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BEVEZETÉS 
 

A Semmelweis Egyetem „1 db Avery Spirit Neurostimulátor beszerzése az I. sz. 
Gyermekgyógyászati Klinika részére” tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés c) és e) pontjai alapján uniós értékhatár alatti 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le mint ajánlatkérő. 

 
A megfelelő ajánlat benyújtásának elősegítése érdekében a jelen közbeszerzési dokumentumokat 
bocsátjuk az ajánlattevő rendelkezésére. 

 
A közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák a műszaki követelményeket (közbeszerzési műszaki 
leírást), a nyertes ajánlattevővel aláírásra kerülő szerződés tervezetét, az ajánlat elkészítéséhez 
szükséges előírásokat, formai követelményeket, nyilatkozatmintákat, továbbá az ajánlattételi 
felhívásban – az ott lehetséges szűk terjedelemben – megadott információk, feltételek részletesebb 
ismertetését. 

 
Kérjük, hogy az ajánlat összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozzák át a felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban foglaltakat, és ajánlatukat a felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban meghatározottak szerint állítsák össze, bizonytalanság esetén éljenek a 
közbeszerzési törvény által lehetővé tett „kiegészítő tájékoztatás” kérés lehetőségével. 

 
 

Kommunikáció a közbeszerzési eljárás során: 
 

Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplő között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy 
végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben 
(https://ekr.gov.hu) történik a Kbt. 41. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek 
megfelelően. A szerződés megkötését követően kezdeményezett előzetes vitarendezési eljárás, 
iratbetekintési kérelem és az azzal összefüggő írásbeli kommunikáció, valamint a Kbt. 45. § (2) 
bekezdése szerinti tájékoztatás kivételével – a szerződés megkötését követő kommunikáció – az 
Ajánlatkérő által megadott kapcsolattartási pontra – faxon, postai úton, elektronikusan vagy közvetlen 
kézbesítés útján történik. 

 
A gazdasági szereplő számára javasolt, hogy valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérőnek 
megküldésre kerülő dokumentumon tüntessék fel az eljárás rövid megnevezését. 

 
Az Ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplő képviselőit, hogy az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési 
dokumentumok tartalmával, vagy az eljárással kapcsolatos kérdéseiket minden esetben írásban, az 
EKR igénybevételével tegyék fel. A mielőbbi válaszadás érdekében minden iratot szerkeszthető 
formátumban is (pl. .odt., .doc, vagy .docx) javasolt megküldeni. 

 
Az Ajánlatkérő javasolja, hogy az írásbeli kommunikáció zavartalan lebonyolítása érdekében a 
gazdálkodó szervezeten belül olyan kapcsolattartó(ka)t jelöljenek ki, aki(k) az eljárás teljes időtartama 
alatt az EKR-ben történő folyamatokat követni tudják, így az Ajánlatkérő által megküldött iratok, 
információk átvételére minden alkalommal megfelelő időben sor kerülhet. 

 
Ha az EKR-en keresztül továbbított üzenet melléklete nem nyitható meg vagy nem olvasható, az 
Ajánlatkérő kéri, hogy a hibáról – annak kijavítása érdekében – haladéktalanul értesítsék az 
Ajánlatkérő kijelölt képviselőjét. 

 



 
 

Semmelweis Egyetem „1 db Avery Spirit Neurostimulátor beszerzése az I. sz. Gyermekgyógyászati 
Klinika részére” 

Közbeszerzési 
dokumentumok 

 

4  

Ajánlatkérő felhívja gazdasági szereplők figyelmét, hogy az EKR-en kívüli, úgynevezett egyszerű e- 
mailek vagy faxok, továbbá papíralapú dokumentumok tartalmát nem veszi figyelembe az eljárás 
során. 

 
EKR rendszer használata: 

 
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az EKR rendszer üzemeltetője a NEKSZT Kft. 
Az üzemeltető a rendszer felhasználóinak munkanapokon 8 és 16 óra között működő telefonos 
helpdesk szolgáltatást nyújt, ami a rendszer alkalmazásához kapcsolódó technikai jellegű 
segítségnyújtást foglalja magában. Erre tekintettel ajánlatkérő kéri a gazdasági szereplőket, hogy az 
EKR használatához kapcsolódó technikai jellegű kérdéseikkel a Nekszt Kft.-t keressék meg. 
Ügyfélszolgálati e-mail-cím: helpdesk@nekszt.hu 
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36/1-465-8899 (hétfő – péntek, és egyéb munkanapokon 8:00- 16:00) 

 
Továbbá a NEKSZT Kft. weboldalán (https://nekszt.hu/) tájékoztatást nyújt a tervezett 
üzemszünetekről és a rendszerben fennálló üzemzavarokról, amelyek figyelembevételével gazdasági 
szereplő tervezni tudja az EKR-ben végzett munkafolyamatait a közbeszerzési eljárás során. 
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I. FEJEZET 
 

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 
 

1. A közbeszerzési dokumentum 
Az ajánlat elkészítéséhez szükséges információkat/előírásokat, a benyújtás feltételeit, az ajánlat 
részeként benyújtandó dokumentumok jegyzékét, a nyilatkozatmintákat, a szerződés(ek) tervezetét és 
a beszerzés tárgyának leírását (közbeszerzési műszaki leírás) a közbeszerzési dokumentumok, és az 
annak részét képező ajánlattételi felhívás tartalmazza. 
Az ajánlattevő köteles a közbeszerzési dokumentumokban foglalt információkat bizalmasan kezelni. 
Harmadik fél részére információ kizárólag olyan mértékben adható, amely az ajánlat elkészítéséhez 
feltétlenül szükséges. 
A közbeszerzési dokumentumok, azok egyes részei, vagy a közbeszerzési dokumentumok másolati 
példányai, illetve azok részei kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a dokumentumokban feltüntetett 
rendeltetési célnak megfelelően használhatók fel. 
Ennek teljesítéséről az ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokban megadottak szerint, írásban 
nyilatkoznia kell. 
Az ajánlattevő köteles ellenőrizni, hogy a közbeszerzési dokumentumok tartalmukban megfelelnek-e 
a tartalomjegyzék szerinti tartalomnak. Bármely eltérést vagy hiányt az ajánlattevőnek haladéktalanul 
írásban jeleznie kell. Amennyiben ezt elmulasztja, az ajánlat beadását követően már nem hivatkozhat 
arra, hogy bármely, a tartalomjegyzékben szereplő információ nem volt a részére elérhető. 

 
2. Az ajánlattétel 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. 

 
3. A közbeszerzési eljárás és az ajánlat nyelve 
A közbeszerzési eljárás nyelve: magyar. 
Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven 
nem fogadható el. 
Az ajánlattétel nyelve: magyar. 
Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt 
benyújtandó annak magyar nyelvű egyszerű fordítása is. A fordítás helyességéért az ajánlattevő felel. 
Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is 
elfogadja. (Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján). 

 
4. A benyújtandó iratokkal szemben támasztott követelmények 

 
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 10. §-ában 
foglaltakra: 
„10. § (1) Ahol a Kbt. vagy annak felhatalmazása alapján megalkotott jogszabály alapján az 

ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum 

benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy - amennyiben az adott 

dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú 

dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában. Amennyiben az EKR-ben az adott 

dokumentumra vonatkozó elektronikus űrlap a nyilatkozattétel nyelvén nem áll rendelkezésre, a 

nyilatkozat csatolható az EKR-ben legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott 
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dokumentumként is, az ajánlatkérő azonban - a (4) bekezdésben foglalt eset kivételével – nem 

követelheti meg elektronikus aláírás alkalmazását. 

(2) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat 

megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az 

ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. Ha az adott nyilatkozatra az EKR-ben 

elektronikus űrlap áll rendelkezésre, azt akkor is ki kell tölteni, ha az ajánlatkérő az adott nyilatkozat 

más nyelven történő benyújtását is lehetővé teszi az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben, és az 

ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eltérő nyelvű nyilatkozatot csatol a rendszerben. Ebben az 

esetben, ha az elektronikus űrlap magyar nyelven kerül kitöltésre, azt a csatolt nyilatkozat felelős 

fordításának kell tekinteni. 

