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I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK 
 
1. Értelmező rendelkezések 

1.1. Nemzeti eljárási rend alkalmazása 
Jelen eljárás lefolytatására saját beszerzési szabályok alkalmazásával a Kbt. 117. §-
ában meghatározottak szerint kerül sor. Az eljárást megindító felhívás a 
Közbeszerzési Értesítő 2017. december hó 21. napján megjelent 2017/232 számában 
KÉ.18701/2017 szám alatt került közzétételre.  
 

1.2. Felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum  
Ajánlatkérő a Kbt. előírásai szerint, továbbá azért is, hogy elősegítse a megfelelő 
ajánlat benyújtását, felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumot készített, 
amelyet az eljárást megindító felhívásban rögzített módon az ajánlattevők 
rendelkezésére bocsát. 
A kialakult joggyakorlatra figyelemmel felhívjuk ajánlattevők figyelmét ha az eljárást 
megindító felhívás és a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum azonos 
tartalmú részei között eltérés van és erre kiegészítő információt nem kértek, úgy az 
eljárást megindító felhívás a mértékadó. 
A felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum a következő részeket tartalmazza: 

▪ alapvető információk 
▪ az ajánlat kötelező részei 
▪ szakmai specifikáció 
▪ pénzügyi ajánlat 
▪ szerződéses feltételek 

 
1.3. Az eljárás ütemezése 

▪ Ajánlattételi határidő  2018.01.10. 11:30 
▪ Összegezés kiküldése  Az ajánlati kötöttség időtartamán belül. 
▪ Szerződéskötés időpontja  A Kbt. 131. § (6) bekezdése szerint. 

 
1.4. Ajánlattevők kiválaszthatósága 

Jelen közbeszerzési eljárás nemzeti eljárási rend szerinti, amelyen bárki részt vehet, 
ha nem esik az eljárást megindító felhívásban meghatározott kizáró feltételek alá és 
úgy ítéli meg, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott műszaki 
alkalmassági feltételeknek. 

 
1.5. Az ajánlat költségei 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az 
ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlatkérő semmilyen módon nem tehető felelőssé, 
vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban az eljárás lefolytatásának 
eredményétől függetlenül. 
 

1.6. Kiegészítő tájékoztatás 
Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők a közbeszerzési dokumentumokkal 
kapcsolatban ajánlatkérőtől kiegészítő tájékoztatást kérhetnek a Kbt. 56. §-a alapján. 
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi 
határidő lejártát megelőző 2. munkanapot a tájékoztatás megküldésére. A kiegészítő 
tájékoztatás iránti kérelem benyújtásának a Kbt. 56. § (3) bekezdéses szerinti 
határideje az ajánlattételi határidőt megelőző 4. munkanap. Amennyiben ajánlatkérő 
úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő 
ajánlattételhez szükséges, ez esetben élhet a Kbt. 52. § (3) bekezdésének 
alkalmazásával, az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.  
Nem tekinthető kiegészítő tájékoztatás kérésnek a Kbt. előírásaitól, azzal ütköző, 
vagy ebben a pontban meghatározottaktól eltérő módon és formában kért 
tájékoztatás. Kiegészítő tájékoztatás írásban (telefaxon vagy e-mailen) word 



formátumban az eljárást megindító felhívás I.1. pontjában meghatározott címre 
eljuttatva kérhető. 
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást ajánlattevő azon fax-számára, vagy e-mail 
címére küldi meg, amelyet a kérdés feltevésekor, illetve a felhívást kiegészítő 
közbeszerzési dokumentum átvételekor megadott. Az így megadott fax-szám, ill. e-
mail cím helytelensége, illetve technikai hiba miatti meg nem érkezése esetén 
semminemű felelősséget nem vállal. 
Ajánlattevőnek ajánlata kidolgozásához figyelembe kell vennie mindazokat a 
feltételeket, információkat, melyeket az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban, 
a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban közreadott, valamint amelyet a 
kiegészítő tájékoztatás keretében kiadott. 
 

1.7. Az eljárást megindító felhívás, illetőleg a felhívást kiegészítő közbeszerzési 
dokumentum módosítása 
Az ajánlattételi határidő lejártáig ajánlatkérő bármikor, bármely okból, akár saját 
kezdeményezésére, akár egy leendő ajánlattevő pontosítás kérésére válaszul 
módosíthatja az eljárást megindító felhívást és a felhívást kiegészítő közbeszerzési 
dokumentumot. 
A módosításról ajánlatkérő az ajánlattevőket közvetlenül írásban tájékoztatja.  
 

1.8. Az ajánlat nyelve 
Az ajánlat nyelve a magyar. Ajánlatkérő kizárólag a magyar nyelven érkezett 
kérdéseket, értesítőket, stb. veszi figyelembe és bármilyen – az eljárással összefüggő 
információt, értesítést, dokumentumot – kizárólag magyar nyelven tud ajánlattevők 
rendelkezésére bocsátani. Az ajánlatot képező dokumentum minden eleme, a csatolt 
egyéb okmányok, magyar nyelvű kell hogy legyen. Az idegen nyelven kiállított 
dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján legalább az ajánlattevő általi 
felelős fordításban kell benyújtani. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelven 
benyújtott ajánlatok alkalmasak. 
 

1.9. Az ajánlat érvényessége 
Az ajánlatok az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig maradnak 
érvényben, amely időtartam azonos az ajánlati kötöttség időtartamával. Minden, 
ennél rövidebb ideig érvényes ajánlatot az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánít. 
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy jelen eljárást a Közbeszerzések 
központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X.30.) Korm.rendelet 
szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.  
 

1.10. Igazolások 
Ajánlatkérő nem kéri azon tények/adatok igazolását, amelyeket ajánlatevőnek, vagy 
az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetnek igazolnia kell, ha azok a 
hatósági nyilvántartások elektronikus elérhetőségéről a Közbeszerzési Hatóság által 
kiadott útmutatóban szerepelnek (www.kozbeszerzes.hu/jogi-hatter/a-hatosag-
utmutatoi/). 
Amennyiben ezen nyilvántartásokban a kért tény, adat, igazolás nem szerepel, úgy 
ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie az elérhetőséget. 
 

1.11. Közös ajánlattétel 
Közös ajánlattétel az alábbi feltételek teljesülése esetén megengedett: 

- A közös ajánlatot benyújtók közül valamelyik partner átvette a felhívást kiegészítő 
közbeszerzési dokumentumot. 

- Minden partnerre vonatkozóan kitöltik és benyújtják az előírt dokumentumokat. 
- Megállapodást csatolnak, melynek tartalmaznia kell, hogy a szerződés 

megkötésére az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással, továbbá a közös 
ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalását a szerződéses kötelezettségek 



teljesítésére, amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülnek. 
Tartalmaznia kell továbbá a közös ajánlattevők képviseletére jogosult 
megnevezését és a részére adott meghatalmazást, egyes közös ajánlattevők 
feladatát, a szerződés aláírásának módját, a számlát benyújtó ajánlattevő 
megnevezését, a közös ajánlattevők mely tagja jogosult – valamennyi tag nevében 
és képviseletében eljárva – szerződéses nyilatkozattételre, a szerződés aláírására, 
valamint a számlák benyújtására. 

- A megállapodásnak tartalmaznia kell a tagok fennálló egyetemleges felelősségére 
vonatkozó klauzulát, melynek értelmében az ajánlatkérő bármely taggal szemben 
jogosult teljes mértékben érvényesíteni szerződéses jogosultságait, közös 
ajánlatevők megállapodásának az egyes tagok részvételét és a beszerzés (szállítás)  
elvégzésében való feladatmegosztás pontos leírását is. 

