetkárpittal – 1 db – 

MK10 

  

Ajtó melletti információs tábla – 17 

db – I2 

  

Ajtó melletti információs tábla, 

Braille felirattal – 38 db – I3 

  

   

   

D jelü épület  -  IV. emelet BELGYÓGYÁSZAT II. 

   

Nővér munkapult 2 hűtővel – 2 db – 

BK3 

  

Teakonyhapult, mosogatóval és 

hűtővel – 2 db – BK4 

  

Teakonyhapult hűtővel – 1 db –   
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41. 

Termék neve, igényelt darabszáma Termék nettó Ft ára / 1 

db 

Termék nettó Ft ára / 

összes db 

BK4A 

Magas szekrény, 2ajtós, polcos – 4 

db – BK37 

  

Étkezőasztal – 2 db – BK66   

Gördülő, forgó munkaszék, műbőr 

kárpittal – 2 db MK1 

  

Támlás szék, műbőr kárpittal – 4 db – 

MK2 

  

Gördülő, forgó munkaszék, szövet 

kárpittal – 4 db – MK5 

  

Rakásolható szék, szövet kárpittal – 8 

db – MK7 

  

Ajtó melletti információs tábla – 16 

db – I2 

  

Ajtó melletti információs tábla, 

Braille felirattal – 38 db – I3 

  

   

D jelü épület  -  V. emelet BELGYÓGYÁSZAT I. 

   

Nővér munkapult 2 hűtővel – 2 db - 

BK3 

  

Teakonyhapult, mosogatóval és 

hűtővel – 2 db – BK4 

  

Teakonyhapult hűtővel – 1 db – 

BK4A 

  

Magas szekrény, 2ajtós, polcos – 4 

db – BK37 

  

Íróasztal 3fiókos konténerrel - 4db - 

BK63 

  

Tárgyalóasztal – 3 db – BK64   

Étkezőasztal – 2 db – BK66   

Gördülő, forgó munkaszék, műbőr 

kárpittal – 2 db – MK1 

  

Támlás szék, műbőr kárpittal – 4 db – 

MK2 

  

Rakásolható szék szövetkárpittal – 12 

db – MK7 

  

Ajtó melletti információs tábla – 16 

db – I2 

  

Ajtó melletti információs tábla, 

Braille felirattal – 36 db – I3 

  

   

E jelü épület  -  Földszint BETEGFELVÉTEL 
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42. 

Termék neve, igényelt darabszáma Termék nettó Ft ára / 1 

db 

Termék nettó Ft ára / 

összes db 

   

Betegfelvételi pult kiegészítő 

szekrény – 2 db – BT1A 

  

Ügyfélpult, betegfelvétel – 7 db – 

BT1B 

  

Ügyfélpult, betegfelvétel – 5 db – 

BT1C 

  

Információs pult és betegfelvétel – 1 

db – BT2 

  

Kiegészítők: felirat és képkeret – 4 

db – BT3 

  

Teakonyhapult, mosogatóval és 

hűtővel – 1 db – BK5 

  

Öltözőszekrény, 2ajtós – 2 db – 

BK43 

  

Öltözőszekrény, 3ajtós – 3 db – 

BK44 

  

Étkezőasztal – 1 db – BK65   

Gördülő, forgó munkaszék, szövet 

kárpittal – 13 db – MK5 

  

Támlás szék, szövet kárpittal – 3 db – 

MK6 

  

Betegváró szék – 24 db – MK12   

Betegváró szék, 3egység – 15 db – 

MK13 

  

Nagyméretű tájékoztató tábla – 2 db 

– I1 

  

Ajtó melletti információs tábla – 9 db 

– I2 

  

Ajtó melletti információs tábla, 

Braille felirattal – 13 db – I3 

  

   

E jelü épület  -  I. emelet KÖZPONTI MŰTŐ 

   

Falburkolat fogasokkal, multimédiás 

szoba – 1 db – BT4 

  

Beépített szekrénysor: 15 részes – 1 

db – BT6 

  

Pult hűtővel – 1 db – BK13   

Nővérdolgozó pult, műtő – 5 db – 

BK14 

  

Nővérdolgozó pult, műtő – 1 db – 

BK15 

  

Nővérdolgozó pult, műtő – 1 db –   
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Termék neve, igényelt darabszáma Termék nettó Ft ára / 1 

db 

Termék nettó Ft ára / 

összes db 

BK16 

Nővérdolgozó pult, előkészítő – 7 db-  

BK17 

  

Nővérdolgozó pult, ébredő – 1 db – 

BK18 

  

Megfigyelőpult, ébredő – 1 db – 

BK19 

  

Diszpécser pult – 1 db – BK20   

Köpenyváltó panel hátfallal, fehér – 1 

db – BK39 

  

Köpenyváltó panel hátfallal, fehér – 7 

db – BK40 

  