(3) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete közjegyző vagy szakmai, illetve gazdasági kamara 

által hitelesített nyilatkozat benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható a papír alapon hitelesített 

dokumentum egyszerű elektronikus másolataként vagy olyan formában is, ahol a papír alapon vagy 

legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással elektronikus úton megtett nyilatkozatot közjegyző 

vagy szakmai, illetve gazdasági kamara - legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy 

bélyegzővel - elektronikusan látta el hitelesítéssel. 

(4) Az ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdésétől eltérően elektronikus eljárás esetén azt írhatja elő, 

hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál 

(különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus 

okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű 

magánokirat követelményeinek. 

(5) Ahol a Kbt. vagy annak végrehajtási rendelete valamely dokumentum közvetlen megküldését írja 

elő, azon a dokumentum e rendelet szerinti elektronikus hozzáférhetővé tételét is érteni kell. 

 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás V.3) pontjának 1. alpontjában tüntette fel az EKR-ben található 
elektronikus űrlapok felhasználásával benyújtandó nyilatkozatokat. A 2. alpontban felsorolt 
nyilatkozatok a közbeszerzési dokumentumokban található nyilatkozatminták felhasználásával, a 
papíralapú dokumentumok egyszerű elektronikus másolataként kötelezően benyújtandók. A 3. 
alpontban felsorolt – adott esetben benyújtandó – nyilatkozathoz a formanyomtatvány szintén jelen 
közbeszerzési dokumentumokban került elhelyezésre. 

 
A felolvasólap mintáját Ajánlatkérő elektronikus űrlapként hozza létre, melyet Ajánlattevő köteles az 
ajánlat részeként kitölteni. 

 
Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó 
követelményekkel kapcsolatban felhívjuk az Ajánlattevő figyelmét a 424/2017. (XII.19.) Korm. 
rendelet 11. § (3) bekezdésében foglaltakra is. 

 
5. Aláírásra jogosult személy(ek) 
Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén – joghatás kiváltására alkalmas 
módon – alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan 
személy(ek)nek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 
Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) 
aláírási címpéldányát (hiteles cégaláírási nyilatkozatát) vagy aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, 
illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták (kivéve természetes személyek esetén). 
Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő vonatkozásában 
cégjegyzésre jogosult képviselőnek felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a 
cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. 
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Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatok tekintetében a 424/2017. (XII.19.) Korm. 
rendelet 13. §-ában foglaltak szerint kell eljárni. 

 
6. Üzleti titok, az adatok nyilvánossága 
A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban, valamint a 72. § szerinti 
indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. 
§] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag 
olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti 
tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot 
tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az 
adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára 

aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az 
általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. 

 
A gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen az alábbiakat: [Kbt.44. § (2) bek.] 

 
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból 
bárki számára megismerhetők, 

 
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, 

 
c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott 

 
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási 
koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat, 

 
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó 
információkat és adatokat, 

 
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a 
leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, 

 
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai 
ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott 
feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti 
titokká nyilvánításnak. 

 
A gazdasági szereplő nem tilthatja meg továbbá nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), 

valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a 
nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az 
ezek alapjául szolgáló – a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok (így 
különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. 

 
Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az (1)- 

(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az 
érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására. 
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A Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött 
szerződést a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben az 
Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját honlapján – köteles közzétenni. 
A szerződésben foglalt adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti 
titokra hivatkozással nem tagadható meg. 

 
Ajánlattevőknek az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR- ben 
erre szolgáló funkciót kell alkalmazniuk! 

 
7. Tájékoztatás a Kbt. 73. § (5) bekezdés szerint 
Az Ajánlatkérő javasolja, hogy a gazdasági szereplők ajánlatuk összeállítását – különös tekintettel 
ajánlati áruk meghatározását – megelőzően tájékozódjanak a teljesítés helyén, az adózásra, a 
munkavállalók védelmére és munkafeltételekre, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a 
fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére irányadó feltételekről. 
Azon Szervezetek (hatóságok) neve és elérhetősége, amelyektől a kötelezettségekről tájékoztatás 
kérhető a fenti területek kapcsán: 

 
Munkavállalók védelmére és munkafeltételekre vonatkozó kérdésekben: 
Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztály, Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat 
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 
Tel.: +36 80204292  
E-mail: munkavedelmi-foo@pm.gov.hu; munkavedelem-info@ngm.gov.hu 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési 
Osztálya 
1036 Budapest, Váradi u. 15. 
Postacím: 1438 Budapest Pf. 520. 
tel: +36 13233600 
fax: +36 13233602 
E-mail: munkavedelmi.ellenorzes@mvmu.bfkh.gov.hu 

 

Adózási kérdésekben 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal 
cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. 
Telefon: +36-1-428-5100 
Fax: +36 14285382 
Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06-40/42-42-42 

 
Környezetvédelem: 
Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
1016 Budapest, Mészáros u. 58/A-B 
1364 Budapest Pf. 270. 
E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu 
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/ 

 

Egészségvédelem: 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelős Államtitkárság 
Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3. 
Központi telefonszám: +36 17954755 
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Honlap: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma 
 

Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére vonatkozó kérdésekben 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság  
Székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 10. 
Telefonszám: +36 17955478 
E-mail: tarsadalmifelzarkozas@emmi.gov.hu 

 
8. Az ajánlat tartalmi követelményei 
Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. 
Az ajánlattételi felhívás, valamint a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák azokat az előírásokat, 
melyeket az ajánlat összeállítása és benyújtása során be kell tartani. A felhívásban és a közbeszerzési 
dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak. A 
közbeszerzési dokumentumok II. fejezetében megtalálhatók az Ajánlatkérő által elektronikus űrlap 
formájában létrehozott, illetve a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolataként 
csatolandó nyilatkozatok mintái. Azokon a helyeken, ahol az előírt igazolások/nyilatkozatok 
becsatolása szükséges, illetve a nyilatkozatot az EKR nyilatkozatmintái felhasználásával kell 
megtenni, az adott irat benyújtásának szükségességét ismertető lapok találhatóak, amelyek az 
ajánlattétel összeállítása során kicserélhetők a szükséges dokumentumokra. 

 
9. Az ajánlat benyújtása 
Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A 
beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. 

 
A gazdasági szereplő az ajánlattételi határidő lejártáig új ajánlat benyújtásával módosíthatja az 
ajánlatát, azzal, hogy a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia. 
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II. FEJEZET 

NYILATKOZATMINTÁK 
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Ajánlattevő neve: ……………………………………………. 
Ajánlattevő székhelye: ……………………………………………. 

 
 

A közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó személy adatai: 
 

Név: ……………………………………………. 
Beosztás: ……………………………………………. 
Telefonszám: ……………………………………………. 
Fax-szám: ……………………………………………. 
E-mail cím: ……………………………………………. 

 
 
 
 

 KÖZBESZERZÉSI AJÁNLAT 
 
 

az 
„1 db Avery Spirit Neurostimulátor beszerzése az 

I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika részére” 
tárgyú, a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontjai szerinti, uniós értékhatár alatti 

hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2018. 