- Közös ajánlattevők kötelesek becsatolni ajánlatukba valamennyi, a közös 
ajánlattevő tag által aláírt megállapodásukat. 
Az aláírásra jogosult(ak) aláírási címpéldányát csatolni kell a megállapodáshoz. 
Ajánlatkérőnek az ajánlattevővel való kapcsolattartása a közbeszerzési eljárásban 
kizárólag a közös ajánlattétel képviselőjén keresztül valósul meg. Ajánlatkérő 
ennek megfelelően az eljárás során keletkezett iratokat az ajánlattételi határidőt 
követően kizárólag a közös ajánlattevő képviselőjének küldi meg. 
A közös ajánlattevők megállapodása  
▪ minden felfüggesztő (hatályba lépető), illetve felbontó feltétel nélkül, 
▪ a szerződés hatálya beálltának, vagy megszüntetésének valamely időponthoz 

kötése nélkül, 
▪ harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatósági jóváhagyásához való 

kötése nélkül 
valamennyi tagjának az aláírásával lép hatályba. 
A közös ajánlattevők személyében az ajánlattételi eljárásban az ajánlattételi 
határidő lejárta után változás nem következhet be.  
Amennyiben közös ajánlatot nyújtanak be, az ajánlati nyilatkozaton 
(felolvasólapon) fel kell tüntetni valamennyi közös ajánlattevőnek legalább a 
nevét és a címét. Minden nyilatkozatnak tartalmaznia kell a közös 
ajánlattevők megjelölést.  

 
1.12. Az ajánlat összeállítása 

Ajánlatkérő javasolja a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban megadott 
iratminták alkalmazását. A megadott iratminták segédanyagok. Ajánlatkérő más 
szerkesztésű nyilatkozatokat is  elfogad ha az a kiírásnak megfelel. Az ajánlatot az 
iratjegyzékben megadott sorrend szerint oldalszámozással ellátva, összefűzve – nem 
bontható kötésben – az előírt formai követelmények betartásával kell összeállítani. 
Az ajánlat eredeti példányában minden, jogszabályban előírt, illetve követelés 
érvényesítésére szolgáló nyilatkozatnak és dokumentumnak eredetinek, illetve 
hiteles másolatnak kell lennie. A többi dokumentum egyszerű másolatban is 
becsatolható. 
Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosult, illetve általuk meghatalmazott 
személy(ek) aláírásával kell ellátni. 
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. 
 

1.13. Üzleti titok 
A Ptk. 2:47. § alapján meghatározott fogalom. Az ajánlattevő az ajánlatában a Kbt. 44. 
§ (1) bekezdése szerint az üzleti titok (ideértve a védett ismeretet is) nyilvánosságra 
hozatalát megtilthatja. Nem tilthatja meg nevének, címének, valamint olyan ténynek, 
információnak, megoldásnak, vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a 



bírálati szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló 
részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 
Az üzleti titokká nyilvánításról és annak indokolásáról az ajánlatban, 
hiánypótlásban, vagy felvilágosításban, valamint a Kbt. 72. §-a szerinti indokolásban 
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell. 
Nem korlátozható, illetőleg nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat 
nyilvánosságra hozatala sem, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a 
közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott 
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik, amely a Kbt. 76. § alapján 
értékelési szempont (Kbt. 44. § (3) bekezdése). 
A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró 
rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. 
 

1.14. Az ajánlat csomagolása és benyújtása 
Ajánlattevőnek az eljárást megindító felhívásban és a felhívást kiegészítő 
közbeszerzési dokumentumban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek 
megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatot papír alapon 1 
eredeti és 1 elektronikus példányban (CD lemezen vagy DVD-n, jelszó nélkül 
olvasható és nem módosítható pdf formátumban) kérjük benyújtani. 
Ajánlattevőnek cégszerűen nyilatkoznia kell, hogy az ajánlatnak az elektronikus 
formában benyújtott példánya a papír alapon benyújtott példánnyal megegyezik. 
Az ajánlatot csomagolással kell ellátni. A csomagoláson fel kell tüntetni a következő 
szöveget: „Adásvételi szerződés a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet 12 
havi szükségletét biztosító szárazjég, egészségügyi orvosi palackos oxigén és 
orvosi dinitrogén-oxid altatógáz szállítására” tárgyban „nem felbontandó 2018. 
január hó 10. napján 11:30 óráig” jelzést, továbbá az ajánlattevő nevét és címét. 
Ha a csomagoláson az előbbi szöveg nem kerül feltüntetésre, akkor ajánlatkérő nem 
vállal semmiféle felelősséget az ajánlat idő előtti felbontásáért, az ajánlat ebből 
adódó érvénytelenségéért. 
A személyesen benyújtott ajánlatokról ajánlatkérő átvételi elismervényt ad, a postán 
elküldött ajánlatnak az ajánlattételi határidőig kell megérkeznie az ajánlatkérőhöz. A 
postai kézbesítés esetleges késedelme, illetve a postai küldemény esetleges 
elvesztése az ajánlattevő kockázata. 
 

1.15. Részajánlattétel, többváltozatú ajánlattétel biztosítása 
Jelen eljárásban a részajánlattétel nem megengedett. Ajánlatot tenni kizárólag a 
kiírás szerinti valamennyi tételre és a teljes mennyiségre lehet. 
Jelen eljárásban többváltozatú ajánlatot tenni nem lehet.  
 

1.16. Az ajánlatok bontása 
Ajánlatkérő az ajánlati határidő lejártának időpontjában bontja az ajánlatokat. A 
bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek jogosultak jelen lenni. 
A bontási eljárásról jegyzőkönyv készül. Ajánlatkérő a bontás megkezdése előtt 
ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 
A jegyzőkönyv tartalmazza az ajánlattevők adatai mellett azokat a számszerűsíthető 
adatokat, amelyek a felolvasólapon szerepelnek és a bírálat során értékelésre 
kerülnek. 
Ha az ajánlat nincsen összefűzve, vagy jelölve, úgy ajánlatkérő az ajánlatot összefűzi. 
A bontási eljárás befejeztekor ajánlatkérő a jegyzőkönyvet a megjelenteknek kiadja, a 
meg nem jelenteknek telefaxon, vagy elektronikus úton 5 napon belül megküldi. 
Határidő után beérkezett ajánlatokról ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet az 
összes jelentkezőnek, beleértve a megkésettet is, megküld.  
A határidőn túl érkezett ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés a.) pontja alapján 
érvénytelen. 



A bontási eljárás résztvevőinek a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerint lehetőségük van a 
felolvasólapba való betekintésre.  
 

1.17. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés, számítási hiba javítása 
A Kbt. 71. § (1) bekezdése szerint a hiánypótlás és a felvilágosítás kérés arra 
irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok és a 
jogszabály előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban szereplő iratot módosítani 
és kiegészíteni is lehet. 
A hiánypótlás nem járhat az alapelvek sérelmével, a beszerzés tárgyára vagy a 
szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (továbbiakban szakmai ajánlat) 
módosításával. Csak olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba 
javítható, vagy pótolható, amelynek vállalása az ajánlati árat és az ajánlattevők között 
az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 
Mindaddig, amíg a hiánypótlásra megadott határidő folyamatban van úgy ajánlattevő 
pótolhat olyan hiányokat, amelyre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra. 
Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni [Kbt. 71. § (6) bekezdése] ha a 
korábbi hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt 
hiányok a későbbi hiánypótlás során nem pótolhatók. 
Ajánlatkérő nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni arra vonatkozóan, ha a 
hiánypótlással az ajánlatkérő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági 
szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az 
újabb hiánypótlás, figyelemmel az eljárást megindító felhívás VI. 3. 4. /1. pont 5. 
bekezdésben írtakra. 
A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során nem pótolhatóak. 
 

