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I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 
 

I/1. Általános tájékoztató 

I/1.1. A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés c) pont 

szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le, melynek 

tárgya: MicroTCA szabványú elektronikus illesztő modulok szállítása. 

I/1.2. A közbeszerzési eljárás nyomán az ajánlatkérő részajánlatonként szállítási 

szerződést köt az eljárás (részajánlat) nyertesével. 

I/1.3. Az ajánlat elkészítésének alapja – az eljárást megindító ajánlati felhívás mellett – 

jelen Ajánlati dokumentáció, mely tartalmazza a részletes ajánlattételi elvárásokat, s 

a részletes szerződéses feltételeket magában foglaló szerződéstervezeteket, valamint 

a közbeszerzési műszaki leírást. 

I/1.4. Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdésében foglaltak igazolása érdekében felhívja az 

ajánlattevőket, hogy jelen Ajánlati dokumentációt, továbbá egyéb közbeszerzési 

dokumentumokat, amennyiben ilyenek az eljárás során közzétételre kerülnek, az 

ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozójának az ajánlattételi 

határidő lejártáig le kell töltenie az ajánlattételi felhívásban meghatározott honlapról 

(a továbbiakban: EKR).  

I/1.5. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Tóth 

Csaba. Lajstromszáma: 00473. 

Levelezési címe: 4024 Debrecen, Piac u. 77. (CÍVIS Inkubátorház), C lépcsőház II. 

emelet 17. iroda. 

E-mail címe: captatio@t-email.hu 

 

 

I/2. Az ajánlati felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentumok módosítása, az 

eljárást megindító felhívás visszavonása 

I/2.1. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlattételi 

felhívásban, illetőleg jelen Ajánlati dokumentációban meghatározott feltételeket, 

beleértve az ajánlattételi határidő meghosszabbítását is, melyről az eredeti 

ajánlattételi határidő lejárta előtt tájékoztatni kell az ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplőt. 

I/2.2. Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást az ajánlattételi határidő lejártáig 

visszavonhatja, amiről az ajánlattételi határidő előtt közvetlenül, írásban tájékoztatja 

az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőt. 

I/2.3. A tárgyalások lezárásaként az ajánlatkérő végleges ajánlat benyújtására hívja fel az 

ajánlattevőt. A tárgyalások lezárásával ajánlati kötöttség áll be, a benyújtott ajánlat 

már nem módosítható. 

 

 

I/3.  Felvilágosítás az ajánlattétellel kapcsolatban 

I/3.1. Az eljárást megindító ajánlattételi felhívással, illetve az Ajánlati dokumentációval 

kapcsolatos kiegészítő tájékoztatások, pontosítások kizárólag írásban történnek. 

I/3.2. Ajánlatkérő feltételezi, hogy az ajánlattevő részletesen tanulmányozza az eljárást 

megindító ajánlattételi felhívás, illetve az Ajánlati dokumentáció tartalmát, és 

értelmezi azt. A számára nem egyértelmű kikötéseket, előírásokat és 

meghatározásokat illetően a Kbt.-ben meghatározott jogai alapján további 

mailto:captatio@t-email.hu
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tájékoztatást kérhet, és így a kapott válaszokat figyelembe véve állítja össze 

ajánlatát. Tehát ha az eljárást megindító ajánlattételi felhívással, az Ajánlati 

dokumentációval, a műszaki leírással, stb. kapcsolatban az ajánlattevőnek bármiféle 

kérdése, észrevétele merül fel, azt írásban teheti fel az ajánlatkérő számára az EKR-

ben. A megküldött kérdéseket szerkeszthető (word formátumban) is el kell küldeni. 

I/3.3. Ajánlatkérő a beérkezett kérdésekre reális időben írásban válaszol oly módon, hogy 

a kérdéseket (a kérdező személyének feltüntetése nélkül) és a válaszokat elérhetővé 

teszi az EKR-ben. Amennyiben a kérdések időbeni eltolódása miatt az ajánlatkérő 

több válaszlevelet készít, azokban a kérdéseket és válaszokat folyamatos 

sorszámozással látja el. 

I/3.4. Az azonos tartalmú kérdések a válaszban csak egyszer kerülnek feltüntetésre és 

megválaszolásra. 

I/3.5. A kiegészítő tájékoztatás az Ajánlati dokumentáció részévé válik, így az is kötelező 

az ajánlattevők számára. 

I/3.6. Ajánlattevő bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet írásban az 

ajánlatkérő nem erősített meg, ajánlatában nem hivatkozhat. 

 

 

I/4.  Ajánlattételi határidő 

I/4.1. Az ún. alap ajánlattételi határidő: 2018. szeptember 20. 10:00 óra. 

I/4.2. Az ajánlati felhívásban és jelen közbeszerzési dokumentumban meghatározott 

időpontokra a közép európai idő (CET) az irányadó. 

I/4.3. A késve benyújtott ajánlatot ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdése a) pontja alapján 

érvénytelenné nyilvánítja. 

 

 

I/5. Ajánlati kötöttség 

 Az ajánlati kötöttség a tárgyalások befejezésének időpontjától áll be, melynek 

időtartama: 30 nap. 

 

 

I/6. Az ajánlattétel teljessége 

I/6.1. Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, illetve az Ajánlati Dokumentációban 

meghatározott követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie. 

I/6.2. Az ajánlattevő érdeke, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga számára a 

közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. 

Ajánlatkérő feltételezi, hogy az ajánlattevő minden olyan információt beszerzett, 

amely az ajánlat elkészítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges. 

I/6.3. Ajánlatkérő az ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, 

meghatározást, specifikációt, amelyet az Ajánlati dokumentáció, vagy az 

ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott kiegészítések, pontosítások 

tartalmaznak, átvizsgáljon. Bármely, az ajánlat által tartalmazott hiba, elírás, 

pontatlanság, nem pótolható hiányosság az ajánlattevő kockázatára történik, és az 

ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 

I/6.4. Az eljárás nyelve: magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, 

igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti 

dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is, mely alól kivételt képez a 

szállítandó termékek műszaki leírása, melyet az ajánlatkérő angol nyelven s elfogad. 

Ajánlatkérő egyébiránt az esetleges fordítások tekintetében nem várja el a 
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szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti 

hitelesített magyar fordítás becsatolását, azonban elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés 

szerinti felelős fordítást is. A fordítások helyességéért egyébiránt az ajánlattevő 

felel. 

I/6.5. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett 

nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén 

elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat az elektronikus 

közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 424/2017. Korm. rend.] 10-13. §-ai tartalmaznak. Ajánlatkérő ezzel 

összefüggésben felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. Korm. rend. 10. 

§ (1)-(2) bekezdés alapján az EKR-ben rendelkezésre álló, illetve az ajánlatkérő által 

létrehozott űrlapok használata kötelező. 

I/6.6. Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban vagy a közbeszerzési 

dokumentum részét képező műszaki leírásban meghatározott gyártmányú vagy 

eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik a beszerzési tárgy tekintetében, 

az ajánlatkérő azzal egyenértékű gyártmányú vagy eredetű dolgot, eljárást is elfogad 

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

a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján. Mindezt azonban az ajánlatban 

megfelelően igazolni kell. 

I/6.7. Ajánlata benyújtásával az ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül 

elfogadja az ajánlattételi felhívásban és jelen Ajánlati dokumentációban 

meghatározott összes feltételt az ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott 

kiegészítéssel, pontosításokkal együtt, függetlenül az ajánlattevő saját feltételeitől, 

amelyektől ezennel eláll. 

I/6.8. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződés teljesítését nem köti 

projekttársaság alapításához, s azt nem teszi lehetővé. 