 
 

Semmelweis Egyetem „1 db Avery Spirit Neurostimulátor beszerzése az I. sz. Gyermekgyógyászati 
Klinika részére” 

Közbeszerzési 
dokumentumok 

 

12  

 

 

TARTALOMJEGYZÉK1 

(a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke) 
 

Irat megnevezés oldal 

Felolvasólap EKR-ben kerül kitöltésre 
az űrlap 

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint EKR-ben kerül kitöltésre 
az űrlap 

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján EKR-ben kerül kitöltésre 
az űrlap 

Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról EKR-ben kerül kitöltésre 
az űrlap 

Aláírási címpéldány(ok), aláírásmintá(k), meghatalmazás (adott esetben)  

Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról  

Nyilatkozat a 321/2015. Korm.rendelet 17.§ (2) bekezdésének megfelelően  

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése a)-b) pontjára vonatkozóan  

Nyilatkozat a szerződéstervezetről, valamint a szerződésben feltüntetendő 
adatokról és a szerződés teljesítése során kapcsolattartó személy(ek)ről 

 

Nyilatkozat bizalmas adatkezelésről, az eljárás során az ajánlattevő 
tudomására jutott információk megtartásáról 

 

Nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozat megtételével kapcsolatban  

Nyilatkozat üzleti titokról  

Nyilatkozat idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításáról 
(adott esetben) 

 

 
1Megjegyzés: A fenti tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának megfelelően aktualizálni kell! 
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FELOLVASÓLAP 
(Az EKR-ben található elektronikus űrlap alkalmazásával benyújtandó dokumentum.) 

A felolvasólap tartalmi elemei az alábbiak: 

Ajánlattevő neve: ……………………………………………… 

Ajánlattevő székhelye  ……………………………………………… 
 
 

Az ajánlat tárgya: „1 db Avery Spirit Neurostimulátor beszerzése az I. sz. Gyermekgyógyászati 
Klinika részére” 

 
 

Nettó ajánlati ár összesen: ........................................................................... Ft 
 
 

A szerződés tárgya tekintetében az áfa mértéke 27 %. 
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Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint 
 

Az EKR-ben található elektronikus űrlap alkalmazásával benyújtandó nyilatkozat. 
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Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében 
 

Az EKR-ben található elektronikus űrlap alkalmazásával benyújtandó nyilatkozat. 
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Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról 
 
 

Az EKR-ben található elektronikus űrlap alkalmazásával benyújtandó nyilatkozat. 
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ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY(OK) 
 

Ez a lap cserélendő az ajánlattevő cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási 
címpéldányának (vagy ügyvéd, illetve kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintájának) 
egyszerű másolati példányára, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot). 
Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk 
aláírt meghatalmazás egyszerű másolati példányát is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazásnak 
tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírásmintáját is. 
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NYILATKOZAT 
a kizáró okok fenn nem állásáról 

 
 

Alulírott ….............................. mint a(z) ….......................................... (ajánlattevő) cégjegyzésre/ 
nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője az „1 db Avery Spirit Neurostimulátor beszerzése az 
I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika részére” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán 

 
n y i l a t k o z o m, 

 
 

hogy a(z) ………………………………………………. ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1) 
bekezdés g)-k) m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá. 

 
 

Kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat a valóságnak megfelel és kijelentésemet polgári jogi 
felelősségem tudatában teszem meg, azért mindenkor helytállni tartozom. 

 
 

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

…………………………………………. 
cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján 

 
 

Alulírott ………................................................. mint a(z) ......................................................... 
(ajánlattevő) cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 67. § (4) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

 
n y i l a t k o z o m, hogy az 

 
„1 db Avery Spirit Neurostimulátor beszerzése az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika részére” 

 
 

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe 
olyan alvállalkozót, amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és q) pontjában foglalt kizáró okok 
hatálya alá tartozik. 

 
 
 

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

…………………………………………. 
cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT2 

a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjára vonatkozóan 
igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében 

 

a) 
 

Alulírott   .........................................   mint   a(z) ....................................................... (ajánlattevő/közös 
ajánlattevők megnevezése) cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre3 jogosult képviselője 

 

n y i l a t k o z o m, 
 

hogy az 
 

„1 db Avery Spirit Neurostimulátor beszerzése az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika részére” 
 

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítéséhez az alábbi részek 
(feladatok elvégzésére) tekintetében kívánunk alvállalkozó(ka)t4 igénybe venni. Az ezen részek 
tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor ismert alvállalkozók az alábbiak5: 

 

 
 
Sorszám 

A közbeszerzésnek azon részei, amelyeknek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 

igénybe venni 

Az ezen részek tekintetében igénybe venni 
kívánt, és az ajánlat benyújtásakor már 

ismert alvállalkozók 
1.   

2.   

3.   

4.   

 
 
 

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

….…………………………………. 
cégszerű aláírás 

 
 
 
 

 
 

2Az ajánlattevőnek vagy az „a)” vagy a „b)” jelzésű nyilatkozatot kell kitöltenie. 
3 Megfelelő aláhúzandó. 
4 Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi 
jelentkezésben meg kell jelölni 
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, 
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. 
5 Amennyiben ajánlattevő az ajánlat benyújtásakor az igénybe venni kívánt alvállalkozókat nem ismeri, azt a táblázat vonatkozó részének áthúzásával 
kérjük jelölni, 
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b) 
 

Alulírott ......................................... mint a(z) .................................................. (ajánlattevő/közös 
ajánlattevők megnevezése) cégjegyzésre/ nevében nyilatkozattételre jogosult képviselője 

 
 

n y i l a t k o z o m, 
 

hogy az 
 

„1 db Avery Spirit Neurostimulátor beszerzése az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika részére” 
 
 

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítéséhez nem kívánunk 
alvállalkozót igénybe venni. 

 
 

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

……………….……………………. 
cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT 
szerződéstervezetről 

 
Alulírott ………..…………….. mint a …………………………..…….. ajánlattevő jelen eljárásban 
cégjegyzésre/nyilatkozattételre6 jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az 

 
„1 db Avery Spirit Neurostimulátor beszerzése az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika részére” 

 
tárgyú, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás szerződés tervezetét 

 
a) módosítás nélkül elfogadjuk 
b) észrevételekkel, korrektúrával jelölt szövegét csatoljuk.7 

 
Nyertességünk esetén a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben feltüntetendő 
adatok (cégadatok) az alábbiak: 
székhely: 
cégjegyzékszám: 
adószám: 
számlavezető pénzintézet: 
számlaszám: 
képviselő: 

 
A szerződés teljesítésével, módosításával, és operatív ügyekkel összefüggésben cégünket az alábbi 
személyek képviselik: 

Témakör Személy adatai 
 
 Szerződéssel  kapcsolatos 
 általános és operatív 
 kérdésekben 

Név: 
Beosztás: 
Telefonszám: 
Mobil: 
Fax-szám: 
E-mail: 

 
 Számlázással kapcsolatos 
 kérdésekben: 

Név: 
Beosztás: 
Telefonszám: 
Mobil: 
Fax-szám: 
E-mail: 

 
A fent megjelölt kapcsolattartóval közöltek a szerződés teljesítése során joghatályos közlésnek minősülnek. 
A kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés 
visszaigazolásának pillanatában joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. 

 
………………………………...... 

cégszerű aláírás 
 

6  Megfelelő aláhúzandó! 
7  Megfelelő aláhúzandó! 
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NYILATKOZAT 
bizalmas adatkezelésről 

 
 

Alulírott ….............................. mint a(z) …................................................... (ajánlattevő neve) 
cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre8 jogosult képviselője 

 
n y i l a t k o z o m, hogy az 

 
„1 db Avery Spirit Neurostimulátor beszerzése az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika részére” 

 
 

tárgyú közbeszerzési eljárás során rendelkezésemre bocsátott közbeszerzési dokumentumokban foglalt 
információkat bizalmasan kezel(t)em, harmadik fél részére információt kizárólag olyan mértékben 
adtam, amely az ajánlat elkészítéséhez, a Kbt-ben meghatározott jogaimnak gyakorlásához és 
kötelezettségeimnek teljesítéséhez feltétlenül szükséges volt. 

 
A közbeszerzési dokumentumokat, annak egyes részeit, vagy másolati példányait, illetve annak részeit 
kizárólag az ajánlat elkészítéséhez, a Kbt-ben meghatározott jogainknak gyakorlásához és 
kötelezettségeink teljesítéséhez használtam fel. 