1.18. Az ajánlatok bírálata 
Az ajánlatok vizsgálatának, kiértékelésének és összehasonlításának elősegítése 
érdekében az ajánlatban szereplő nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, 
igazolások tartalmának tisztázása végett ajánlatkérő – valamennyi ajánlattevő 
egyidejű értesítése mellett – felkérheti az ajánlattevőt ajánlatának pontosítására, 
illetve a szükséges felvilágosítás megadására. A pontosítás nem eredményezheti az 
alapelvek sérelmét, a szakmai ajánlat módosítását [Kbt. 67. § (7) bekezdése]. 
Ha ajánlatkérő az ajánlatban a Kbt. 71 § (1) bekezdése szerinti elbírálás 
eredményére kiható számítási hibát észlel, azt kijavítja. A számítási hiba javításánál 
ajánlatkérő az egész számra történő kerekítés szabályait alkalmazza. Az ajánlatban 
található nyilvánvaló számítási hibák javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a 
megadott alapadatokat alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket, vagy más – 
az ajánlatban megtalálható számításon alapuló – adatot. Számítási hiba javítása 
esetén alapadatnak az ajánlatkérő által meghatározott mennyiségek és az ajánlattevő 
által megadott egységárak tekintendők. A számítási hiba javításáról ajánlatkérő az 
összes ajánlattevőt egyidejűleg közvetlenül, haladéktalanul, írásban tájékoztatja. 
Az ár alacsony voltának megítélésekor ajánlatkérő a Kbt. 72. § (1) bekezdésének 
alkalmazásával jár el.  
Ha ajánlatkérő a Kbt. 72. § (7) bekezdése szerint valamely tartalmi elemet 
lehetetlennek, túlzottan magasnak, vagy túlzottal alacsonynak értékel, úgy ezen 
ajánlati elemekre, vagy adatokra vonatkozóan – az összes ajánlattevő egyidejű 
értesítése mellett – indoklást kér.  
Ajánlatkérő az ajánlatokat az eljárást megindító felhívásban meghatározottaknak 
megfelelően a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján bírálja el.  
 

1.19. Ajánlattevők tájékoztatása az eljárás eredményéről 
Ajánlatkérő a Kbt. 79. § (1) bekezdése alapján köteles az ajánlattevőket az eljárás 
eredményéről tájékoztatni. A tájékoztatás az összegzés az ajánlatok elbírálásáról 
dokumentum kiküldésével történik telefaxon, vagy elektronikus úton.  



Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról készült írásbeli összegzést 1 alkalommal az 
összegzés kiküldésétől számított 20. napig módosíthatja. 
Ajánlatkérő az írásbeli összegzésben észlelt bármely elírás, névcsere, hibás névírás, 
szám-, számítási hiba, vagy hasonló elírás esetén kérelemre, vagy kérelem hiányában 
kijavíthatja. A kijavított írásbeli összegzést ajánlatkérő legkésőbb 10 napon belül 
köteles elvégezni és erről az ajánlattevőket tájékoztatni. 
 

1.20. A szerződés megkötése 
Ajánlatkérő eredményes közbeszerzési eljárás esetén az eljárás nyertesével a 
szerződést a szerződéskötési moratórium lejártát követően köti meg a Kbt. 131. § (6) 
bekezdésében rögzített időtartamon belül. 
Amennyiben az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésben 
megjelölte, a nyertes visszalépése esetén, az ajánlatok értékelése során a következő 
legkedvezőbb ajánlattevőt hívja fel szerződéskötésre. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. FEJEZET 
 

IRATJEGYZÉK, IRATMINTÁK 
 
 

(A megadott iratminták segédanyagok, 
ajánlatkérő más szerkesztésű nyilatkozatokat is elfogad, 

ha az a kiírás feltételeinek megfelel) 
  



IRATJEGYZÉK 
 
 
 
A Kbt. 57. § (1) bekezdése b) pontja értelmében a felhívást kiegészítő közbeszerzési 
dokumentum tartalmazza az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzékét, 
kiegészítve az ajánlat kötelező tartalmi elemeinek és azok sorrendiségére vonatkozó 
előírásokkal. 
 
 
A benyújtott ajánlatokban az alábbi sorrendiség és tartalom kötelező! 
 

Benyújtandó dokumentum 

Tartalomjegyzék 

Felolvasólap 

Meghatalmazás (adott esetben) 

Megállapodás a közös ajánlattételről (adott esetben) 

Ajánlattevői nyilatkozat I. 

Ajánlattevői nyilatkozat II. a Kbt. 65. § (7) bekezdése és 66. § (6) bekezdése alapján 

Nyilatkozat a kizáró okokról a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdései alapján 

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása 
- számlavezető pénzintézet nyilatkozat/nyilatkozatok 

Műszaki, szakmai alkalmasság igazolása 
- Referenciaigazolás/nyilatkozat 

Nyilatkozat a titoktartásról és az üzleti titokról 

Nyilatkozat az elektronikus és papír alapú ajánlat egyezőségéről 

Átláthatósági nyilatkozat 

Nyilatkozat a változásbejegyzésről 

Aláírási címpéldány/aláírási címpéldányok 

OGYI forgalmazási engedély az orvosi palackos oxigénre, orvosi dinitrogén-oxidra és 
orvosi szén-dioxidra 

Pénzügyi ajánlat 

Regisztrációs lap 

 
 
 



1. sz. minta 
 
 

FELOLVASÓLAP 
(KÖTELEZŐ BENYÚJTANI) 

 
 
 

1. Az ajánlattevő neve*:  
 Székhelyének címe: 
 Cégjegyzék száma: 
 Adószáma: 
 Bankszámla száma:  
 Kapcsolattartó neve: 
 Telefon száma:  
 Telefax száma: 
 E-mail címe:  
  

2. Az ajánlat tárgya:  „Adásvételi szerződés a Lumniczer Sándor Kórház-
Rendelőintézet 12 havi szükségletét biztosító szárazjég, egészségügyi orvosi 
palackos oxigén és orvosi dinitrogén-oxid altatógáz szállítására” 

 
3. Az ajánlat számszerűsíthető adatai: 

3.1. Ajánlati ár: 
 

Ajánlati ár: 

Megnevezés Nettó összesen (Ft) 

Szárazjég  

Egészségügyi orvosi palackos oxigén  

Palackbérleti díj  

Egészségügyi orvosi palackos oxigén  

Palackbérleti díj  

Orvosi dinitrogén-oxid altatógáz  

Palackbérleti díj  

Összesen  
 
 
       4. Az ajánlat … számozott oldalt tartalmaz. 

 
5. Az ajánlatot elektronikus formában csatolom. 

 
………………….., 2018. ……………… hó … nap 
 

 
.............…………………………… 

nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása 
Megjegyzés: 
* Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevőt meg kell nevezni, kiemelve a 

képviseletre feljogosított közös képviselőt. 



2. sz. minta 
 
 
 

 
MEGHATALMAZÁS* 

 
 
 
 

Alulírott/alulírottak meghatalmazom/meghatalmazzuk (a meghatalmazott neve) ……………. (a 
cég megnevezése) …………………..(dolgozóját) „Adásvételi szerződés a Lumniczer Sándor 
Kórház-Rendelőintézet 12 havi szükségletét biztosító szárazjég, egészségügyi orvosi 
palackos oxigén és orvosi dinitrogén-oxid altatógáz szállítására” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban kötelezettségvállalásra. 
 
Jelen meghatalmazás kiterjed/nem terjed ki az ajánlat nevünkben történő aláírására, az 
ajánlattal kapcsolatban szükséges valamennyi jognyilatkozat megtételére, ajánlatunk elfogadása 
esetén a szerződés nevünkben történő aláírására. 
 