I/6.9. A Kbt. 73. § (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás (tájékoztatás): 

A munkavállalók védelme és a munkafeltételek tekintetében 

Elérhetőségek: 

Országos Közegészségügyi Intézet 

Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 

Tel.: +36 1 476 1100 

Fax: +36 1 476 1390 

E-mail: oki.titkarsag@oki.antsz.hu, tisztifoorvos@emmi.gov.hu 

Honlap: http://oki.antsz.hu/ 

 

Pénzügyminisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály: 

Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postai cím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 

Tel.: +36 1 896 2902 

Fax: +36 1 795 0880 

Email:foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu 

Honlap: http://www.ommf.gov.hu/ 

 

A teljesítés helye szerinti tájékoztatást nyújtó szerv: 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Foglalkoztatási, 

Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály  

Székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 

mailto:oki.titkarsag@oki.antsz.hu
mailto:tisztifoorvos@emmi.gov.hu
http://oki.antsz.hu/
mailto:foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu
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Levélcím: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48., 4002 Debrecen, Pf.: 76. 

Tel.: +36 52/516-100 

Fax: +36 52/516-102 

E-mail: foglalkoztatas.debrecen.jh@hajdu.gov.hu 

 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23 

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95 

Tel.: +36 1 301 2900 

Fax: +36 1 301 2903 

Honlap: www.mbfh.hu 

 

A teljesítés helye szerinti tájékoztatást nyújtó szerv: 

Miskolci Bányászati és Földtani Hivatal, Miskolci Bányakapitányság 

Székhely: 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. 

Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 31. 

Tel.: +36 46/503-740 

Fax: +36 46/503-741 

E-mail: mbk@mbfh.hu 

 

Adózás tekintetében: 

Nemzeti Adó-és Vámhivatal 

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 

Tel.: +36 1 428 5100 

Fax: +36 1 428 5382 

Honlap: www.nav.gov.hu 

 

Pénzügyminisztérium 

1051 Budapest, József nádor tér 2-4. 

Postafiók: 1369 Budapest Pf.: 481. 

Telefon: +36 1 795 1400, ügyfélszolgálat: +36 1 795 5010 

Fax: ++36 1 795 0716 

E-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu 

Honlap: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagiminiszterium/elerhetosegek 

 

A teljesítés helye szerinti tájékoztatást nyújtó szerv: 

NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatósága 

Székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2. 

Ügyfélszolgálat címe: 4029 Debrecen, Faraktár u. 29/C. 

Levelezési cím: 4013 Debrecen, Pf.: 43. 

Tel.: +36 52/517-200 

Fax: +36 52/437-781 

Email: hajduavig@nav.gov.hu 

 

Környezetvédelem tekintetében: 

Agrárminisztérium 

Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

Postai cím: 1860 Budapest Pf. 1. 

Telefon: +36 1 795 2000 

Telefax: +36 1 795 0200 

mailto:foglalkoztatas.debrecen.jh@hajdu.gov.hu
http://www.mbfh.hu/
mailto:mbk@mbfh.hu
http://www.nav.gov.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagiminiszterium/elerhetosegek
mailto:hajduavig@nav.gov.hu
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E-mail: info@fm.gov.hu 

Honlap: http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium 

 

A teljesítés helye szerinti tájékoztatást nyújtó szerv: 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 16. 

Postacím: 4001 Debrecen Pf.:27. 

Tel.: 52/511-000 

Fax: 52/511-040 

E-mail: kornyezetvedelem.debrecen.jh@hajdu.gov.hu 

 

 

I/7. Az ajánlattétel költsége 

Az ajánlattevőnek viselnie kell az ajánlat benyújtásával kapcsolatos összes költséget. 

Ajánlatkérő nem felelős ilyen költségekért, tekintet nélkül a közbeszerzési eljárás 

lefolytatására vagy kimenetelére. 

 

 

I/8. Az ajánlatok bontása 

I/8.1. Az ún. alapajánlat bontási ideje: 2018. szeptember 20. 12:00 óra. 

I/8.2. Az ajánlat bontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. §-a az irányadó. 

 

 

I/9. Az ajánlat tartalma 

I/9.1. Az ajánlatot a Kbt. 66. § meghatározottak szerint kell elkészíteni és pdf-

formátumban az EKR-ben benyújtani. Az ajánlat összeállításakor az ajánlattevőknek 

a következőket kell figyelembe venniük: 

Az ajánlat tartalma 

(nyilatkozatok, egyéb dokumentumok) 

− Felolvasólap(ok), amelye(ke)n közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő 

nevét, székhelyét és az ajánlati árat.  

Amennyiben az ajánlattevő mindkét részre nyújt be ajánlatot, a felolvasólap 

részajánlatonként csatolandó, amennyiben viszont kizárólag egyetlen részre 

nyújt be ajánlatot, a felolvasólapon jelölni kell, hogy az mely részre 

vonatkozik. 

[A felolvasólap elektronikus űrlapként az ajánlattevő rendelkezésére áll az 

EKR-ben.] 

− Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozata. 

Amennyiben az ajánlattevő mindkét részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat 

részajánlatonként csatolandó, amennyiben viszont kizárólag egyetlen részre 

nyújt be ajánlatot, a nyilatkozatban jelölni kell, hogy az mely részre 

vonatkozik. 

[A nyilatkozat mintája elektronikus űrlapként az ajánlattevő rendelkezésére áll 

az EKR-ben.] 

− A kizáró okok fenn nem állásával kapcsolatos igazolások, nyilatkozatok. 

[A nyilatkozatok mintája elektronikus űrlapként az ajánlattevő rendelkezésére 

áll az EKR-ben.] 

mailto:info@vm.gov.hu
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium
mailto:kornyezetvedelem.debrecen.jh@hajdu.gov.hu
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− A Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat. 

Amennyiben az ajánlattevő mindkét részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat 

részajánlatonként csatolandó, amennyiben viszont kizárólag egyetlen részre 

nyújt be ajánlatot, a nyilatkozatban jelölni kell, hogy az mely részre 

vonatkozik. 

[A nyilatkozat mintája elektronikus űrlapként az ajánlattevő rendelkezésére áll 

az EKR-ben.] 

− Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozata. (A 

nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.) 

Amennyiben az ajánlattevő mindkét részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat 

részajánlatonként csatolandó, amennyiben viszont kizárólag egyetlen részre 

nyújt be ajánlatot, a nyilatkozatban jelölni kell, hogy az mely részre 

vonatkozik. 

− Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata. (A 

nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.) 

Amennyiben az ajánlattevő mindkét részre nyújt be ajánlatot, a nyilatkozat 

részajánlatonként csatolandó, amennyiben viszont kizárólag egyetlen részre 

nyújt be ajánlatot, a nyilatkozatban jelölni kell, hogy az mely részre 

vonatkozik. 

− A szállítandó termék részletes műszaki leírása. 

Amennyiben az ajánlattevő mindkét részre nyújt be ajánlatot, a műszaki leírás 

részajánlatonként csatolandó, amennyiben viszont kizárólag egyetlen részre 

nyújt be ajánlatot, a műszaki leírásban jelölni kell, hogy az mely részre 

vonatkozik. 

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

valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő 

változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek a cégbírósághoz 

benyújtott változásbejegyzési kérelme és az annak érkezéséről a cégbíróság 

által megküldött igazolás. [Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs 

változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy erről az ajánlattevő nyilatkozata.] 

[A nyilatkozat mintája elektronikus űrlapként az ajánlattevő rendelkezésére áll 

az EKR-ben.] 

− Ajánlattevő részéről az ajánlatot, illetve annak részét képező bármely 

nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre, illetőleg képviseletre jogosult személy(ei) 

aláírási címpéldányának (képviseleti jogosultságát igazoló dokumentumának) 

egyszerű másolata.  

− Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő 

(közös ajánlattevő) cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása 

alapján más személy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt 

felhatalmazás. (Adott esetben.) 