 
 

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

………………………………………………...... 
cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 
 

 
8 Megfelelő aláhúzandó! 
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NYILATKOZAT 
átláthatósági nyilatkozat megtétele kapcsán 

 
 

Alulírott,….…………….…………(név) mint a ......................................................... (ajánlattevő), 
…………………..…………………(székhely) törvényes képviselője teljes felelősségem tudatában 
nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
3. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében: 

 
 átlátható szervezetnek minősül 
 nem minősül átlátható szervezetnek. 

 
Kijelentem, hogy az 

 
„1 db Avery Spirit Neurostimulátor beszerzése az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika részére” 

 
tárgyú közbeszerzési eljárásban – nyertességem esetén – legkésőbb a szerződés aláírásáig9 vállalom a 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján kötelezően előírt nyilatkozat 
megtételét10   az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről. 

 
 

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

………………………………………………...... 
cégszerű aláírás 

 
 
 

9Felhívjuk az ajánlattevő(k) figyelmét, hogy a Semmelweis Egyetem - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.§ 
(6) bekezdés értelmében - nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést olyan jogi személynek, 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: 
Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek. 
10 Felhívjuk az ajánlattevő(k) figyelmét arra is, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Semmelweis Egyetem  az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 50. § (1a) bekezdése alapján jogosult felmondani, vagy - ha a szerződés 
teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni. 
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NYILATKOZAT 
üzleti titokról 

 
 

Alulírott mint a (cég megnevezése, címe):…………………………………………… 
.…………………………….. cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem teljes 
tudatában kijelentem, hogy az „1 db Avery Spirit Neurostimulátor beszerzése az I. sz. 
Gyermekgyógyászati Klinika részére” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán az általam benyújtott 
ajánlat: 

 
� üzleti titkot tartalmaz az ajánlat ……… oldalától az ajánlat ……… oldaláig, amelynek 
nyilvánosságra hozatalát megtiltom. 

 
� üzleti titkot nem tartalmaz.11

 

 
Amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, úgy az üzleti titkot tartalmazó iratokat és az üzleti titokká 
minősítés indokolását ajánlatunkban elkülönített módon, az ajánlat külön mellékleteként csatoljuk. 

 
Kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozat a valóságnak megfelel és kijelentéseimet polgári jogi és 
büntetőjogi felelősségem tudatában teszem meg, azokért mindenkor helytállni tartozom. 

 
 

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

………………………………………………...... 
cégszerű aláírás 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 a megfelelő rész a �-ban jelölendő vagy a szöveg aláhúzandó! 
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NYILATKOZAT 
idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvű fordításáról 

(adott esetben) 

 
 

Alulírott      …………………………     mint     a(z) ........................................................ (ajánlattevő) 
cégjegyzésre/nevében nyilatkozattételre12  jogosult képviselője az 

 
 

„1 db Avery Spirit Neurostimulátor beszerzése az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika részére” 
 
 

tárgyú közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy a fent nevezett eljárásban az általam ajánlatom 
részeként idegen nyelven becsatolt valamennyi dokumentum magyar nyelvű fordítását is becsatoltam. 
Nyilatkozom továbbá, hogy a becsatolt magyar nyelvű fordítások megegyeznek az idegen nyelvű 
eredeti dokumentumok tartalmával. 

 
 

……………………, 2018. év ……………. hó nap 
 
 

……………………………………………......... 
cégszerű aláírás/aláírás 

 
 
 

12 Megfelelő aláhúzandó! 
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III. FEJEZET 
 
 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
(TERVEZET) 

 
 
 
 

amely létrejött 
 

a Semmelweis Egyetem 
(1085 Budapest, Üllői út 26.) 

mint Megrendelő 
 

és a 
 

 

 

között 
 
 
 

„1 db Avery Spirit Neurostimulátor beszerzése az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika részére” 
 

tárgyban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2018. 

 
…………………………….. 

mint Vállalkozó 
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
tervezet 

 
amely létrejött egyrészről a  
Semmelweis Egyetem  
székhelye: 1085 Budapest Üllői út 26. 
ÁHT. azonosító szám: 230254 
adószáma: 15329808-2-42 
képviseli: Dr. Szász Károly kancellár 
bankszámla száma:  
MÁK 10032000-00282819-00000000 
felelős szervezeti egység: I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 
mint vevő (továbbiakban: Vevő) 
 
másrészről a 
 
cégnév    
székhelye:     …………………… 
cégbírósági bejegyzés száma:  Cg. ………………. 
adószáma:     …………………… 
számláját vezető bank:   …………………… 
bankszámla száma:    …………………… 
képviseletre jogosult személy:  …………………… 
mint eladó (a továbbiakban: Eladó) , 

 
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 

 
PREAMBULUM 

 
A Semmelweis Egyetem, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti uniós értékhatár alatti a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) 
és e) pontjai szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le „1 db Avery Spirit 
Neurostimulátor beszerzése az I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika részére” tárgyában.  
Eladó, aki a közbeszerzési dokumentumokban (közbeszerzési műszaki leírás, a nyertes ajánlattevővel 
aláírásra kerülő szerződés tervezete, az ajánlat elkészítéséhez szükséges előírások, formai követelmények, 
nyilatkozatminták, továbbá a tárgyalási meghívóban megadott információk, feltételek) meghatározott 
specifikumokkal rendelkező termék forgalmazásának jogosultságával rendelkező szakcég, részt vett az 
eljárásban, és Ajánlatkérő döntése alapján elnyerte a közbeszerzési szerződés teljesítésének jogát. 
Vevő a közbeszerzési eljárásban a Kbt. 76. § (2) bekezdése a) pontjának megfelelően a legalacsonyabb ár 
értékelési szempontját alkalmazta. 
Jelen adásvételi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan részét képezik a közbeszerzési 
dokumentumokban foglaltak, valamint a nyertes ajánlat, amelyek azonban fizikailag nem kerülnek jelen 
Szerződés mellé csatolásra. 
A fentiek alapján a Felek az eljárás vonatkozásában - a közbeszerzési dokumentumokban rögzített 
feltételnek eleget téve - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján 
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az alábbi adásvételi szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötik. 
 
 

1.) A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 

1.1. A Szerződés tárgya 1 db Avery Spirit Neurostimulátor és tartozékai az alábbiak szerint: 
2 db SPIRIT jeladó egység,  
2 db STD vevő egység,  
2 db E-377-05 elektróda,  
14 db 902A antenna,  
6 db 902AL antenna,  
szállítása a teljesítés helyére. 

 
1.2. Eladó jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő 

által elfogadott ajánlatában felsorolt és a 2. sz. mellékletben rögzített terméket (a továbbiakban: 
Berendezés) a nyertes ajánlatában rögzített minőségben, kivitelben és választékban, ajánlata szerint 
– de a Szerződés 1. sz. mellékletében is megjelölt áron és mennyiségben, Vevő által kért teljesítési 
címre, a Szerződésben meghatározott feltételek szerinti leszállítja. 

 
1.3. Fő CPV kód: 33180000-5 
 
1.4. Eladó által szállítandó Berendezésnek meg kell felelnie a közbeszerzési eljárás közbeszerzési 

dokumentumaiban meghatározott feltételeknek, a 2. számú mellékletben és Eladó szakmai 
ajánlatában foglaltaknak. 

 
 

2.) A SZERZŐDÉS HATÁLYA, IDŐTARTAMA 
 

2.1. A Szerződés a Felek általi aláírás napján lép hatályba, rendelkezéseit a Szerződés aláírásának napjától 
kell alkalmazni. Amennyiben a Szerződés aláírása a szerződő Felek részéről nem egyidejűleg történik 
meg, úgy a hatályba lépés napja a Szerződést utolsóként aláíró Fél aláírási dátumával számszerűen 
egyezik meg. 

 
2.2. A Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírásának napján lép hatályba és a 2.3. pontban meghatározott 

teljesítési időpontig marad hatályban. 
 