 
………………….., 2018. ……………… hó … nap 
 
 

…………………………  ………………………… 
meghatalmazott  meghatalmazó cégszerű aláírása 

 
 
 
Tanuk: 
 

1. Név: …………………………… 
Lakcím: ……………………….. 

 Szig. szám: ……………………. 
 Aláírás: ………………………... 
 

2. Név: …………………………… 
Lakcím: ………………………... 
Szig. szám: ……………………. 
Aláírás: ………………………… 
 
 
 
 

Megjegyzés: 
* Ezen dokumentumot csak akkor kell kitölteni, ha Meghatalmazott jár el. A meghatalmazás 

tárgya lehet a kötelezettségvállaláson kívül kapcsolattartás, oldalszignálás, stb. Amennyiben 
a felsorolt feladatokkal más-más személyt bíznak meg, akkor ennek függvényében külön-
külön meghatalmazást kell a megadott minta szerint az ajánlatnak tartalmaznia. A kívánt 
rész aláhúzandó! 
Ha a meghatalmazó személye nem azonos az ajánlatot benyújtó személyével, úgy aláírási 
címpéldányának csatolása követelmény. 

 
  



3. sz. minta 
 
 
 

MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL* 
 
 
a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.)  
2017. december hó 21. napján a Közbeszerzési Értesítő 2017/232 számában K.É.18701/2017 
szám alatt közzétett eljárást megindító felhívása alapján 
 
A(z) ………………………...………….(cégnév, székhely) ……………………………………… valamint 
a(z)…………………………..……….. (cégnév, székhely) …………………………………........ 
a Kbt. 35. §-a figyelembevételével közösen ajánlatot teszünk „Adásvételi szerződés a 
Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet 12 havi szükségletét biztosító szárazjég, 
egészségügyi orvosi palackos oxigén és orvosi dinitrogén-oxid altatógáz szállítására” 
tárgyban. 
 
A Kbt. 66. §-ának (2) bekezdése alapján ezennel kijelentjük, hogy az eljárást megindító 
felhívásban, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban és a kiegészítő tájékoztatás 
(amennyiben ezen utóbbi szükségessége felmerült) keretében kiadott valamennyi feltételt 
megismertük, megértettük és azokat jelen nyilatkozatunkkal elfogadjuk. 
Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk 
– ajánlatkérővel megkötjük és a következők szerint teljesítjük: 
 
Értékelési szempont: 

A felolvasólap szerint. 
 
 
Egymásközti és külső jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyv 6:28. §-ában és 6:29. §-ában 
foglaltak az irányadók.  
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a nevünkben történő kötelezettségvállalásra a 
……………(cégnév, székhely) ………………(név) ………. teljes jogkörrel jogosult. 
Tudomásul vesszük, hogy a közbeszerzés tárgya megvalósításával összefüggő szerződéses 
feladataink teljesítésekor – külön-külön – készfizető kezesként együttes, egyetemleges felelősség 
terhel. 
Kijelentjük, hogy ezen megállapodás az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és 
hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága, vagy végrehajthatósága nem függ hatálybaléptető, illetve 
bontó feltételektől, és harmadik személy, illetve hatóság jóváhagyásától. 
 
 
A beszerzés tárgyának megvalósítása során felmerülő feladatokat egymás között az alábbiak 
szerint osztjuk fel: 
 
 
„A. cég” feladatkörében „B. cég” feladatkörében „C. cég „feladatkörében 
1. ………………..……………  1. ………..…………………… 1. …………………..……....…… 
2. ………………..…………… 2. …………..………………… 2. ………………..……………… 
3. ……………..……………… 3. …………..………………… 3. ………………..……………… 
 
 
A teljesítés igazolás alapján kiállított számla ellenértékét kérjük a ………………bank által vezetett 
………………számú számlára átutalni szíveskedjenek.** 
 



Ezen megállapodás nyertességünk esetén – a szerződésből fakadó valamennyi kötelezettség – 
szerződésszerű teljesítéséig hatályos.  
 
Tudomásul vesszük, hogy az ajánlat benyújtását követően a közös ajánlattevők személyében 
nem állhat be változás (Kbt. 35. § (7) bekezdés). 
 
 
 
 
 
……………………, 2018. ………… hó … nap 
 
 
 
 
 
 
...............................…………………………… ...............................…………………………… 
nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása  nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: 
* Kérjük figyelemmel lenni a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum  
         I. fejezet 1.11. pontjában írtakra is. 
** Bankszámlaszámot ajánlattevőnként külön-külön kérjük feltüntetni. 
***  Cégszerű aláírásra kijelölt helyek. A közös ajánlattevők létszámától függően bővíthető. 



4. sz. minta 
 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT* 

I.  
(Kötelező benyújtani) 

 
 

Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség 
vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a Lumniczer Sándor 
Kórház-Rendelőintézet (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.) 2017. december hó 21. napján 
a Közbeszerzési Értesítő 2017/232 számában K.É.18701/2017 szám alatt közzétett eljárást 
megindító felhívása alapján, amelynek tárgya „Adásvételi szerződés a Lumniczer Sándor 
Kórház-Rendelőintézet 12 havi szükségletét biztosító szárazjég, egészségügyi orvosi 
palackos oxigén és orvosi dinitrogén-oxid altatógáz szállítására” 

 
a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m / t e s s z ü k : 

 
1. Megvizsgáltam/megvizsgáltuk és a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján fenntartás vagy 

korlátozás nélkül elfogadom/elfogadjuk a fent hivatkozott közbeszerzési eljárás eljárást 
megindító felhívásának és a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumának feltételeit, 
a szerződést nyertességünk esetén az ajánlatunkban foglalt ellenszolgáltatás rögzítése 
mellett megkötjük és teljesítjük. Kijelentem/kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes 
ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, az eljárást megindító felhívásban és a felhívást kiegészítő 
közbeszerzési dokumentumban foglalt áruszállítást szerződésszerűen teljesítjük a felolvasó 
lapon megadott feltételekkel.  

2. Kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlati ár a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes 
költséget tartalmazza. 

3. Elfogadom/elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami 
ellentétben van a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentummal vagy azok bármely 
feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

4. Elfogadom/elfogadjuk a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban lévő 
szerződéses feltételeket a szerződéskötés alapjául. 

5. Az ajánlat benyújtásával kijelentem/kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a beszerzést megvalósítjuk a 
felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban és az ajánlatunkban lefektetettek 
szerint. 

6. Elfogadom/elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha fennállnak a Kbt-
ben meghatározott összeférhetetlenségi követelmények. 

7. Tudomásul veszem/vesszük, hogy ajánlatkérő a legalacsonyabb ár módszere alapján 
kívánja kiválasztani a legkedvezőbb ajánlatot.  

8. Tudomásul veszem/vesszük, hogy a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum adatait 
csak az ajánlattételhez hasznosíthatjuk, más célra történő felhasználása tilos. 

9. Tudatában vagyok/vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők 
személye nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött 
szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyok/vagyunk, hogy a közös ajánlattevők 
egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként 
megkötött szerződés teljesítése során. 

 
 
 
 
 
 
 



10. Nyilatkozom/nyilatkozunk a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján**: 
a) A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, 
kis- vagy középvállalkozásnak minősülünk. 
b) Nem tartozunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 
hatálya alá. 
 

11. Nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy velünk szemben nem áll fenn a Kbt.-ben meghatározott 
összeférhetetlenség. 

 
 
………………….., 2018. ……………… hó … nap 

 
 

.............…………………………… 
nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Megjegyzés:  
* Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal 

köteles benyújtani.  
** A 2004. évi XXXIV. tv. 3. §-a határozza meg a KKV kategóriákat.  
*** A Kbt. 47. § (2) bekezdésének megfelelően ezen nyilatkozatot eredeti példányban kell 
benyújtani. 