− Amennyiben a szükséges nyilatkozatokat az alkalmasság igazolásában részt 

vevő más szervezet részéről cégjegyzésre jogosult képviselőjének 

felhatalmazása alapján más személy írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy 

által aláírt felhatalmazás. (Adott esetben.) 

− A szerződés aláírásához szükséges adatlap kitöltve. 

− Az Ajánlati dokumentáció letöltésének visszaigazolását szolgáló 

dokumentum. 
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I/9.2 Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a Kbt. 100. § (5) bekezdés alapján 

már az ajánlat részeként be kell nyújtani a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó 

igazolásokat. 

I/9.3. Az ajánlat részeként benyújtandó műszaki leírás az adott szerződéstervezet 1. sz. 

mellékletévé válik. 

 

 

I/10. Ajánlati ár, fizetési feltételek 

I/10.1. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlati ár meghatározásakor 

vegyen figyelembe minden olyan költséget, amely a szerződés teljesítésével 

összefügg, így pl. a szállítás, garanciális kötelezettség teljesítése. Az így kialakított 

ajánlati áron túlmenően a nyertes ajánlattevő semmilyen jogcímen nem jogosult az 

ajánlatkérőtől (megrendelőtől) további díj- vagy költségtérítés igénylésére. 

I/10.2. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme mindegyik 

részajánlat tekintetében: EUR. 

I/10.3. Az ajánlatkérő sem előleget, sem foglalót nem biztosít egyik részajánlat tekintetében 

sem. A nyertes ajánlattevő az adott szerződésben foglaltaknak megfelelően nyújthat 

be számlát. 

I/10.4. A számlák kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével összhangban 30 napos fizetési 

határidővel történik. 

 

 

I/11. Az ajánlattevő jogai 

Ajánlatkérő az ajánlatokat kizárólag azok elbírálására használhatja fel, az ettől eltérő 

célú felhasználásról az ajánlattevővel külön meg kell állapodni. 

 

 

I/12. Az ajánlatok értékelése és elbírálása 

I/12.1. Az ajánlatok formai és adminisztratív kiértékelését a Bírálóbizottság végzi.  

I/12.2. Az ajánlatok értékelése, elbírálása során ajánlatkérő írásban hívja fel az 

ajánlattevőket pótlásra, illetve a válaszadásra, melyben a határidő megjelölésével 

tételesen felsorolja a pótlandó dokumentumokat, valamint a nem egyértelmű 

kijelentéseket. Minderről valamennyi ajánlattevőt egyidejűleg írásban tájékoztatja. 

I/12.3. Az ajánlatkérő a fentieken túl írásban a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett 

indokolást kérhet a Kbt. 72. § szerint. 

I/12.4. Ajánlatkérő az ajánlatok vizsgálata és értékelése során az ajánlatokkal kapcsolatban 

esetleg felmerült, s írásban feltett kérdéseit a címzett ajánlattevő cégjegyzésre 

jogosult képviselője, vagy közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (2) bekezdés 

szerinti képviselő útján köteles megválaszolni, a felvilágosítást megadni. A Kbt. 72. 

§ szerinti esetben a választ, illetve az indokolást szintén a címzett ajánlattevő 

cégjegyzésre jogosult képviselője köteles aláírni. [Amennyiben a válaszlevelet az 

ajánlattevő (közös ajánlattevő) képviselőjének felhatalmazása alapján más személy 

írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazást szintén csatolni 

kell a hiánypótláshoz, illetve a válaszlevélhez (indokoláshoz), feltéve, hogy a 

meghatalmazás nem szerepel az ajánlatban.] Amennyiben az ajánlattevő nem tesz 

eleget válaszadási, illetőleg indokolási kötelezettségének, ajánlatkérő az ajánlatot a 

Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerint érvénytelenné nyilvánítja. Mindez nem 
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érinti azt a tényt, hogy az ajánlatkérő más okból is érvénytelenné nyilváníthassa az 

ajánlatot, így pl. nem fogadja el az írásos indokolásban foglaltakat. 

I/12.5. Az ajánlatkérő az ajánlattevőt kizárásáról, a szerződés teljesítésére való 

alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a Kbt. 73. § szerinti egyéb okból 

történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről 

hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon 

belül írásban tájékoztatja. 

I/12.6. Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban és az Ajánlati dokumentációban 

meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont 

szerint a legalacsonyabb ár (nettó EUR) értékelési szempont szerint értékeli 

mindegyik részajánlat tekintetében. 

 

 

I/13. Értesítés az eljárás eredményéről, szerződéskötés 

I/13.1. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az 

ajánlattevőt.  

I/13.2. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § az irányadó. 
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II. SZERZŐDÉSTERVEZET 

Szállítási szerződés 
I. részajánlat 

 
Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) 

egyrészről 

Név:  Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet 

Cím:  4026 Debrecen, Bem tér 18/c. 

Képviseli:  Dr. Dombrádi Zsolt igazgató 

 Csörgőné Molnár Erzsébet gazdasági vezető 

Levelezési címe:   4001 Debrecen, Pf. 51 

Számlavezető pénzintézete:  Magyar Államkincstár 

Számlaszáma:   10034002-01717321-00000000 

Számlázási cím:   4026 Debrecen, Bem tér 18/c. 

Adószáma:    15300344-2-09 

Közösségi adószáma:  HU 15300344 

mint megrendelő 

 

másrészről 

Név: .............................................................................................................................................. 

Cím: .............................................................................................................................................. 

Képviseli: ………………………………………………………………………………………. 

Levelezési cím: ............................................................................................................................ 

Számlavezető pénzintézete: ......................................................................................................... 

Számlaszáma: ............................................................................................................................... 

IBAN kód: ……………………………………………………………………………………… 

SWIFT kód: …………………………………………………………………………………….. 

Adószáma: .................................................................................................................................... 

Közösségi adószám: ……………………………………………………………………………. 

Statisztikai jelzőszáma: ................................................................................................................ 

Cégbíróság: .................................................................................................................................. 

Cégjegyzék száma: ....................................................................................................................... 

mint szállító 

között, az alábbi feltételekkel: 

 

 

 

PREAMBULUM 

Megrendelő mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés c) pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárást indított. A szállító mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes 

feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az ajánlattételi felhívás 

szerinti értékelési szempont alapján a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatként 

került kiválasztásra, és megrendelő a szállítót nevezte meg az eljárás (részajánlat) 

nyerteseként. 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést a Kbt. 131. § (1) bekezdés rendelkezései 

alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. 
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1. A szerződés tárgya 

1.1. 120 db a közbeszerzési dokumentumban (a továbbiakban: Dokumentáció) és jelen 

szerződésben meghatározott ADC_3117-A0 modul (a továbbiakban: termék vagy 

termékek) szállítása. 

1.2. A szállítandó termék részletes leírását jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

1.3. A szállító jelen szerződés aláírásával jelen szerződés által meghatározott 

specifikációjú termék elkészítésére (legyártására), leszállítására vállal kötelezettséget, 

a termékek beszerelése és üzembe helyezése nem a szállító feladata. 

 

 

2. A szerződés időtartama, a szállítási feltételek, átadás-átvétel 

2.1. Jelen szerződés mindkét fél által történt aláírásának napján lép hatályba. A szerződés 

teljesítésének határideje annak hatályba lépését követő 120 naptári nap, azonban jelen 

szerződés 1.1. pontjában meghatározott mennyiségből a szállító 36 db-ot köteles a 

szerződés hatályba lépését követő 60 naptári napon belül legyártani és leszállítani. 

Mindkét határidő tekintetében a szállító előteljesítésre jogosult. 

2.2. A fenti határidők kötbérkötelesek. 

2.3. A szállítónak jelen szerződés tárgyát képező terméket az alábbi címre kell leszállítani: 

European Spallation Source ERIC, Odarslövsvägen 113, 224 84 Lund, Sweden. 