2.3. Felek megállapodnak, hogy Eladó a Berendezést 2018. december 17. napjáig (továbbiakban: 

Teljesítési Véghatáridő) köteles leszállítani. A Vevő előteljesítést elfogad. 
 
 

3.) A TELJESÍTÉS HELYE 
 

Teljesítés helye: I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, 1083 Budapest, Bókay János u. 53-54. 
 

4.) ELLENÉRTÉK 
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4.1. Vevő által a Berendezés ellenértékeként az Eladónak fizetendő összeg …………………. Ft + áfa, 

azaz ………………………. forint + áfa, összesen bruttó …………………….. Ft, azaz 
……………………………………….. forint, az Eladó nyertes ajánlatában foglaltak szerint.  
 

4.2. Vevő az Eladónak a 1.1. pont szerint szerződésszerűen teljesített és leszállított Berendezés 
ellenértékét a Szerződés 1. sz. mellékletét képező termék- és ártáblázat szerint fizeti. 

 
4.3. A teljesítés során Vevő a teljesítéskor hatályos adójogszabály szerint fizeti az ellenérték áfa tartalmát. 

 
4.4. A Szerződésben rögzített egységár tartalmazza a csomagolás költségét, a Vevő 3. pontban 

meghatározott telephelyére (teljesítés helye) történő szállítás költségét és minden egyéb ráfordítást, 
így a Szerződés időtartama alatt az Eladó a meghatározott szerződéses ellenértéken felül az 1.1. pont 
szerinti szerződéses kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben semmilyen további 
ellenszolgáltatási követelést nem érvényesíthet a Vevő irányába. 

 
4.5. Eladó a Szerződés 1. sz. mellékletében rögzített ellenértéket a Szerződés időtartama alatt Vevő 

hátrányára nem módosíthatja, így az nem módosítható a magyarországi, vagy a világpiaci árak 
alakulására, az inflációs rátára és az árfolyamok változására tekintettel sem. A megajánlott 
ellenértéktől Eladó akkor térhet el, ha a termelői árat és/vagy a nagykereskedelmi árat csökkentő 
kormányzati, miniszteri vagy egyéb intézkedés történik, vagy az Eladó saját maga kezdeményezi az 
árcsökkenést akció formájában időszakosan, vagy a Szerződés hatályának fennmaradó időtartamára; 
ilyenkor a teljes árcsökkentést át kell adni a Vevő részére. 

 
 

5.) FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 

5.1. A Vevő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.), az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. tv. (Áht.) és a 2015. évi CXLIII. tv hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével 
teljesíti. 

 
5.2. Vevő a szerződésszerű teljesítés esetén a teljesítést követő 15 (tizenöt) napon belül kiállított 

teljesítésigazolás aláírásával vállalja a Szerződés tárgya ellenértékének számla alapján történő 
kifizetését. 

 
5.3. Vevő az Eladó teljesítésigazolással ellátott, alakilag és tartalmilag helyes számláját a Kbt. 135. § (1), 

(5), (6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései, valamint a kötelező egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontja alapján, annak kézhezvételétől 
számított 60 (hatvan) napon belül banki átutalással egyenlíti ki. Vevő előleget nem fizet Eladó 
részére. 

 
5.4. Eladó a Berendezés tekintetében kiállított számla 2 (kettő) eredeti példányát a 3. pontban 

meghatározott átvevő szervezeti egység nevének és címének mint szállítási cím feltüntetése mellett, 
de a Vevő számlázási nevére és címére (Semmelweis Egyetem - 1085 Budapest, Üllői út 26.) jogosult 
kiállítani és benyújtani. 
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5.5. A Berendezést minden esetben szállítólevélnek kell kísérnie, amely tartalmazza a Berendezés 

megnevezését, mennyiségét, nettó és bruttó ellenértékét, az áfa összegét, valamint a Termékek 
lejárati dátumát is. A számla – amely tartalmazza a szállítólevél számát – és a szállítólevél 
tartalmának meg kell egyeznie. 

 
5.6. A számlát az Eladó a Vevő kapcsolattartója (14.1. pont) által aláírt és Vevő részére kibocsátott 

teljesítésigazolás alapján állítja ki, melyet egyidejűleg elektronikus úton is megküld Vevő 
kapcsolattartójának. Eladó az alakilag és tartalmilag helyes számlát 2 (kettő) eredeti példányban, 
cégszerűen aláírva nyújtja be.   

 
5.7. Vevő fizetési késedelme esetén Eladó a Ptk. 6:155. § (2) bekezdése, valamint a behajtási 

költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult. 
 
5.8. Vevő nem esik fizetési késedelembe, ha az Eladó nem teljesíti a díjazása iránti igénye 

érvényesítéséhez a Szerződésben és az irányadó jogszabályban előírt feltételeket. 
 
 

6.) SZÁLLÍTÁS 
 

6.1.  Eladó kijelenti, hogy harmadik személynek az Eladó által forgalmazott Berendezésen nincs olyan 
joga, amely a Berendezés Eladó általi forgalmazását korlátozza vagy kizárja; ellenkező esetben Eladó 
közvetlenül jár el, helytáll és minden eljárási és anyagi jogi következmény viselése alól mentesíti 
Vevőt. 

 
6.2. A Berendezés leszállítását az Eladó olyan módon köteles megszervezni, hogy a Berendezés 

fuvareszközből történő lerakása és rendeltetési helyén történő elhelyezése saját költségére Eladó 
kötelezettsége. 

 
6.3. A szállítás akkor történik meg szabályszerűen, ha az Eladó, vagy az általa igénybe vett fuvarozó, a 

Berendezést Vevő telephelyén szállítási csomagolási egységenként átszámolva, mennyiségileg 
szabályszerűen átadta az átvételre jogosult személynek a szállítólevél és / vagy számla másolati 
példányának aláírása mellett. A Berendezést minden esetben szállítólevél kell, hogy kísérje, az 5.5. 
pont szerinti tartalommal, valamint Eladó köteles a rendeltetésszerű használathoz szükséges 
dokumentumokat, igazolásokat a vonatkozó hatósági előírásoknak és szabványoknak megfelelően a 
teljesítéskor a Vevő részére átadni. 

 
6.4.  Eladó tudomásul veszi, hogy a Berendezés vonatkozásában a kárveszély a szállítás befejezését és a 

szállítólevél aláírását követően száll át a Vevőre. 
 

6.5. Felek megállapodnak, hogy Eladó a szállításért külön díjat nem számíthat fel. 
 

6.6.  Felek megállapodnak, hogy hibás teljesítés estén a szállításból, illetve fuvarozásból eredő hibákkal 
kapcsolatban – amelyek a Berendezés szállítása során keletkeztek és átvételekor azonnal 
felismerhetők – Vevő a teljesítéstől számított három (3) munkanapon belül jogosult Eladóval 
szemben fellépni. 
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6.7.  Egyéb minőségi hibákkal, vagy mennyiségi eltérésekkel, hiányokkal kapcsolatos igényeket a Vevő 

azok észlelését követő három (3) munkanapon belül bármikor kifogásolhatja Eladónál. 
 

6.8.  Hibás teljesítés esetén Vevő három (3) munkanapon belül Eladóval közösen jegyzőkönyvet vesznek 
fel. 

 
6.9.  A minőségi vagy mennyiségi hibák esetén, illetve akkor is, ha a termék bizonyítottan nem felel meg 

a 2. sz. mellékletben (Műszaki leírás) hivatkozott minőségi követelményeknek, Vevő a Szerződés 
7.12. pontjában szabályozott mértékű kötbért és / vagy kártérítési igényt érvényesíthet. 

 
6.10. Amennyiben a Felek a minőségi kifogás vonatkozásában nem tudnak megegyezni, abban az esetben 

az illetékes minőségellenőrző szerv véleményét – a jegyzőkönyv egyidejű megküldésével – kell 
kikérni, amely ez esetben irányadó. 