5. sz. minta 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT* 

II. 
(Kötelező benyújtani) 

 
Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség 
vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a Lumniczer Sándor 
Kórház-Rendelőintézet (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.) 2017. december hó 21. napján 
a Közbeszerzési Értesítő 2017/232 számában K.É.18701/2017 szám alatt közzétett eljárást 
megindító felhívása alapján, amelynek tárgya „Adásvételi szerződés a Lumniczer Sándor 
Kórház-Rendelőintézet 12 havi szükségletét biztosító szárazjég, egészségügyi orvosi 
palackos oxigén és orvosi dinitrogén-oxid altatógáz szállítására” 
 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m / t e s s z ü k : 
 

1. Nyilatkozom/nyilatkozunk a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmasság 
vonatkozásában: 

 
 
2. Nyilatkozom/nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján*: 

 
 
3- Nyilatkozom/nyilatkozunk, ha mint nyertes ajánlattevő kihirdetésre kerülünk, legkésőbb a 

szerződés megkötésének időpontjában bejelentem/bejelentjük a szerződés teljesítésében 
részt vevő alvállalkozót, ha azt a 2. pontban nem jelöltem/jelöltük meg és egyidejűleg 
nyilatkozom/nyilatkozunk, mely szerint a megjelölt alvállalkozó nem áll a kizáró okok 
hatálya alatt.  
 

Annak a szervezetnek (vagy 
személynek) a neve, címe és 

elérhetősége, melynek kapacitására 
támaszkodva kívánja az ajánlattevő az 

alkalmasságát igazolni. 

Az eljárást megindító ajánlat(tétel)i 
felhívás vonatkozó pontjának 

megjelölésével azon alkalmassági 
követelmény (követelmények), 

melynek igazolása érdekében az 
ajánlattevő ezen szervezet 

erőforrására (is) támaszkodik. 

  

  

  

A közbeszerzésnek az a része (részei), 
amelynek teljesítéséhez alvállalkozót 

veszünk igénybe. 

Ezen részek tekintetében igénybe 
venni kívánt és az ajánlat 
benyújtásakor már ismert 
alvállalkozók neve, címe és 

elérhetősége. 
 
 

  

  

  



Tudomással bírok/bírunk arról, hogy köteles/kötelesek vagyok/vagyunk minden további 
alvállalkozót a szerződés telesítésének időtartama alatt előzetesen bejelenteni és a 
bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozni arról is, hogy az igénybe venni kívánt alvállalkozó nem 
áll a kizáró okok hatálya alatt.  

 
 

 
………………….., 2018. ……………… hó … nap 

.............…………………………… 
nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása 

 
Megjegyzés:  
* Amennyiben ajánlattevő nem veszi igénybe alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában 
más szervezetet, úgy ezt a táblázatot áthúzni, vagy ezt a körülményt szövegesen feltüntetni is 
szükséges, azaz nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. 



6. sz. minta 
 
 
 

NYILATKOZAT A KIZÁRÓ OKOKRÓL 

(Kötelező benyújtani) 
 
 
Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség 
vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a Lumniczer Sándor 
Kórház-Rendelőintézet (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.) 2017. december hó 21. napján 
a Közbeszerzési Értesítő 2017/232 számában K.É.18701/2017 szám alatt közzétett eljárást 
megindító felhívása alapján, amelynek tárgya „Adásvételi szerződés a Lumniczer Sándor 
Kórház-Rendelőintézet 12 havi szükségletét biztosító szárazjég, egészségügyi orvosi 
palackos oxigén és orvosi dinitrogén-oxid altatógáz szállítására” 
 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m / t e s s z ü k : 
 
 
Kijelentem/kijelentjük, hogy az ajánlattevő nem áll a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében 
meghatározott kizáró ok/okok hatálya alatt. 
Kijelentem/kijelentjük a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) pontja tekintetében ajánlattevő a Kbt. 165. § 
(2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra nem került. 
Kijelentem/kijelentjük a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján ajánlattevőt a közbeszerzési 
eljárásból 3 évnél nem régebben nem zárták ki. 
Kijelentem/kijelentjük a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja alapján, hogy ajánlattevő a Kbt. 82. § 
(5) bekezdése szerinti igazolás vonatkozásában hamis nyilatkozatot nem adott.  
Kijelentem/kijelentjük a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontja tekintetében ajánlattevő  

- olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén** 
- olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén jegyeznek**. 
- Ha szabályozott tőzsdén nem jegyzik, úgy a 2007. évi CXXXVI. tv. 3. § r) pont ra)-rb) vagy 

rc)-rd) alpontjai alapján differenciált tényleges tulajdonosok neve, lakcíme** 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- a Kbt. 62. § (1) k) bekezdés kc) alpontjára vonatkozóan az alábbiak szerint**:  
Nincsen olyan jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az 
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni résszel, vagy 
szavazati joggal rendelkezik, vagy  
van olyan jogi személy, vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az 
ajánlattevőben közvetetten, vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel, vagy 
szavazati joggal rendelkezik, ezen szervezet megnevezése és székhelye 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ajánlattevőkent ezúton nyilatkozom, hogy ezen szervezet vonatkozásában a Kbt. 62. § 
(1) k) bekezdés kb) alpontjában hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn.  

Kijelentem/kijelentjük a Kbt. 62. § (1) bekezdés m) pontja alapján, hogy ajánlattevő 
vonatkozásában a Kbt. 25. §-a szerinti kizárásra nem került sor. 
 
 
………………….., 2018. ……………… hó … nap 
 

.............…………………………… 
nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása 

 
 



Megjegyzés:  
*Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot minden közös ajánlattevőnek ki kell töltenie. 
**Értelemszerűen aláhúzással kérjük kitölteni.  

2007. évi CXXXVI. tv. 3. § r) tényleges tulajdonos: 
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, 

 
 



7. sz. minta 
 
 
 
 

NYILATKOZAT 
a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint 

(Kötelező benyújtani) 
 
 
Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség 
vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a Lumniczer Sándor 
Kórház-Rendelőintézet (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.) 2017. december hó 21. napján 
a Közbeszerzési Értesítő 2017/232 számában K.É.18701/2017 szám alatt közzétett eljárást 
megindító felhívása alapján, amelynek tárgya „Adásvételi szerződés a Lumniczer Sándor 
Kórház-Rendelőintézet 12 havi szükségletét biztosító szárazjég, egészségügyi orvosi 
palackos oxigén és orvosi dinitrogén-oxid altatógáz szállítására” 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m / t e s s z ü k : 
 

Nem veszek/vesszük igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok 
hatálya alá eső alvállalkozót.  
 
 
 
………………….., 2018. ……………… hó … nap 

 
 

.............…………………………… 
nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása 

 
  



8. sz. minta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA 
 
 
 
 
 
 
Kérjük az eljárást megindító felhívás III.1.2) pontjában írtak figyelembe vételét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. sz. minta 

 
 
 
 

MŰSZAKI, SZAKMAI ALKALMASSÁG IGAZOLÁSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kérjük az eljárást megindító felhívás III.1.3. pontjában írtak figyelembevételét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9/1. sz. minta 
 
 

REFERENCIAIGAZOLÁS 
 
 
 
Megrendelő neve: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Megrendelő címe: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Beszerzés tárgya (olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az orvosi célra 
felhasznált szárazjég és a gyógyászati gázok szállítása):  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Teljesítés ideje:  

    Kezdés:    …….. év……hó…… nap 

….Befejezés ..……..év…..hó……nap 

 

A vizsgált időszakra eső szállított mennyiség: ………………………………………………………………. 