2.4. A szállítás(ok) pontos időpontját illetően a szerződő felek a 2.1. pontban 

meghatározott határidőket megelőzően egyeztetnek egymással. A termékek átvételét 

követően a megrendelő képviselője megvizsgálja a leszállított termékek darabszámát, 

illetve az esetleges látható sérüléseket, majd erről egy átvételi jegyzőkönyvet készít 2 

(kettő) példányban, melyben rögzíti az esetleges kifogásait is. 

2.5. Amennyiben a 2.4. pontban meghatározott jegyzőkönyv szerint kifogások nem 

merültek fel, a megrendelő jelen szerződés 14.1. pontjában meghatározott képviselője 

a Kbt. 135. § (1) bekezdésének megfelelően aláírja a teljesítésigazolást, melyet a 

jegyzőkönyv egy példányával együtt megküld a szállítónak, aki ez alapján kiállíthatja 

a számlát. 

2.6. A megrendelő kifogás esetén is megküldi a jegyzőkönyv egy példányát a szállítónak 

és a felek egyeztetést folytatnak le, amelyről mindkét fél által aláírt jegyzőkönyvet 

vesznek fel. 

 

 

3. Szerződéses ár 

3.1. A nettó szerződéses ár ………………… EUR, azaz ……………………………….. 

euró. 

3.2. A szerződéses ár fix ár, a szerződés alatt nem módosítható. A fenti ellenérték teljes 

egészében tartalmazza a jelen szerződésben szereplő termékek ellenértékét, továbbá a 

szállítási költségeket, a fuvareszközről történő lerakás, valamint garanciális 

kötelezettségek teljesítésének a költségeit is. 

3.3. Szállító jelen szerződés szerinti tevékenysége ellátása során egyéb költségigénnyel a 

megrendelő felé nem léphet fel. 

3.4. A szállító nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a szállító 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

3.5. A számlázás és kifizetés pénzneme EUR. 
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3.6. A 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. 

 

 

4. Fizetési feltételek 

4.1. A megrendelő sem előleget, sem foglalót nem biztosít. 

4.2. A szállító számlát jelen szerződés 2.1. pontban meghatározott szállításnak megfelelően 

nyújthat be. Ennek megfelelően a részszámla nettó összege: ………………… EUR, 

azaz ……………………………….. euró. A végszámla nettó összege: 

………………… EUR, azaz ……………………………….. euró. A számlák 

magukban foglalnak minden költséget, ami a szerződés teljesítésével felmerül, de nem 

tartalmazzák a forgalmi adót, az előírt behozatali vámokat és adókat. 

4.3. Jelen szerződés 2.5. pontjában szereplő dokumentumok nélkül a számla nem fizethető 

ki. 

4.4. A számlát 1 (egy) példányban kell benyújtani. A szállító köteles a megrendelő 

közösségi adószámát a számlákon feltüntetni. 

4.5. A megrendelő jogosult a benyújtott számlát felülvizsgálni. Ha a megrendelő részéről 

kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a megrendelő köteles a 

kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a szállítóhoz. 

4.6. Ha a benyújtott számlát a megrendelő tartalmi meg nem felelés miatt visszautasítja, a 

szállító köteles azt megfelelő tartalommal ismét benyújtani. A fenti hiánypótlás miatti 

késedelmes fizetésből eredő kártérítési, kártalanítási vagy késedelmi kamatfizetési 

kötelezettség nem terheli a megrendelőt. 

4.7. A számlák kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésére tekintettel a számla kézhezvételétől 

számított 30 napos fizetési határidővel történik. 

4.8. Bármely számla összegének a megrendelő általi késedelmes kiegyenlítése esetén 

megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles 

megfizetni a szállítónak. 

 

 

5. A felek jogai és kötelességei 

5.1. A felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni. 

5.2. A szerződő felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az egyes 

feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. 

5.3. A fentiekkel összefüggésben a felek kijelentik, hogy minden, a jelen szerződés 

keretében a felek által egymásnak küldött értesítés e-mailben fog történni. (Csak 

különösen fontos esetben telefaxon, illetve ajánlott levélben). Ezen értesítések hatálya 

a címzett általi vételekor, illetőleg neki történő kézbesítéskor áll be. 

5.4. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a szállító olyan feltételekkel találkozik, 

melyek akadályozzák a teljesítést, a megrendelőt azonnal írásban értesítenie kell a 

késedelem tényéről és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy 

késedelmes közlés esetén annak minden következményét a szállító viseli. 

5.5. A szállító legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a megrendelőnek 

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 

teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még 

nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe 

venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A szállító a szerződés 
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teljesítésének időtartama alatt köteles a megrendelőnek minden további, a teljesítésbe 

bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt 

nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró 

okok hatálya alatt. 

5.6. A szállító személye kizárólag a Kbt. 139. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 

változhat meg. 

5.7. A szállító szavatol jelen szerződés tárgyát képező termék per-, teher-, és 

igénymentességéért, továbbá kijelenti, hogy azokat harmadik személy részére nem 

idegenítette el. 

5.8. A szállító szavatol azért is, hogy a leszállított termék és a hozzákapcsolódó 

dokumentumok mindenben megfelelnek jelen szerződésben, a jogszabályokban, 

illetve vonatkozó szabványokban foglaltaknak. 

5.9. A leszállított termék tulajdonjoga a megrendelőt az adott szállításhoz kapcsolódó 

számla hiánytalan megfizetése után illeti meg. A megfizetés napja a megrendelő 

bankszámláján a terhelés napja, amelyről megrendelő a szállítónak 10 munkanapon 

belül igazolást küld. 

 

 

6. Garancia (jótállás) 

6.1. A szállító a leszállított termékekre 25 hónap garanciát vállal. 

6.2. Az adott termékre vonatkozó jótállás időtartama jelen szerződés 5.9. pontjában 

szereplő időponttól veszi kezdetét. 

6.3. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben 

maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 

6.4. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha 

– a szállító bizonyítja, hogy a hiba oka az átadás-átvételt követően keletkezett, 

– a meghibásodás a nem megfelelő tárolás következménye, 

– a meghibásodás szakszerűtlen beavatkozás következménye. 

A jótállási kötelezettség nem terjed ki az elemi csapásból eredő meghibásodásra sem. 

 

 

7. Szerződésszegés 

7.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek 

során bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely 

kötelezettségének teljesítését elmulasztja. 

7.2. Amennyiben a szállító a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel 

tartozik. A kötbéren felüli kár megtérítése alól akkor mentesül a szállító, ha bizonyítja, 

hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában 

előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt 

elkerülje vagy a kárt elhárítsa. 

7.3. A fenti szerződésszegés következményei alól nem mentesít az a körülmény, hogy a 

szerződésszegést a szállító, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére 

jogosult szerv intézkedése okozza. 

7.4. Amennyiben a szállító jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott bármely határidőt 

elmulasztja, késedelmi kötbért tartozik fizetni. A késedelmi kötbér mértéke: a 

késedelmes szállítással érintett termékek nettó árának 0,1%-a naptári naponként. 

7.5. A szállítóval szemben nem érvényesíthető késedelmi kötbér a termék előállításának, a 

megrendelő telephelyére való szállításának meghiúsulása vagy késedelme esetén, ha 
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az olyan okokból következik be, mely a szállítónak nem felróható, beleértve a vis 

major esetét is. 

7.6. Amennyiben a megrendelő jelen szerződés 2.4. pontja szerinti átvétel során szemmel 

látható sérülést, hibát, hiányosságot állapít meg, a megrendelő póthatáridőt határoz 

meg, mely időtartamra a megrendelőt szintén teljesítési kötbér illeti meg, melynek 

mértékére a 7.4. pont az irányadó. 