 
6.11. A teljesítés Vevő általi átvétele nem jelenti az Eladó szerződésszegése esetén a Vevőt megillető 

igényérvényesítés jogáról való lemondást. 
 

6.12.  Abban az esetben, ha Eladó akadályoztatása esetén – vis maior esetét bele nem értve – nem tud 
határidőben szállítani, és a szállítási késedelem veszélyezteti Vevő működését, Vevő jogosult az adott 
Terméket vagy azt helyettesítő Terméket harmadik személytől beszerezni. Vevő az ebből eredő 
többletkiadásait kártérítési követelésként érvényesítheti Eladóval szemben. 

 
 

7.) SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEI 
 

7.1.  Eladó szavatosságot vállal azért, hogy a Berendezés megfelel a jogszabályoknak, a Vevő ajánlattételi 
felhívásában, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, az Eladó ajánlatában és jelen 
Szerződésben foglalt minőségi és egyéb követelményeknek, illetve rendeltetésszerű használatra, 
továbbá célzott hatás kiváltására alkalmas. 

 
7.2. Eladó szavatol azért, hogy a Szerződés szerinti feladatokat határidőben elvégzi, továbbá a Szerződés 

teljes időtartama alatt a Szerződés szerinti feladatok elvégzése és Vevő támogatása céljából 
folyamatosan a Vevő rendelkezésére áll, biztosítja a Szerződés minőségi teljesítéséhez szükséges 
szakértelmet, szakemberforrást és technikai hátteret. 

 
7.3. A Szerződésben meghatározott feladatok elvégzésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő 

személyiségi, szerzői, illetve egyéb jogi kérdéseket illetően Eladó köteles a tőle elvárható legnagyobb 
gondossággal előzetesen eljárni és azokról a Vevőt előzetesen tájékoztatni. Eladó szavatolja, hogy a 
Berendezés vonatkozásában harmadik személynek nincsen olyan - így különösen szellemi 
alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó - joga (pl. szerzői joga, szabadalma, újítása vagy 
védjegye), amely a Vevőnek e használati jogát korlátozná, vagy megakadályozná. Eladó vállalja, 
hogy ha a Berendezés tekintetében harmadik személynek ilyen joga lenne, a lehető legrövidebb időn 
belül megszerzi a harmadik személyek szükséges hozzájárulását. Ha a szükséges hozzájárulásokat 
Eladó nem tudja megszerezni, a Vevő jogosult a hozzájárulásokat az Eladó költségére megszerezni, 
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vagy a Szerződés szerint fizetendő esedékes Eladói díjrészletet csökkenteni, illetve a Szerződéstől 
elállni. 

 
7.4. Vevő kötbérfizetési kötelezettséget a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésében rögzítettekre tekintettel olyan 

okból megvalósuló szerződésszegés esetén írhat elő, amelyért Eladó felelős. Vevő a jelen Szerződés 
alábbi pontjaiban rögzítettek szerint késedelmi, valamint meghiúsulási kötbér követelésére jogosult. 

 
7.5. Az Eladó hibásan teljesít, ha a Szerződésben meghatározott Berendezés nem felel meg a 7.1. pontban 

foglalt követelményeknek. Hibás teljesítés esetén Eladó a Vevő felszólításában meghatározott 
határidőn, de legfeljebb 3 (három) munkanapon belül köteles biztosítani a hiba jellegétől függően a 
kicserélést a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés a) pontja alapján. Amennyiben a hiba jellege (pl. a Berendezés 
kicserélése, az értékcsökkenés mértéke) tekintetében a Vevő és az Eladó között vita merül fel, az 
Eladó köteles a saját költségére minőségvizsgáló szervek szakvéleményét beszerezni. 

 
7.6. Ha a hibás teljesítés miatt a Vevő teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt – így különösen, de nem 

kizárólagosan, ha a Berendezés nem cserélhető ki, az Eladó a kicserélést nem vállalja, vagy a 
Berendezés (annak egy részének, alkotórészének, tartozékának) kicserélése rövid idő alatt 
értékcsökkenés és a Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a Vevő, mint súlyos 
szerződésszegési okként elállhat a Szerződéstől, illetve azonnali hatállyal felmondhatja azt. 

 
7.7. A kellékszavatossági jogok 7.5. pontban megadott határidőn belüli, Eladó általi késedelmes 

teljesítése esetén a Vevő késedelmi kötbérre jogosult.  
 

7.8. Vevő késedelembe esik, ha  

- a Szerződésben írt ellenszolgáltatást határidőben nem, vagy csak részben fizeti meg; illetve 
- a szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem fogadja el (Ptk. 6:156. § (1) bekezdése), vagy 
elmulasztja azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Eladó 
szerződésszerűen teljesíteni tudjon. 
 

7.9. Vevő köteles megtéríteni Eladónak a késedelemből eredő kárát, kivéve, ha bizonyítja, hogy a 
késedelmet ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény 
okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa (Ptk. 6:142. §). 

 
7.10. Eladó késedelmesen teljesít: 

- ha a Berendezés tekintetében a Szerződésben, valamint a Vevő által megállapított teljesítési 
határidő eredménytelenül eltelt, 
- más esetekben, ha kötelezettségét a Vevő felszólítására (a Vevő által megjelölt határidőn belül) nem 
teljesíti. 

 
7.11. Eladó köteles megtéríteni a Vevőnek a késedelemből eredő kárát, kivéve, ha Eladó bizonyítja, hogy 

a késedelmet ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény 
okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa (Ptk. 6:142. §). 
Eladó jelen Szerződés szerinti kötelezettsége teljesítésének felelős késedelme esetén a Vevő 
késedelmi kötbérre jogosult. 
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7.12.  Vevő késedelmi kötbérre jogosult a 2.3. pontban rögzített határidő eredménytelen elteltét követően. 

A késedelmi kötbér alapja a Berendezés nettó ellenértéke, mértéke naptári naponként 1,00%, az 
érvényesített követelés legfeljebb azonban a Berendezés nettó ellenértékének 20,00%-a lehet. 

 
7.13. A késedelmi kötbér maximális mértékének elérése esetén Vevő jogosult elállni a Szerződéstől, illetve 

azonnali hatállyal felmondhatja azt. A Szerződéstől való elállás, illetve felmondás esetén Vevő 
jogosult jelen Szerződésben rögzített meghiúsulási kötbért érvényesíteni, azonban ebben az esetben 
nem érvényesíthet késedelmi kötbért. 

 
7.14.  Vevő – függetlenül attól, hogy Eladó a késedelmét kimentette-e – követelheti a teljesítést (a 

késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti Eladót a teljesítés alól), vagy ha a késedelem 
következtében a Szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a Szerződéstől, illetve 
felmondhatja azt. Eladó késedelme a Vevő egyidejű késedelmét kizárja. 

 
7.15.  Vevő meghiúsulási kötbérre jogosult, amennyiben Eladó a teljesítését olyan okból tagadja meg, 

amiért felelős. A meghiúsulási kötbér alapja a Berendezés nettó ellenértékének 25%-a. 
 

7.16.  Vevő a Szerződés teljes nettó összegének 25%-ig terjedő meghiúsulási kötbérre jogosult, 
amennyiben 

a.) - a teljesítés során nyilvánvalóvá válik, hogy Eladó jelen Szerződés szerinti feladatai 
teljesítését csak olyan számottevő késéssel, illetve hibásan tudja elvégezni, amire tekintettel 
Vevőnek a Ptk. 6:140. § (1) bekezdés szerinti, a Szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke 
megszűnt; 

b.) - a késedelmi kötbér maximális mértékét eléri; 
c.) - Eladó elmulasztja a szállítást; 
d.) - a felmondásra, illetve elállásra az Eladó (más) súlyos szerződésszegése adott okot – így 

különösen, de nem kizárólagosan, ha hibásan teljesít és kicserélési kötelezettségének ésszerű 
időn belül sem tesz eleget; 

e.) - Eladó a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt magatartások valamelyikét megvalósítja; 
f.) - a Kbt. 143. § (2) bekezdése szerinti körülmény fennáll. 