 

Kapcsolattartó neve, címe, elérhetősége:  

- Név: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Cím: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

- E-mailcím: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (a 

megfelelőt kérjük aláhúzni): 

- igen 

- nem 

 

 

 

 

………………….., 2018. …………… hó  … nap 
 
 
 
 
 

…………………………………………… 
képviseletre jogosult aláírása 

 
  



10. sz. minta 
 
 

NYILATKOZAT  
A TITOKTARTÁSRÓL ÉS AZ ÜZLETI TIOKRÓL* 

 
 
 
 
Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség 
vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a a Lumniczer Sándor 
Kórház-Rendelőintézet (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.) 2017. december hó 21. napján 
a Közbeszerzési Értesítő 2017/232 számában K.É.18701/2017 szám alatt közzétett eljárást 
megindító felhívása alapján amelynek tárgya „Adásvételi szerződés a Lumniczer Sándor 
Kórház-Rendelőintézet 12 havi szükségletét biztosító szárazjég, egészségügyi orvosi 
palackos oxigén és orvosi dinitrogén-oxid altatógáz szállítására” 
 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m / t e s s z ü k : 
 

▪ az felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban foglalt információkat bizalmasan 
kezel(t)em, harmadik fél részére információt kizárólag olyam mértékben adtam, amely 
az ajánlat elkészítéséhez szükséges volt. 
 
A felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumot, annak egyes részeit kizárólag az 
ajánlat elkészítéséhez, a dokumentumokban feltüntetett rendeltetési célnak megfelelően 
használtam fel. 
 

▪ az általunk benyújtott ajánlat** üzleti titkot, ideértve a védett ismeretet is, [Kbt. 44. § (1) 
bekezdése] 

 
 tartalmaz amelynek nyilvánosságra hozatalát megtiltom 
 nem tartalmaz. 

 
Amennyiben az ajánlat üzleti tikot tartalmaz, úgy az üzleti titkot tartalmazó iratokat 
ajánlatunkban külön kötetben csatoljuk. 
Az üzleti titokká nyilvánítás indoklása:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
………………….., 2018. ……………… hó … nap 

 
 
 

.............…………………………… 
nyilatkozattételre jogosult(ak) aláírása 

 
 
Megjegyzés:  
*Amennyiben ajánlattevő fentiek szerinti nyilatkozata nem felel meg a Kbt. 44. § (1)-(3) 
bekezdésében írtaknak, úgy az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontja alapján. 
**Ajánlattevőnek a hiánypótlásban, a felvilágosításban, valamint az indoklásban, ha valamely 
adatot üzleti titokká kíván minősíteni, úgy arról nyilatkoznia kell és meg kell adnia a titokká 
nyilvánítás indoklását is.  



11. sz. minta 
 
 
 
 
 

NYILATKOZAT ELEKTRONIKUS ÉS PAPÍR ALAPÚ AJÁNLAT EGYEZŐSÉGÉRŐL 
 

 
 
 
 
Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség 
vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a Lumniczer Sándor 
Kórház-Rendelőintézet (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.) 2017. december hó 21. napján 
a Közbeszerzési Értesítő 2017/232 számában K.É.18701/2017 szám alatt közzétett eljárást 
megindító felhívása alapján, amelynek tárgya „Adásvételi szerződés a Lumniczer Sándor 
Kórház-Rendelőintézet 12 havi szükségletét biztosító szárazjég, egészségügyi orvosi 
palackos oxigén és orvosi dinitrogén-oxid altatógáz szállítására” 
 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m / t e s s z ü k : 
 
 
hogy a jelen közbeszerzési eljárásban elektronikusan benyújtott ajánlat és a papír alapon 
benyújtott ajánlat egymással mindenben megegyezik. 
 
 
………………….., 2018. …………… hó  … nap 
 
 
 
 
 

…………………………………………. 
nyilatkozattételre jogosult(ak) 

aláírása 
 
 



12.sz. minta 
 
 
 
 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 
 

 
 
 
 
Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség 
vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a Lumniczer Sándor 
Kórház-Rendelőintézet (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.) 2017. december hó 21. napján 
a Közbeszerzési Értesítő 2017/232 számában K.É.18701/2017 szám alatt közzétett eljárást 
megindító felhívása alapján, amelynek tárgya „Adásvételi szerződés a Lumniczer Sándor 
Kórház-Rendelőintézet 12 havi szükségletét biztosító szárazjég, egészségügyi orvosi 
palackos oxigén és orvosi dinitrogén-oxid altatógáz szállítására” 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m / t e s s z ü k : 
 
a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3.§. (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakat 
ismerem és ennek ismeretében nyilatkozatomat adom, hogy a 
………………………………………………………………………….(cégnév) átlátható szervezetnek minősül. 
Tudomásul veszem, hogy az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. – a továbbiakban: Áht. – 
41.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint a Lumniczer Sándor Kórház Rendelőintézet, mint 
központi költségvetési szerv csak átláthatónak minősülő szervezettel köthet érvényesen 
visszterhes szerződést, illetve már létrejött ilyen szerződés alapján csak átláthatónak minősülő 
szervezetnek teljesíthet kifizetést. 
Tudomásul veszem, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a 
Lumniczer Sándor Kórház Rendelőintézet felmondja, illetve ha a szerződés teljesítésére még 
nem került sor a szerződéstől eláll. 
Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az átláthatósági feltétel ellenőrzése 
céljából a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat 
a Lumniczer Sándor Kórház Rendelőintézet kezelje. 
 
 
………………….., 2018. …………… hó  … nap 
 
 
 
 
 

…………………………………………. 
nyilatkozattételre jogosult(ak) 

aláírása 
 
 

 



13.sz. minta 
 
 
 
 

NYILATKOZAT A VÁLTOZÁS BEJEGYZÉSRŐL 
 

 
 
 
 
Alulírott, mint a (cég megnevezése, címe …………………………………………………….) kötelezettség 
vállalásra feljogosított vezetője/vezetői kijelentem/kijelentjük, hogy a Lumniczer Sándor 
Kórház-Rendelőintézet (9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 10.) 2017. december hó 21. napján 
a Közbeszerzési Értesítő 2017/232 számában K.É.18701/2017 szám alatt közzétett eljárást 
megindító felhívása alapján, amelynek tárgya „Adásvételi szerződés a Lumniczer Sándor 
Kórház-Rendelőintézet 12 havi szükségletét biztosító szárazjég, egészségügyi orvosi 
palackos oxigén és orvosi dinitrogén-oxid altatógáz szállítására” 
 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s z e m / t e s s z ü k : 
 
 
 

1. A cégbírósághoz változás bejegyzési kérelmet nyújtottam/nyújtottunk be, melyet jelen 
nyilatkozathoz csatolok/csatolunk. Csatolom/csatoljuk továbbá a változás bejegyzési 
kérelem érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.* 

2. A cégbírósághoz változás bejegyzési kérelem benyújtásra nem került sor. 
 
 
 
………………….., 2018. …………… hó  … nap 
 
 
 
 
 

…………………………………………. 
nyilatkozattételre jogosult(ak) 

aláírása 
 

 
 
 
 
 
 

Megjegyzés:  
*      Értelemszerűen aláhúzással kell kitölteni. 

  



14.sz. minta 
 
 
 

REGISZTRÁCIÓS LAP 
 
 
 

Ajánlatkérő neve: Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet 

 

Ajánlatkérő címe: 9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor u. 10. 