Köpenyváltó, fehér – 1 db – BK40A   

Köpenyváltó, alul zárt, zöld – 3 db – 

BK41 

  

Köpenyváltó alul zárt, zöld – 3 db – 

BK42 

  

Köpenyváltó, zöld – 1 db – BK42A   

Tárgyalóasztal, fix/összecsukható – 

20 db – BK64 

  

Dohányzóasztal – 3 db – BK69   

Dexion Salgó állvány, 5polcos – 11 

db – BK71 

  

Dexion Salgó állvány, 5polcos – 7 db 

– BK72 

  

Koracél átadó asztal – 2 db – BK73   

Gördülő, forgó munkaszék, műbőr 

kárpittal – 11 db – MK1 

  

Fotel karfa nélkül, műbőr 

kárpitozással – 12 db – MK4 

  

Rakásolható támlás szék 

szövet/műbőr kárpittal – 44 db – 

MK7 

  

Ajtó melletti információs tábla – 34 

db  - I2 

  

Ajtó melletti információs tábla, 

Braille felirattal – 4 db – I3 

  

   

E jelü épület  -  III. emelet SZÜLÉSZET 

   

Fürdetőpult, baba-mama kórterem – 

4 db – BK25 

  

Fürdetőpult, baba-mama kórterem – 

12 db – BK26 
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44. 

Termék neve, igényelt darabszáma Termék nettó Ft ára / 1 

db 

Termék nettó Ft ára / 

összes db 

Öltözőszekrény, baba-mama 

kórterem – 28 db – BK51 

  

Fogasfal, baba-mama kórterem – 16 

db – BK53 

  

Éjjeliszekrény, baba-mama kórterem 

– 28 db – BK54 

  

Teaasztal, baba-mama kórterem – 6 

db – BK55 

  

Gondozóágy, baba-mama kórterem – 

28 db – BK57 

  

Gördülő, forgó munkaszék műbőr 

kárpittal – 1 db – MK1 

  

Karosszék műbőr kárpittal – 8 db – 

MK3 

  

Rakásolható szék műbőr kárpittal – 

10 db – MK7 

  

Ajtó melletti információs tábla – 6 db 

– I2 

  

Ajtó melletti információs tábla, 

Braille felirattal – 18 db – I3 

  

   

E jelü épület  -  III. emelet SZÜLŐSZOBÁK 

   

Nővérdolgozó pult, vajúdó – 1 db – 

BK21 

  

Nővérdolgozó mosogatópult, 

előkészítő – 1 db – BK22 

  

Nővérdolgozó parapetasztal – 7 db – 

BK23 

  

Fürdető pult, szülőszoba – 5 db – 

BK24 

  

Magas szekrény, 1ajtós, polcos, 

akasztós – 4 db – BK33 

  

Magas szekrény, 1ajtós, polcos – 5 

db – BK35 

  

Nyitott polc – 7 db – BK36   

Magas szekrény, 2ajtós, polcos – 4 

db – BK37 

  

Köpenyváltó, fehér – 1 db – BK40A   

Köpenyváltó, zöld – 1 db – BK42A   

Gördülő, forgó munkaszék, műbőr 

kárpittal – 2 db – MK1 

  

Ajtó melletti információs tábla – 9 db 

– I2 
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45. 

Termék neve, igényelt darabszáma Termék nettó Ft ára / 1 

db 

Termék nettó Ft ára / 

összes db 

Ajtó melletti információs tábla, 

Braille felirattal – 9 db – I3 
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46. 

 

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ 

 

Tervfej. Belsőépítészet összesen  ÁFA alap   ÁFA   össz. bruttó  

2._02-02 "A" épület I.em._Központi sterilező -   Ft                      -   Ft                         -   Ft  

3._03-02 "D" épület III.em._Neuro.+Bőrgy.                         -   Ft                          -   Ft                          -   Ft  

4._04-02 "D" épület IV.em._Belgyógyászat 2.                        -   Ft                          -   Ft                          -   Ft  

5._05-02 "D" épület V.em._Belgyógyászat 1.                        -   Ft                         -   Ft                          -   Ft  

8._08-02 "E" épület Fsz._Központi betegfelv.                        -   Ft                         -   Ft                          -   Ft  

10._10-02 "E" épület I.em._Központi műtő                         -   Ft                          -   Ft                          -   Ft  

14._14-02 "E" épület III.em._Szülészet                         -   Ft                          -   Ft                          -   Ft  

15._15-02 "E" épület III.em._Szülőszobák                         -   Ft                          -   Ft                         -   Ft  

Belsőépítészet mindösszesen:  ÖSSZ. ÁFA ALAP   ÖSSZ. ÁFA  ÖSSZ. BRUTTÓ  

                   -   Ft                    -   Ft                    -   Ft  
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47. 

Az ajánlat 1 elektronikus példányban is benyújtandó  

(pl. szkennelve és CD vagy DVD lemezre mentve). 

 