7.7. A szállító nem teljesítése (a teljesítés lehetetlenné válása, meghiúsulása, illetőleg a 

szerződés teljesítésének megtagadása) esetén a megrendelő a teljes nettó szerződéses ár 

15%-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A megrendelő szintén jogosult a 

meghiúsulási kötbérre, ha jelen szerződést a megrendelő a 11.3. vagy a 11.4. pontjában 

meghatározott okok miatt felmondással megszünteti. 

7.8. A megrendelő a felmerülő kötbért minden esetben kiszámlázza, és azt a szállító 

köteles 30 (harminc) napon belül a megrendelő részére megfizetni. 

7.9. A megrendelő fenntartja a jogát, hogy a kötbért meghaladó kárát a szállítóval szemben 

érvényesítse. 

7.10. Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli 

elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről vagy igényeiről, 

mely/melyek a megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik. 

 

 

8. Vis maior 

8.1. Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, 

beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: 

– akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen 

ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó, 

– nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris 

hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy 

radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a 

robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben, 

– lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, 

– zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a szállító 

alkalmazottaira terjed ki, 

– természeti katasztrófa. 

8.2. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a 

kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban faxon) 

értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően 

várható időtartamát. 

8.3. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a szállító köteles 

törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, 

amennyire az észszerűen elképzelhető. 

 

 

9. Szerződésmódosítás 

9.1. A szerződést mindkét fél beleegyezésével kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglaltak 

alapján írásban lehet módosítani. 

9.2. Nem minősül a szerződés módosításának a Szerződő Felek nyilvántartott adataiban, 

így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező 

változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől 
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függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás 

bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 

 

 

10. Érvényesség, részleges érvénytelenség 

Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben 

érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben 

azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna 

meg. 

 

 

11. A szerződés megszűnése 

11.1. Jelen szerződés a szerződésben foglalt szállítási feladatok hiánytalan teljesítéséig 

hatályban marad. A szerződés megszűnése ugyanakkor nem befolyásolja jelen 

szerződésből fakadó szavatossági, illetve jótállási kötelezettségeket. 

11.2. A szerződést a megrendelő felmondhatja, illetve attól elállhat, ha 

− feltétlenül szükséges jelen szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 

Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, 

− az Európai Unió Működéséről szóló Szerződésnek (a továbbiakban: EUMSZ) 

258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 

258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából 

eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság 

által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

11.3. A 11.2. pontban foglaltak szerinti, illetve a szerződésteljesítéssel történő megszűnésén 

túlmenően a megrendelő a szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is 

megszüntetheti, ha 

– a szerződés megkötését követően jut a megrendelő tudomására, hogy a szállító 

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett 

volna zárni a közbeszerzési eljárásból; 

– a szállító nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a 

megbízottként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett 

be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; 

– a szállító bármely szállítási határidő tekintetében 15 napot meghaladó 

késedelembe esik, illetve a szerződés során megállapított késedelmi kötbér értéke 

meghaladja a nettó szerződéses ár 5%-át; 

– a szállító az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását 

kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; 

– a szállító fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján 

megállapítja; 

– a szállító végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 

11.4. A megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

– a szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) 

alpontjában meghatározott valamely feltétel, 

– a szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
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szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjában 

meghatározott valamely feltétel. 

 

 

12. Alkalmazandó jog 

Jelen szerződést Magyarország jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben nem 

szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe 

venni: 

– a Ptk., 

– a Kbt. 

 

 

13. Eljárás jogvita esetén 

Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton 

kísérelnek megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a 

szerződő felek a Debreceni Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

 

14. A megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy, illetve a 

szállító kapcsolattartója 

14.1. Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

[Szerződéskötéskor töltendő ki.] 

14.2. Szállító kapcsolattartója: 

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

 Tel: …………………………………………………………………………………….. 

[Szerződéskötéskor töltendő ki.] 

 

 

15. Egyéb 

15.1. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel 

együtt kezelendők: 

– az ajánlattételi felhívás, 

– a Dokumentáció, 

– a szállító ajánlata. 

15.2. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz 

amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás 

van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett 

kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok 

tartalmaznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak 

érvényesülnek. A tartalmuk közötti ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk 

sorrendjében irányadók. 

15.3. Jelen szerződés 5 (öt) db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A 

szerződés 3 (három) db eredeti példánya a megrendelő és 2 (kettő) eredeti példánya a 

szállítót illeti meg. 

15.4. Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag 

aláírták. 
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Melléklet: 1 db 

1. sz. melléklet: A termék műszaki leírása 

 

 

Debrecen, 2018. …………………………. 

 

 

 

…………………………………….. 

Megrendelő 

………………………………………… 

Szállító 
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Szállítási szerződés 
II. részajánlat 

 
Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) 

egyrészről 

Név:  Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet 

Cím:  4026 Debrecen, Bem tér 18/c. 

Képviseli:  Dr. Dombrádi Zsolt igazgató 

 Csörgőné Molnár Erzsébet gazdasági vezető 

Levelezési címe:   4001 Debrecen, Pf. 51 

Számlavezető pénzintézete:  Magyar Államkincstár 

Számlaszáma:   10034002-01717321-00000000 

Számlázási cím:   4026 Debrecen, Bem tér 18/c. 

Adószáma:    15300344-2-09 

Közösségi adószáma:  HU 15300344 

mint megrendelő 

 

másrészről 

Név: .............................................................................................................................................. 

Cím: .............................................................................................................................................. 

Képviseli: ………………………………………………………………………………………. 

Levelezési cím: ............................................................................................................................ 

Számlavezető pénzintézete: ......................................................................................................... 

Számlaszáma: ............................................................................................................................... 

IBAN kód: ……………………………………………………………………………………… 

SWIFT kód: …………………………………………………………………………………….. 

Adószáma: .................................................................................................................................... 

Közösségi adószám: ……………………………………………………………………………. 

Statisztikai jelzőszáma: ................................................................................................................ 

Cégbíróság: .................................................................................................................................. 

Cégjegyzék száma: ....................................................................................................................... 

mint szállító 

között, az alábbi feltételekkel: 

 

 

 

PREAMBULUM 

Megrendelő mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés c) pont szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos 

közbeszerzési eljárást indított. A szállító mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes 

feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az ajánlattételi felhívás 

szerinti értékelési szempont alapján a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatként 

került kiválasztásra, és megrendelő a szállítót nevezte meg az eljárás (részajánlat) 

nyerteseként. 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést a Kbt. 131. § (1) bekezdés rendelkezései 

alapján a fent hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. 
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1. A szerződés tárgya 

1.1. 120 db a közbeszerzési dokumentumban (a továbbiakban: Dokumentáció) és jelen 

szerződésben meghatározott DIO_3118-A0 modul (a továbbiakban: termék vagy 

termékek) szállítása. 

1.2. A szállítandó termék részletes leírását jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

1.3. A szállító jelen szerződés aláírásával jelen szerződés által meghatározott 

specifikációjú termék elkészítésére (legyártására), leszállítására vállal kötelezettséget, 

a termékek beszerelése és üzembe helyezése nem a szállító feladata. 

 

 

2. A szerződés időtartama, a szállítási feltételek, átadás-átvétel 

2.1. Jelen szerződés mindkét fél által történt aláírásának napján lép hatályba. A szerződés 

teljesítésének határideje annak hatályba lépését követő 120 naptári nap, azonban jelen 

szerződés 1.1. pontjában meghatározott mennyiségből a szállító 36 db-ot köteles a 

szerződés hatályba lépését követő 60 naptári napon belül legyártani és leszállítani. 

Mindkét határidő tekintetében a szállító előteljesítésre jogosult. 

2.2. A fenti határidők kötbérkötelesek. 

2.3. A szállítónak jelen szerződés tárgyát képező terméket az alábbi címre kell leszállítani: 

European Spallation Source ERIC, Odarslövsvägen 113, 224 84 Lund, Sweden. 