7.17. Vevő a teljesítés elmulasztásának tekinti, amennyiben Eladó késedelme esetén a Vevő által adott 
póthatáridőt is elmulasztja, vagy amennyiben Eladó a teljesítést bármilyen indokra hivatkozással – a 
vis maior esetét kivéve – megtagadja. A póthatáridő nem lehet több, mint 48 (negyvennyolc) óra. 

 
7.18.  Minőségi, vagy mennyiségi hiányosság esetén, valamint ha kiderül, hogy a Termék nem felel meg 

az 1. pontban, az ajánlati felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, valamint a 
Szerződés mellékleteiben foglalt minőségi követelményeknek, a Vevő a 7.15. pontban szabályozott 
mértékű kötbért és/vagy kártérítési igényt érvényesíthet; továbbá Vevőnek jogában áll harmadik 
cégtől beszerezni a kifogásolt minőségű / mennyiségű Terméket és az esetlegesen felmerülő 
többletköltséget Eladóval szemben érvényesíteni. 

 
7.19.  Felmondás, illetve elállás és meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén a Vevő többé nem követelheti 

a Szerződés teljesítését az Eladótól. 
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7.20. Ugyanazon jogcímen kizárólag egyféle kötbér követelhető. A kötbérek érvényesíthetőségére a Ptk. 
6:186-6:187. §-aiban foglaltak az irányadóak. 

 
7.21.  A késedelmi kötbér a késedelem megszűnésekor, a meghiúsulási kötbér az Eladó teljesítési 

képességének megszűnéséről, vagy a teljesítés megtagadásáról történő Vevő általi 
tudomásszerzéskor, illetve késedelmes, vagy hibás teljesítést követően az érdekmúlás és elállás 
Eladóval történő közlésekor válik esedékessé. 

 
7.22.  Késedelmes teljesítés esetén Eladó haladéktalanul, illetve a Vevő által kitűzött póthatáridőn belül 

továbbra is köteles a teljesítésre. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti az 
Eladót a teljesítés alól. A teljesítés meghiúsulása esetében Vevő kötbérigényének érvényesítésével a 
teljesítést nem követelheti.  

 
7.23.  Vevő jogosult kötbérkövetelését leszámlázni és az általa az Eladónak fizetendő összegbe 

beszámítani, a Kbt. 135. § (6) bekezdésének figyelembevétele mellett. Amennyiben Vevőnek – Eladó 
nem teljesítése, illetve késedelmes teljesítése következtében – nem keletkezik ellenérték fizetési 
kötelezettsége, úgy Vevő a kötbért kiszámlázza és azt Eladó köteles a számla kézhezvételétől 
számított 3 (három) banki napon belül Vevő részére kifizetni. Ugyanígy kell eljárni, amennyiben a 
kötbér összege az ellenérték összegét meghaladja. 

 
7.24.  Vevő a Ptk. 6:142. § alapján fenntartja magának azt a jogát, hogy kötbér-, illetve a 

szerződésszegésből fakadó egyéb igényét az elévülési határidőn belül akkor is érvényesítheti, ha a 
szerződésszegésről - késedelmes vagy hibás teljesítésről - tudva a teljesítést elfogadja, és 
haladéktalanul nem jelenti be igényét. 

 
7.25.  A napokban megállapított kötbérek számítási alapja a visszaigazolt szállítási határidő eredménytelen 

elteltét követő, minden megkezdett naptári nap. A tört nap is egész napnak számít. 
 

7.26. Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő a Kbt. 142. § (1)-(2) bekezdései alapján köteles a 
szerződésszegésből eredő igényeket érvényesíteni és azt dokumentálni. 

 
7.27.  Vevő tájékoztatja az Eladót, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése alapján Vevő köteles bejelenteni a 

Közbeszerzési Hatóságnak, ha az Eladó jelen Szerződésben rögzített kötelezettségeit súlyosan 
megszegi és ez a Szerződés felmondásához, attól való elállásához, kártérítés követeléséhez, vagy 
egyéb a Szerződésben rögzített jogkövetkezmény érvényesítéséhez vezetett, valamint, ha Eladó 
magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a Szerződés lehetetlenülését okozza. 

 
 

8.) JÓTÁLLÁS 
 

8.1.  Eladó a Szerződés alapján a leszállításra kerülő Berendezésre a leszállítást követően a jeladó 
egységre 3 (három) év, vevőegységre és elektródára 5 (öt) év, antennára 90 (kilencven) nap jótállást 
vállal a Ptk. 6:171-6:173. §-ai, illetve a vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerint. 

 
8.2.  A Szerződés alapján teljesített szállítás során – Felek eltérő megállapodása hiányában – Eladó köteles 

kellékszavatosságot vállalni, amely adott esetben megfeleltethető az Eladó nagykereskedelmi 
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tevékenysége során alkalmazott jogszabályokban meghatározott minőségbiztosítási rendszerével. A 
szavatosság időtartama a gyártói szavatossághoz igazodik. 

 
8.3.  Szállításból, illetve fuvarozásból eredő hibák esetén Vevő a teljesítés megtörténtétől számított 3 

(három) munkanapon belül jogosult az Eladóval szemben fellépni és igénybejelentésével élni. 
 

8.4.  Minőségi hiba esetén a Vevő azok észlelését követően 3 (három) munkanapon belül köteles Eladót 
értesíteni, és szavatossági igényét közölni. Vevő lehetősége eldönteni, hogy esetenként milyen 
szavatossági igény érvényesítése történik. 

 
8.5.  A jótállási kötelezettség késedelmes vagy hibás teljesítése a Szerződésben meghatározottak szerinti 

kötbér felelősséget váltja ki, az alkalmazni rendelt kötbér a jelen Szerződés 7.12. pontja szerint 
alakul. 

 
8.6. A jótállás ideje alatt az elvégzett tevékenység tekintetében az Eladó díj- és / vagy költségigényt 

(például kiszállási díj, szállítási díj, munkadíj, kilométerdíj, stb.) Vevővel szemben nem támaszthat.  
 

8.7. Eladó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a leszállított Berendezés 
használatát akadályozza vagy korlátozza. 

 
 

9.) A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 
 

9.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármelyik Fél részéről csak súlyos szerződésszegés, 
mint azonnali hatályú felmondási ok esetén mondható fel, a Szerződés rendelkezései szerint. 

 
9.2. Azonnali hatályú felmondási oknak, ezáltal súlyos szerződésszegésnek minősül a Vevő részéről, aki 

egyoldalú, az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával haladéktalanul felmondhatja a Szerződést, 
vagy bármely részét, különösen ha: 

- olyan okból, amelyért Eladó felelős harmadik személy a Berendezést (beleértve a tartozékait 
és szoftverét) jogosulatlanul elvonja a Vevő használatából: a Vevő a Berendezésen és kiegészítő 
részein (tartozékain) nem tud tulajdont szerezni, olyan okból, amelyért Eladó felelős; 
- az Eladó gazdálkodásában, vagy szervezetében olyan változások következnek be, amelyek 
veszélyeztetik a Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését, vagy az Eladóval szemben 
felszámolási- vagy végrehajtási eljárást rendeltek el, 
- Eladó a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglalt magatartások valamelyikét megvalósítja, 
- Eladó megtagadja a Szerződésben vállalt feladatok elvégzését, 
- kötbér mértéke eléri a maximumát. 
 

9.3. Vevő a Kbt. 143. § (1) bekezdése szerint a Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak 
szerint - a Szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó (ajánlattevőként 
szerződő fél) személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 
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139. §-ban foglaltaknak; vagy 
c) az 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. 
 

9.4. Vevő köteles a Szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha 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. 