 

Eljárás tárgya: „Adásvételi szerződés a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet 12 havi 
szükségletét biztosító szárazjég, egészségügyi orvosi palackos oxigén és orvosi 
dinitrogén-oxid altatógáz szállítására” 
 

 

Eljárás száma: K.É.18701/2017 

 

Ajánlattevő neve:  

 

Ajánlattevő címe:  

 

Ajánlattevő elérhetősége:  

- Telefon:  

- E-mailcím:  

Ajánlattevő kapcsolattartója:  

- Név:  

- Telefon:  

- E-mailcím: 

 

 

………………….., 201…. …………… hó  … nap 
 
 
 
 
 

…………………………………………. 
aláírás 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. FEJEZET  
MEGRENDELÉS ÉS SZAKMAI SPECIFIKÁCIÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Szakmai specifikáció 
Megnevezés Szárazjég 
Megrendelt mennyiség 110.000 kg 
Tisztaság, % >= 99,5 
Tulajdonságok  Íztől és szagtól mentes, szilárd halmazállapotú 

szén-dioxidból préselt rúdpellet. 
Felhasználás Gyógyászati célú, speciális szénsav-ködfürdő 

(balneoterápiás) kezelés 
Szállítási forma Rúdpellet:  

Polietilén zacskóba töltve 
Névleges töltőtömeg: 10 kg 
Rúdpellet méretei szárazjeges hűtéshez:  
   Átmérő: 12-16 mm 
   Hosszúság: 1-2 cm 

Szállítás gyakorisága legalább heti 4 alkalommal 
Szállítás módja hőszigetelt Eladótartályban, vagy 

konténerben 
Megnevezés Egészségügyi, orvosi palackos oxigén 
Megrendelt mennyiség 1.050 m3 
Felhasználás gyógyászati célú 
Szállítási forma palack (palackbérlettel) 

1.020 m3 oxigén szállítása 10 m3-es 
palackban,  
      30 m3 1,5 m3-es palackban 

Szállítás gyakorisága heti 1 alkalommal  
Megnevezés Orvosi dinitrogén-oxid altatógáz 
Megrendelt mennyiség 60 kg 
Felhasználás gyógyászati célú 
Szállítási forma palack (palackbérlettel) 

30 kg töltetsúlyú palackban 
Szállítás gyakorisága megrendelés alapján  
 
 
 

………………….., 2018. …………… hó  … nap 
 
 
 
 
 

…………………………………………. 
nyilatkozattételre jogosult(ak) 

aláírása 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. PÉNZÜGYI AJÁNLAT 



PÉNZÜGYI AJÁNLAT  
a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet részére  

12 havi szükségletet biztosító szárazjég, oxigén és orvosi gáz beszerzésére 
 

Megnevezés Mennyiség 
Mennyiségi 

egység 
Kiszerelés 

Egységár 
(nettó 
Ft/me) 

Nettó összesen 
(Ft) 

Áfa 
(%) 

Áfa 
(Ft) 

Bruttó 
összesen 
(Ft/év) 

Szárazjég 
110.000 kg 

10 kg-os 
csomag 

     

Egészségügyi orvosi palackos 
oxigén 

1.020 m3 
10 m3-es 

palack 

     

Palackbérleti díj    
     

Egészségügyi orvosi palackos 
oxigén 

30 m3 
1,5 m3-es 

palack      

Palackbérleti díj         

Orvosi dinitrogén-oxid 
altatógáz 

60 kg 
30 kg 

töltetsúlyú 
palack 

     

Palackbérleti díj         

Összesen         
 
………………….., 2018. …………… hó  … nap 
 
 
 
 

…………………………………………. 
nyilatkozattételre jogosult(ak) 

aláírása 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

SZERZŐDÉS 
 
 
amely létrejött egyrészről Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet 

(9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor utca 10.) 
bankszámla száma: 10033001 00324223 00000000 
adószáma: 15367307-2-08, 
képviseletében eljár Dr. Benedek Zoltán főigazgató, 
továbbiakban mint Vevő, 

másrészről   neve:  
székhelye:  
cégjegyzék száma:  
bankszámla száma:  
adószáma:  
képviseletében eljár  
továbbiakban mint Eladó 

 
között, alulírott helyen, időben és feltételek szerint. 
 
 
Preambulum 
Vevő a Kbt. 117. §-a alapján saját beszerzési szabályok alkalmazásával bonyolította le 
„Adásvételi szerződés a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet 12 havi szükségletét 
biztosító szárazjég, egészségügyi orvosi palackos oxigén és orvosi dinitrogén-oxid 
altatógáz szállítására” tárgyú beszerzési eljárást. Eladó ajánlatát a lefolytatott közbeszerzési 
eljárásban a Közbeszerzési Bírálóbizottság felülvizsgálta, a szerződés teljesítésére alkalmasnak, 
legkedvezőbb ajánlattevőnek minősítette, mely javaslatot a döntéshozó elfogadott, és mint az 
eljárás nyertesével köti meg a szerződést. 

 
1. A szerződés tárgya, mennyisége** 

1.1. Szerződés tárgya, mennyisége:  
A szerződés tárgya: 

- Orvosi célra felhasználható szárazjég: 110.000 kg 
- Orvosi oxigén: 1.050 m3 
- Orvosi dinitrogén-oxid altatógáz: 60 kg 

szállítása.  
Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szállított termékek mindenben megfelelnek 
a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint a közbeszerzési dokumentumokban 
rögzített elvárásoknak. 

 
2. Megrendelés és annak teljesítése  

2.1. Vevő megrendelését a tárgyhetet megelőző hét utolsó előtti munkanapján adja meg 
az Eladónak telefaxon vagy e-mailen. 
Amennyiben a Eladó a megrendelés fogadásától számított 1 munkanapon belül nem 
közöl szállítási akadályt, úgy a rendelést visszaigazoltnak kell tekinteni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Szerződéses érték 
3.1. Vevő által a szerződés ellenértékeként az Eladónak fizetendő összeg:  

 

Megnevezés Mennyiség 
Mennyiségi 

egység 
Nettó összesen 

(Ft) 
Áfa 
(%) 

Bruttó 
összesen 
(Ft/év) 

Szárazjég 110.000 kg    

Egészségügyi orvosi palackos oxigén 1.020 m3 
   

Palackbérleti díj      

Egészségügyi orvosi palackos oxigén 30 m3    

Palackbérleti díj      

Orvosi dinitrogén-oxid altatógáz 60 kg    

Palackbérleti díj      

Összesen      

 
3.2. A 3.1. pontban írt ár magában foglalja a Vevő által a megrendelt termékek megadott 

szállítási címre történő kiszállításával, raktárba történő beszállításával együtt az 
ellenértéket.  

3.3. Az egyes termékekre vonatkozóan megadott egységárak a szerződés teljesítése 
során nem változtathatóak, kivéve a Kbt. 141. §-át. A megadott árnak tartalmaznia 
kell a Vevőhöz történő szállításig és az átadásig felmerülő valamennyi költséget. A 
Vevőnek szállítási és egyéb költség nem számítható fel.  

 
4. A termékek kiszállítása, teljesítési hely 

4.1. Eladó a leszállítandó terméket a szállítás módjának és a termék jellegének 
megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagolásnak – a leszállítandó termék 
jellegét figyelembe véve – biztosítania kell a termék minőségi megóvását. 

4.2. Eladó a terméket saját fuvareszközzel – saját költségére szállítja – Vevő 
telephelyére: 

 9330 Kapuvár, dr. Lumniczer Sándor utca 10. 
4.3. A szállításra hetente 4 alkalommal, munkanapokon (hétfő, kedd, csütörtök, 

péntek) 7:00-ig kerül sor. 
 

5. Mennyiségi és minőségi átvétel 
5.1. Eladó az általa csomagolt és kiszerelt szállításra kerülő termék azonosításához 

szükséges adatok feltüntetésére vállal kötelezettséget. 
Mennyiségi hiányt a felek jegyzőkönyvben rögzítik, melynek pénzügyi 
elszámolását a számlában érvényesítik.  
A termékért az Eladó viseli a kárveszélyt, illetve a kockázatot a Vevőnek történő 
átadásig. Az átadást követően a kárveszély átszáll a Vevőre.  
Mennyiségi és minőségi átvételre az Eladó képviselőjének jelenlétében kerül sor. 
Amennyiben az Eladó képviselője a minőségi észrevételt nem fogadja el, úgy 
mintát vesznek. A mintavétel és bevizsgálás költségét az a fél fizeti, akinek 
hibájából került sor a vizsgálatra.  