2.4. A szállítás(ok) pontos időpontját illetően a szerződő felek a 2.1. pontban 

meghatározott határidőket megelőzően egyeztetnek egymással. A termékek átvételét 

követően a megrendelő képviselője megvizsgálja a leszállított termékek darabszámát, 

illetve az esetleges látható sérüléseket, majd erről egy átvételi jegyzőkönyvet készít 2 

(kettő) példányban, melyben rögzíti az esetleges kifogásait is. 

2.5. Amennyiben a 2.4. pontban meghatározott jegyzőkönyv szerint kifogások nem 

merültek fel, a megrendelő jelen szerződés 14.1. pontjában meghatározott képviselője 

a Kbt. 135. § (1) bekezdésének megfelelően aláírja a teljesítésigazolást, melyet a 

jegyzőkönyv egy példányával együtt megküld a szállítónak, aki ez alapján kiállíthatja 

a számlát. 

2.6. A megrendelő kifogás esetén is megküldi a jegyzőkönyv egy példányát a szállítónak 

és a felek egyeztetést folytatnak le, amelyről mindkét fél által aláírt jegyzőkönyvet 

vesznek fel. 

 

 

3. Szerződéses ár 

3.1. A nettó szerződéses ár ………………… EUR, azaz ……………………………….. 

euró. 

3.2. A szerződéses ár fix ár, a szerződés alatt nem módosítható. A fenti ellenérték teljes 

egészében tartalmazza a jelen szerződésben szereplő termékek ellenértékét, továbbá a 

szállítási költségeket, a fuvareszközről történő lerakás, valamint garanciális 

kötelezettségek teljesítésének a költségeit is. 

3.3. Szállító jelen szerződés szerinti tevékenysége ellátása során egyéb költségigénnyel a 

megrendelő felé nem léphet fel. 

3.4. A szállító nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a szállító 

adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

3.5. A számlázás és kifizetés pénzneme EUR. 
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3.6. A 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. 

 

 

4. Fizetési feltételek 

4.1. A megrendelő sem előleget, sem foglalót nem biztosít. 

4.2. A szállító számlát jelen szerződés 2.1. pontban meghatározott szállításnak megfelelően 

nyújthat be. Ennek megfelelően a részszámla nettó összege: ………………… EUR, 

azaz ……………………………….. euró. A végszámla nettó összege: 

………………… EUR, azaz ……………………………….. euró. A számlák 

magukban foglalnak minden költséget, ami a szerződés teljesítésével felmerül, de nem 

tartalmazzák a forgalmi adót, az előírt behozatali vámokat és adókat. 

4.3. Jelen szerződés 2.5. pontjában szereplő dokumentumok nélkül a számla nem fizethető 

ki. 

4.4. A számlát 1 (egy) példányban kell benyújtani. A szállító köteles a megrendelő 

közösségi adószámát a számlákon feltüntetni. 

4.5. A megrendelő jogosult a benyújtott számlát felülvizsgálni. Ha a megrendelő részéről 

kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a megrendelő köteles a 

kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a szállítóhoz. 

4.6. Ha a benyújtott számlát a megrendelő tartalmi meg nem felelés miatt visszautasítja, a 

szállító köteles azt megfelelő tartalommal ismét benyújtani. A fenti hiánypótlás miatti 

késedelmes fizetésből eredő kártérítési, kártalanítási vagy késedelmi kamatfizetési 

kötelezettség nem terheli a megrendelőt. 

4.7. A számlák kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésére tekintettel a számla kézhezvételétől 

számított 30 napos fizetési határidővel történik. 

4.8. Bármely számla összegének a megrendelő általi késedelmes kiegyenlítése esetén 

megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles 

megfizetni a szállítónak. 

 

 

5. A felek jogai és kötelességei 

5.1. A felek a szerződés teljesítése során kötelesek fokozottan együttműködni. 

5.2. A szerződő felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az egyes 

feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. 

5.3. A fentiekkel összefüggésben a felek kijelentik, hogy minden, a jelen szerződés 

keretében a felek által egymásnak küldött értesítés e-mailben fog történni. (Csak 

különösen fontos esetben telefaxon, illetve ajánlott levélben). Ezen értesítések hatálya 

a címzett általi vételekor, illetőleg neki történő kézbesítéskor áll be. 

5.4. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a szállító olyan feltételekkel találkozik, 

melyek akadályozzák a teljesítést, a megrendelőt azonnal írásban értesítenie kell a 

késedelem tényéről és annak várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy 

késedelmes közlés esetén annak minden következményét a szállító viseli. 

5.5. A szállító legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a megrendelőnek 

valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 

teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még 

nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe 

venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A szállító a szerződés 
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teljesítésének időtartama alatt köteles a megrendelőnek minden további, a teljesítésbe 

bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt 

nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró 

okok hatálya alatt. 

5.6. A szállító személye kizárólag a Kbt. 139. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 

változhat meg. 

5.7. A szállító szavatol jelen szerződés tárgyát képező termék per-, teher-, és 

igénymentességéért, továbbá kijelenti, hogy azokat harmadik személy részére nem 

idegenítette el. 

5.8. A szállító szavatol azért is, hogy a leszállított termék és a hozzákapcsolódó 

dokumentumok mindenben megfelelnek jelen szerződésben, a jogszabályokban, 

illetve vonatkozó szabványokban foglaltaknak. 

5.9. A leszállított termék tulajdonjoga a megrendelőt az adott szállításhoz kapcsolódó 

számla hiánytalan megfizetése után illeti meg. A megfizetés napja a megrendelő 

bankszámláján a terhelés napja, amelyről megrendelő a szállítónak 10 munkanapon 

belül igazolást küld. 

 

 

6. Garancia (jótállás) 

6.1. A szállító a leszállított termékekre 25 hónap garanciát vállal. 

6.2. Az adott termékre vonatkozó jótállás időtartama jelen szerződés 5.9. pontjában 

szereplő időponttól veszi kezdetét. 

6.3. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben 

maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik. 

6.4. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha 

– a szállító bizonyítja, hogy a hiba oka az átadás-átvételt követően keletkezett, 

– a meghibásodás a nem megfelelő tárolás következménye, 

– a meghibásodás szakszerűtlen beavatkozás következménye. 

A jótállási kötelezettség nem terjed ki az elemi csapásból eredő meghibásodásra sem. 

 

 

7. Szerződésszegés 

7.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek 

során bármelyik fél jogszabály, illetve a szerződés alapján őt terhelő bármely 

kötelezettségének teljesítését elmulasztja. 

7.2. Amennyiben a szállító a szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel 

tartozik. A kötbéren felüli kár megtérítése alól akkor mentesül a szállító, ha bizonyítja, 

hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában 

előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt 

elkerülje vagy a kárt elhárítsa. 

7.3. A fenti szerződésszegés következményei alól nem mentesít az a körülmény, hogy a 

szerződésszegést a szállító, mint gazdálkodó szervezet irányítására, felügyeletére 

jogosult szerv intézkedése okozza. 

7.4. Amennyiben a szállító jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott bármely határidőt 

elmulasztja, késedelmi kötbért tartozik fizetni. A késedelmi kötbér mértéke: a 

késedelmes szállítással érintett termékek nettó árának 0,1%-a naptári naponként. 

7.5. A szállítóval szemben nem érvényesíthető késedelmi kötbér a termék előállításának, a 

megrendelő telephelyére való szállításának meghiúsulása vagy késedelme esetén, ha 
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az olyan okokból következik be, mely a szállítónak nem felróható, beleértve a vis 

major esetét is. 