 
6. Fizetési feltételek, fizetési határidő 

6.1. Vevő a teljesítés ellenértékét az Eladó által kiállított, a Vevő által leigazolt, a 
tárgyhónapot követő hó 10. napjáig benyújtott részszámla kézhezvételét követő 
60 napon belül a Kbt. 135. §, a Ptk. 6:130. §. valamint az Art. 36/A §-a, valamint az 
1997. évi LXXXIII. törvény 9/A § a) pontja alapján átutalással egyenlíti ki. 

6.2. Eladó 12 részszámla benyújtására jogosult. 



 

 

6.3. Vevő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás), vagy az 
elismerés megtagadásáról legkésőbb Eladó teljesítésétől, vagy az erről szóló 
írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles nyilatkozni. 

6.4. Fizetés idejének az a nap számít, amikor Vevő számláját számlavezető bankja 
megterhelte.  

6.5. Az Eladó számlavezetője: …………………… 
Számlaszáma: ……………….-………………….-………………. 

6.6. Vevőnek benyújtott számla késedelmes fizetése esetén a Eladó jogosult késedelmi 
kamatot felszámítani, melynek mértéke a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:155 § (1) 
bekezdése szerinti. Vevő a késedelmi kamatot a késedelembe esés napjától a 
teljesítés napjáig arányosan köteles megfizetni. 

6.7. Vevő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak 
a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 

 
7. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

7.1. Szerződő felek a késedelmes és nem teljesítés esetére kötbérfizetési 
kötelezettségben állapodnak meg. 

7.2. Eladó kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, ha a neki felróhatóan 
- késedelmesen teljesít, 
- a teljesítés felróható magatartása miatt meghiúsul. 

7.3. A késedelmi kötbér alapja a nem teljesített, késedelmesen teljesített termékek nettó 
ellenértékének 1 %-a/késedelmes nap, max. a szerződés nettó ellenértékének 10 
%-a. Ezt követően Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve 
a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni. 

7.4. Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítési kötbér alapja megegyezik a késedelmi 
kötbér alapjával, mértéke a hibás teljesítéssel érintett termék nettó ajánlati árának 
10 %-a, de legfeljebb a szerződés szerinti teljes vételár 5 %-a. Ezt követően Vevő 
jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a szerződéstől egyoldalú 
nyilatkozattal elállni.  

7.5. Meghiúsulási kötbér a szerződés ellenértékének 20 %-a. Ezt követően Vevő jogosult 
a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a szerződéstől egyoldalú 
nyilatkozattal elállni.  

7.6. Eladó mentesül a szerződésszegés következménye alól, ha bizonyítja, hogy 
kötelezettségeit vis major miatt nem tudja teljesíteni. A Vevőt az akadály beálltáról 
és megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható módon értesíteni kell. A 
kötbér érvényesítése nem zárja ki a szerződést megszegő fél kártérítési 
felelősségét, melyért helytállni tartozik. 

 
8. Szerződés hatályba lépése és felmondása 

8.1. Jelen adásvételi szerződés a szerződéskötéssel lép érvénybe és 12 hónapig hatályos. 
Ezen szerződés alapján a teljesítést a szerződés aláírásától számított 5. 
munkanapon kell megkezdeni. 

8.2. A szerződés felmondására csak rendkívüli esetben kerülhet sor. 
A felmondási idő 15 nap. A felmondást írásban kell a másik félhez eljuttatni.  
Azonnali hatályú felmondásnak minősül a Vevő részéről, ha 

- az Eladó késedelmesen teljesít a 7.3. pontban írtak szerint, illetve a 
szerződés meghiúsul a 7.4. pontban írtak szerint; 

- az Eladó nem minősül átlátható szervezetnek; 
- a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az eladó 

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn és ezért ki 
kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

Azonnali hatályú felmondásnak minősül mindkét fél részéről, ha a felek az 
árváltozás mértékében megállapodni nem tudnak. 



 

 

8.3. Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, 
illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési 
eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Vevő a következő bontó feltételt köti ki: 
Vevő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel 
vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított 
közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó 
által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, 
keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy 
összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek 
rögzítik, hogy ebből Vevőnek semmilyen hátrányos következménye nem 
származhat. 

8.4.  Eladó kijelenti, hogy a 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerint 
átlátható szervezetnek minősül. Amennyiben a szerződés időtartama alatt Eladó 
elveszíti átláthatóságát, úgy az felmondási oknak minősül.  

8.5.  Vevő jogosult és köteles a szerződést felmondani – olyan határidővel, amely 
lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon 
-, ha az Eladónál a Kbt. 143. § (3) bekezdésében meghatározott feltétel/-ekről 
szerez tudomást. 

 
9. Kedvezmények 

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a havonta kialakított akciós árakat a Vevő részére 
is biztosítja, melyről írásban tájékoztatást ad. 
 

10. Egyéb feltételek 
10.1. Minden, jelen szerződés keretében a felek által küldött értesítésnek írott formában 

(ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi 
vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A felek közti levelezés nyelve: 
magyar.  

10.2. A szerződés teljesítésével kapcsolatos dokumentáció a Vevő hozzájárulása nélkül 
nem adható át harmadik személynek.  

10.3. Szerződő felek mentesülnek jelen szerződésből fakadó kötelezettségeiknek nem, 
vagy nem részleges teljesítésével kapcsolatos felelőssége alól, ha a nemteljesítés 
elháríthatatlan erő következménye. Elháríthatatlan erőn az olyan, az illetékes 
kereskedelmi kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen 
szerződés aláírását követően felmerülő, előre láthatatlan események következtében 
állnak elő. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, 
tűzvész, általános sztrájk, robbanás. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a 
másik felet a vis major helyzet bekövetkeztéről, illetve megszűntéről 15 napon 
belül értesíteni. 

10.4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megkötött szerződés nyilvános, abba 
bárki betekinthet. 

10.5. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 141. §.-
ban meghatározott esetekben – írásban – kerülhet sor.  

10.6. A Kbt. 136. § (1) bekezdésében írtakra hivatkozva Eladó kiköti, hogy Vevő 
- nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont 
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel és amelyek Vevő adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; 

- a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 
az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése 
szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti; 



 

 

- a külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az 
országok közötti jogsegély igénybe vétele nélkül.  
 

10.7. Kapcsolattartás 
Vevő részéről kapcsolattartásra kijelölt személy:  
………………………………………………………………………. 
Eladó részére kapcsolattartásra kijelölt személy:  
………………………………………………………………………. 

10.8. Vevő a megkötött szerződést honlapján a Kbt. 43. (1) bekezdés d) pontja alapján 
közzéteszi. Jelen szerződés 4 példányban, magyar nyelven készült, melyből 2 
példány az Eladót, 2 példány a Vevőt illeti. 

 
11. Eljáró bíróság, alkalmazott jog 

11.1. A szerződés teljesítéséből eredő bármely esetleges jogvitát a felek megkísérlik 
békés úton rendezni, a Kbt. 177. §-a szerinti jogvita tekintetében alávetik magukat a 
Győri Törvényszék, illetve a Soproni Városi Bíróság kizárólagos illetékességének, a 
pertárgy értékétől függően. 

11.2. Az alkalmazott jog a magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és a 
Közbeszerzési Törvény (2015. évi CXLIII. törvény). 

 
 
Felek jelen szerződést átolvasást és egyeztetést követően, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt cégszerűen jóváhagyólag írják alá. 
 
Melléklet:  

1. sz. melléklet: Pénzügyi ajánlat 
 
 