7.6. Amennyiben a megrendelő jelen szerződés 2.4. pontja szerinti átvétel során szemmel 

látható sérülést, hibát, hiányosságot állapít meg, a megrendelő póthatáridőt határoz 

meg, mely időtartamra a megrendelőt szintén teljesítési kötbér illeti meg, melynek 

mértékére a 7.4. pont az irányadó. 

7.7. A szállító nem teljesítése (a teljesítés lehetetlenné válása, meghiúsulása, illetőleg a 

szerződés teljesítésének megtagadása) esetén a megrendelő a teljes nettó szerződéses ár 

15%-ának megfelelő meghiúsulási kötbérre jogosult. A megrendelő szintén jogosult a 

meghiúsulási kötbérre, ha jelen szerződést a megrendelő a 11.3. vagy a 11.4. pontjában 

meghatározott okok miatt felmondással megszünteti. 

7.8. A megrendelő a felmerülő kötbért minden esetben kiszámlázza, és azt a szállító 

köteles 30 (harminc) napon belül a megrendelő részére megfizetni. 

7.9. A megrendelő fenntartja a jogát, hogy a kötbért meghaladó kárát a szállítóval szemben 

érvényesítse. 

7.10. Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli 

elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről vagy igényeiről, 

mely/melyek a megrendelőt a szerződésszegés jogkövetkezményeként megilletik. 

 

 

8. Vis maior 

8.1. Vis maior-on a felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell érteni, 

beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat: 

– akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, megszállás, idegen 

ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó, 

– nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező nukleáris 

hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyeződés, vagy 

radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes tulajdonság a 

robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok nukleáris részlegeiben, 

– lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, polgárháború, 

– zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, kivéve, ha az kizárólag a szállító 

alkalmazottaira terjed ki, 

– természeti katasztrófa. 

8.2. Ha bármelyik fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a 

kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban faxon) 

értesíteni a másik felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően 

várható időtartamát. 

8.3. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét fél, de különösen a szállító köteles 

törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, 

amennyire az észszerűen elképzelhető. 

 

 

9. Szerződésmódosítás 

9.1. A szerződést mindkét fél beleegyezésével kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglaltak 

alapján írásban lehet módosítani. 

9.2. Nem minősül a szerződés módosításának a Szerződő Felek nyilvántartott adataiban, 

így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező 

változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől 
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függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás 

bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 

 

 

10. Érvényesség, részleges érvénytelenség 

Amennyiben jelen szerződés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben 

érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, a szerződés érvényessége egyebekben 

azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkül a felek a szerződést nem kötötték volna 

meg. 

 

 

11. A szerződés megszűnése 

11.1. Jelen szerződés a szerződésben foglalt szállítási feladatok hiánytalan teljesítéséig 

hatályban marad. A szerződés megszűnése ugyanakkor nem befolyásolja jelen 

szerződésből fakadó szavatossági, illetve jótállási kötelezettségeket. 

11.2. A szerződést a megrendelő felmondhatja, illetve attól elállhat, ha 

− feltétlenül szükséges jelen szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 

Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, 

− az Európai Unió Működéséről szóló Szerződésnek (a továbbiakban: EUMSZ) 

258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 

258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából 

eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság 

által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

11.3. A 11.2. pontban foglaltak szerinti, illetve a szerződésteljesítéssel történő megszűnésén 

túlmenően a megrendelő a szerződést azonnali hatállyal, egyoldalú jognyilatkozattal is 

megszüntetheti, ha 

– a szerződés megkötését követően jut a megrendelő tudomására, hogy a szállító 

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett 

volna zárni a közbeszerzési eljárásból; 

– a szállító nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a 

megbízottként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett 

be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; 

– a szállító bármely szállítási határidő tekintetében 15 napot meghaladó 

késedelembe esik, illetve a szerződés során megállapított késedelmi kötbér értéke 

meghaladja a nettó szerződéses ár 5%-át; 

– a szállító az illetékes bíróságnál saját maga ellen felszámolási eljárás megindítását 

kéri a vonatkozó jogszabályok alapján; 

– a szállító fizetésképtelenségét a bíróság a vonatkozó jogszabályok alapján 

megállapítja; 

– a szállító végelszámolását az erre jogosult szerv elhatározza. 

11.4. A megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani – ha szükséges, olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

– a szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) 

alpontjában meghatározott valamely feltétel, 

– a szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
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szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) alpontjában 

meghatározott valamely feltétel. 

 

 

12. Alkalmazandó jog 

Jelen szerződést Magyarország jogrendje szerint kell értelmezni. A szerződésben nem 

szabályozott kérdésekben elsősorban a következő jogszabályokat kell figyelembe 

venni: 

– a Ptk., 

– a Kbt. 

 

 

13. Eljárás jogvita esetén 

Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a felek békés úton 

kísérelnek megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére a 

szerződő felek a Debreceni Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

 

14. A megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy, illetve a 

szállító kapcsolattartója 

14.1. Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy: 

Név: …………………………………………………………………………………… 

Tel: ……………………………………………………………………………………. 

[Szerződéskötéskor töltendő ki.] 

14.2. Szállító kapcsolattartója: 

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

 Tel: …………………………………………………………………………………….. 

[Szerződéskötéskor töltendő ki.] 

 

 

15. Egyéb 

15.1. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel 

együtt kezelendők: 

– az ajánlattételi felhívás, 

– a Dokumentáció, 

– a szállító ajánlata. 

15.2. A fenti dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz 

amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás 

van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen szerződésben nem érintett 

kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok 

tartalmaznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak 

érvényesülnek. A tartalmuk közötti ellentmondás esetén a dokumentumok felsorolásuk 

sorrendjében irányadók. 

15.3. Jelen szerződés 5 (öt) db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A 

szerződés 3 (három) db eredeti példánya a megrendelő és 2 (kettő) eredeti példánya a 

szállítót illeti meg. 

15.4. Alulírott felek a jelen szerződést akaratukkal megegyezőnek találták, és jóváhagyólag 

aláírták. 
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Melléklet: 1 db 

1. sz. melléklet: A termék műszaki leírása 

 

 

Debrecen, 2018. …………………………. 

 

 

 

…………………………………….. 

Megrendelő 

………………………………………… 

Szállító 
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III. MELLÉKLETEK 
 

 

1. Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat 

2. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében 

3. Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja tekintetében 

4. Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés tekintetében 

5. A szerződés aláírásához szükséges adatlap. 

6. Az Ajánlati dokumentáció letöltéséről szóló értesítés mintája 
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Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja tekintetében 
 

 

Alulírott …………………….………, mint a(z) ……………….…..……..…… (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos 

áttekintése után 

 

k i je l en tem,  

 

hogy az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi részéhez/részeihez vesz igénybe 

alvállalkozót: 

……………………………………………………. 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………... 

…………………………………………………….. 

[A felsorolás az ajánlatnak megfelelően bővíthető, illetőleg amennyiben az ajánlattevő nem 

kíván a szerződés teljesítésében alvállalkozót igénybe venni, a fenti sorok közül a legfelsőt ki 

kell húzni, vagy a sorokat át kell húzni.] 

 

 

Jelen nyilatkozatot a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet ajánlatkérő 

által „MicroTCA szabványú elektronikus illesztő modulok” tárgyban megindított hirdetmény 

nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban, a(z) … részajánlat٭ részeként tettem. 

 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 
* Annak megfelelően töltendő ki, hogy az ajánlattevő melyik részre nyújt be ajánlatot. 
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Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja tekintetében 
 
 

Alulírott …………………….………, mint a(z) ……………….…..……..…… (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos 

áttekintése után –, valamint a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatommal 

összefüggésben ezennel 

 

 

ki je l en tem,  

 

 

hogy az ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) szerint megadott részek tekintetében a 

következő, az ajánlattételkor ismert alvállalkozókat kívánja igénybe venni: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

[Az alvállalkozók felsorolása az ajánlatnak megfelelően bővíthető. Amennyiben viszont az 

ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pont tekintetében úgy nyilatkozott, hogy nem kíván 

alvállalkozót igénybe venni a szerződés teljesítéséhez, a fenti sorok közül a legfelsőt ki kell 

húzni, vagy a sorokat át kell húzni.] 

 

 

 

Jelen nyilatkozatot a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet ajánlatkérő 

által „MicroTCA szabványú elektronikus illesztő modulok” tárgyban megindított hirdetmény 

nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban, a(z) … részajánlat٭ részeként tettem. 

 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 
* Annak megfelelően töltendő ki, hogy az ajánlattevő melyik részre nyújt be ajánlatot. 
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A szerződés aláírásához szükséges adatlap 
I. részajánlat 

 

 

Nyertesség esetén a szerződésben a következő adatokat kell feltüntetni: 

 

A szállító adatai: 

Név: .............................................................................................................................................. 

Cím: .............................................................................................................................................. 

Képviseli: ………………………………………………………………………………………. 

Levelezési cím: ............................................................................................................................ 

Számlavezető pénzintézete: ......................................................................................................... 

Számlaszáma: ............................................................................................................................... 

IBAN kód: ……………………………………………………………………………………… 

SWIFT kód: …………………………………………………………………………………….. 

Adószáma: .................................................................................................................................... 

Közösségi adószám: ……………………………………………………………………………. 

Statisztikai jelzőszáma: ................................................................................................................ 

Cégbíróság: .................................................................................................................................. 

Cégjegyzék száma: ....................................................................................................................... 

 

3.1. pont 

A nettó szerződéses ár ………………… EUR, azaz ……………………………….. euró. 

 

4.2. pont 

A szállító számlát jelen szerződés 2.1. pontban meghatározott szállításnak megfelelően 

nyújthat be. Ennek megfelelően a részszámla nettó összege: ………………… EUR, azaz 

……………………………….. euró. A végszámla nettó összege: ………………… EUR, 

azaz ……………………………….. euró. A számlák magukban foglalnak minden költséget, 

ami a szerződés teljesítésével felmerül, de nem tartalmazzák a forgalmi adót, az előírt 

behozatali vámokat és adókat. 

 

14.2. pont 

A szállító kapcsolattartója: 

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

Tel: …………………………………………………………………………………….. 
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A szerződés aláírásához szükséges adatlap 
II. részajánlat 

 

 

Nyertesség esetén a szerződésben a következő adatokat kell feltüntetni: 

 

A szállító adatai: 

Név: .............................................................................................................................................. 

Cím: .............................................................................................................................................. 

Képviseli: ………………………………………………………………………………………. 

Levelezési cím: ............................................................................................................................ 

Számlavezető pénzintézete: ......................................................................................................... 

Számlaszáma: ............................................................................................................................... 

IBAN kód: ……………………………………………………………………………………… 

SWIFT kód: …………………………………………………………………………………….. 

Adószáma: .................................................................................................................................... 

Közösségi adószám: ……………………………………………………………………………. 

Statisztikai jelzőszáma: ................................................................................................................ 

Cégbíróság: .................................................................................................................................. 

Cégjegyzék száma: ....................................................................................................................... 

 

3.1. pont 

A nettó szerződéses ár ………………… EUR, azaz ……………………………….. euró. 

 

4.2. pont 

A szállító számlát jelen szerződés 2.1. pontban meghatározott szállításnak megfelelően 

nyújthat be. Ennek megfelelően a részszámla nettó összege: ………………… EUR, azaz 

……………………………….. euró. A végszámla nettó összege: ………………… EUR, 

azaz ……………………………….. euró. A számlák magukban foglalnak minden költséget, 

ami a szerződés teljesítésével felmerül, de nem tartalmazzák a forgalmi adót, az előírt 

behozatali vámokat és adókat. 

 

14.2. pont 

A szállító kapcsolattartója: 

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

Tel: …………………………………………………………………………………….. 
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A közbeszerzési dokumentum letöltését visszaigazoló levél  
(Minta) 

 

 

Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet 

részére 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Ajánlatkérő! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a „MicroTCA szabványú elektronikus illesztő modulok” tárgyú 

hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumát (Ajánlati 

dokumentációját) az eljárást megindító felhívásban meghatározott honlapról letöltöttük. 

 

Adataink a következő: 

Név: …………………………………………………. 

Cím: …………………………………………………. 

Levelezési cím: ……………………………………… 

A közbeszerzési eljárás során a kapcsolattartó neve: …………………………………… 

A közbeszerzési eljárás során a kapcsolattartó telefonszáma: ………………………………… 

A közbeszerzési eljárás során használt e-mail cím: …………………………………….. 

Faxszám: ………………………………. 

 

 

…………………….., (helység), ……….. (év) ………………. (hónap) ……. (nap) 

 

 

 

………………………………… 

cégszerű aláírás 
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IV. MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

 

I. részajánlat 

ADC_3117-A0 nagy sűrűségű FMC modul 

Legfontosabb jellemzők 

• Egy egység szélességű FMC VITA 57.1-2008: 

✓ HPC csatlakozó 400 érintkezővel  

✓ Kettő (2) 3M Shrunk Delta Ribbon (SDR) típusú csatlakozó 

✓ 3[W] átlagos teljesítményfelvétel 

• Húsz (20) csatornás 16/14 bit feloldású ADC 5 Msps-ig 

✓ Az ADC a legújabb generációs Linear Technology LTC2323-16/14 típusú 

áramkör 

✓ Választható differenciális vagy egyvégű 

✓ A bemenő feszültség választható: ±10 V, ±5 V, ±2 V, ±1 V 

✓ DAC az offset kompenzációhoz (±10 V) 

• Kettő (2) DAC kimenet: 

✓ 16-bites DAC8563T DAC típusú áramkörre alapozva 

✓ Kimeneti tartomány: ±0 V-tól 10 V-ig 

• Kettő (2) órajel referencia / trigger I/O 

• Kártyán beépített referencia feszültségforrás kalibrációhoz 

• I2C EEPROM az FMC SMBus-hoz csatlakoztatva 

• Hőmérséklet ellenőrzés (TMP102) 

• Kis zajú LDO az ADC tápegységekhez 

• FPGA alapú teljesen differenciális külső meghajtó (LVDS) 

• FPGA fejlesztő készlet a Xilinx Virtex-6T és a Kintex UltraScale FPGA számára 

• EPICS ökoszisztémában teljesen integrálva 

Szállítandó mennyiség: 120 db. 

 

 

II. részajánlat 

DIO_3118-A0 digitális bemeneti / kimeneti FMC modul 

Legfontosabb jellemzők 

• Egy egység szélességű FMC VITA 57.1-2008: 

✓ HPC csatlakozó 400 érintkezővel  

✓ Kettő (2) 3M Shrunk Delta Ribbon (SDR) típusú csatlakozó 

✓ ~1[W] átlagos teljesítményfelvétel 

• Tizenhat (16) TTL digitális bemenet (+24 V tolerancia) 

• Tizenhat (16) TTL digitális kimenet 

• Egy (1) LVDS bemenet 

• Egy (1) LVDS kimenet 

• A TTL bemenet és kimenet LVDS formátumban konfigurálható előre definiált gyári 

beállításokon keresztül 

• Kettő (2) órajel referencia / trigger I/O 

• I2C EEPROM az FMC SMBus-hoz csatlakoztatva 

• Hőmérséklet ellenőrzés (TMP102) 

• Kereskedelmi hőmérséklet fokozat (0 - 50°C) 

• FPGA fejlesztő készlet a Xilinx Virtex-6T és a Kintex UltraScale FPGA számára 
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• EPICS ökoszisztémában teljesen integrálva 

• Szállítandó mennyiség: 120 db. 

 

 