 
9.5. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján a Vevő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha 

szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon – ha 

a) a nyertes ajánlattevőben (Eladó) 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 k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely 
feltétel; 
b) a nyertes ajánlattevő (Eladó) közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott valamely feltétel. 
A Szerződés e pont szerinti felmondása esetén Vevő a Szerződés megszűnése előtt már teljesített 
szolgáltatás pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 

9.6. A Szerződés azonnali hatályú felmondása esetén Vevő jogosult a Szerződés szerinti meghiúsulási 
kötbér követelésére. 

 
9.7. A Szerződés felmondással való megszüntetése esetére Felek egymással szemben elszámolási 

kötelezettséggel tartoznak. 
 

9.8. A szerződésszegésért felelős Fél köteles a másik Félnek az ebből eredő kárát a polgári jog szabályai 
szerint megtéríteni. 

 
 

10.) RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG 
 

10.1. Ha a Szerződés vagy mellékleteinek bármely része érvénytelennek bizonyul, a Szerződés fennmaradó 
része érvényes marad. Ebben az esetben Felek a Szerződést úgy értelmezik és módosítják, hogy az 
érvénytelenné vagy hatálytalanná vált részek nélkül a Szerződés a Felek céljának leginkább 
megfeleljen. 

 
11.) VIS MAIOR 
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11.1. Vis maiornak tekintik a Felek azokat az akaratukon kívül álló eseményeket, amelyekért egyik Fél 
sem felelős, amelyek a Szerződés hatálybalépését követően álltak elő, illetve amelyek a Szerződés 
hatályba lépését megelőzően álltak elő – és melyek megakadályozzák a Szerződés teljesítését, vagy 
további teljesítését – de következményeit a Felek nem láthatták előre. 

 
11.2. A vis maior események által érintett Felek kötelesek írásban – a lehetőséghez képest azonnal – 

értesíteni egymást az ilyen esemény bekövetkezéséről és megszűnéséről, valamint annak fennállása 
alatt az azzal kapcsolatos valamennyi lényeges körülményről. Az ennek elmulasztásából eredő kár a 
mulasztó Felet terheli. Mindkét Fél – amennyiben ésszerűen lehetséges – a vis maior ideje alatt 
mindent megtesz a kötelezettségei teljesítésének folytatása érdekében.  

 
11.3. Ha a vis maior esemény következtében Eladó nem tudja a Szerződés szerinti kötelezettségét 

teljesíteni és a körülmények hosszantartó, vagy előre meg nem határozható elhúzódása miatt a Vevő 
teljesítéshez fűződő érdeke megszűnik, Vevő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani az 
Eladóhoz küldött írásbeli értesítéssel. Amennyiben a vis maior esemény miatt bekövetkezett állapot 
időtartama meghaladja a 3 (három) egymást követő hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést 
azonnali hatállyal felmondani. 

 
11.4. Ha a vis maior nem teszi lehetetlenné a Szerződés teljesítését, de késlelteti azt, úgy a teljesítési 

határidő meghosszabbodik a vis maior okozta késedelem időtartamával. 
 
 

12.) VITÁS KÉRDÉSEK, JOGI ESZKÖZ MEGVÁLASZTÁSA, ILLETÉKESSÉG 
 

12.1.  Amennyiben a Szerződés, közbeszerzési dokumentumok, Ajánlat között ellentmondás áll fenn, a 
Szerződésben foglaltak az irányadók. Ha egy adott kérdés tekintetében az ellentmondás a Szerződés 
rendelkezéseinek alkalmazásával nem küszöbölhető ki, elsődlegesen a közbeszerzési 
dokumentumok, végül az Ajánlat rendelkezései alkalmazandók, amelyek fizikailag nem kerülnek 
csatolásra a Szerződéshez. 

 
12.2. Amennyiben a Felek között a Szerződéssel összefüggésben vita alakul ki, a Felek vállalják, hogy 

vitájukat elsősorban megegyezéssel rendezik. Amennyiben a tárgyalások kezdetétől számított 30 
napon, vagy a Felek által esetenként megállapított határidőn belül Felek nem tudják békés úton 
megoldani vitás kérdéseiket, jogvitáik rendezésére a magyar Polgári Perrendtartás szerinti 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak. 

 
12.3. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Kbt., a Ptk. adásvételi 

szerződésre vonatkozó rendelkezései, valamint a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök 
közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet irányadóak. 

 
 
 
 

13.) ALVÁLLALKOZÓK 
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13.1.  Eladó a teljesítésében közreműködő alvállalkozó tekintetében a Kbt. 138. §-ban foglaltakat köteles 
figyelembe venni. Eladó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, 
amely a közbeszerzési eljárásban részt vett Eladó alkalmasságának igazolásában. Az Ajánlatban 
megjelölt alvállalkozó személye csak a Kbt. 138. §-ban foglaltak szerint módosítható. 

 
13.2. Eladó tudomásul veszi, hogy a Szerződés teljesítése során a teljesítésbe jogszerűen bevont 

alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. Jogellenesen bevont alvállalkozó 
esetén Eladó minden kárért teljes felelősséggel tartozik. 

 
13.3. Az alvállalkozók igénybevétele Eladó kötelezettségein nem változtat, Eladó köteles helytállni az 

alvállalkozók felé mind a saját, mind a Vevő esetleges mulasztásaiért. Az alvállalkozók a Vevővel 
szemben közvetlenül nem léphetnek fel: igényeik érvényesítése érdekében Eladónak kell eljárnia. 

 
14.) KAPCSOLATTARTÁS 

 
14.1.  Felek kötelesek a Szerződéssel kapcsolatos minden lényeges körülményről egymást haladéktalanul 

tájékoztatni. Felek a Szerződéssel és a teljesítéssel kapcsolatos nyilatkozattételre kapcsolattartókat 
neveznek meg, akik ebben a körben a Felek képviselőinek minősülnek. 

Kapcsolattartó Vevő részéről: 
- Név:  
- Telefonszám:  
- Telefax szám:  
- E-mail:  
Kapcsolattartó Eladó részéről: 
- Név:    
- Telefonszám:  +36 
- Telefax szám:  +36 
- E-mail: 

14.2. Felek közötti levelezés nyelve magyar. 
 
14.3. Felek a megnevezett kapcsolattartó személyének megváltozása vagy helyettesítése esetén a változást 

2 (kettő) munkanapon belül írásban közlik egymással. 
 

14.4. Felek között a Szerződéssel kapcsolatos – a munkavégzés menetét, a teljesítést érdemileg befolyásoló 
– közlés, értesítés csak írásban érvényes és hatályos. Felek ezért megállapodnak abban, hogy a 
Szerződés keretében egymással szóban vagy telefonon közölt ilyen közlést, értesítést telefaxon, 
illetve levélpostai vagy elektronikus úton utólag megerősítik. Felek a visszaigazolt e-mailt az egymás 
közötti kapcsolattartásban írásbeli formának ismerik el. 

 
14.5. Az iratokat kézbesítettnek kell tekinteni, ha azokat a címzett átveszi az irat másolati példányán, 

kézbesítőkönyvben vagy tértivevényen, továbbá az elektronikus úton (fax, e-mail) megküldött 
iratokat visszaigazolja. Az e-mail útján küldött iratok esetében a címzett kérheti a küldemény aláírt, 
nyomtatott formában való megismétlését. Ez utóbbi esetben is az elektronikus úton továbbított irat 
megérkezésének időpontja tekintendő az irat kézbesítési időpontjának. 
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14.6.  Felek a teljesítéssel kapcsolatos kérdésekre, észrevételekre a másik Félnek legfeljebb 2 (kettő) 

munkanapon belül, írásban válaszolnak. 
 
 

15.) IMPORT ÉS EGYÉB ENGEDÉLYEK, ADÓK, ILLETÉKEK 
 

15.1. Eladó a Szerződés alapján kizárólag a hatályos szabványoknak, minőségi előírásoknak megfelelő, a 
forgalomba hozatalra vonatkozó engedélyekkel rendelkező Berendezést szállíthat Vevő részére. 

 
15.2. Eladó saját költségére tartozik gondoskodni a szükséges valamennyi engedélyről, Vevő részére 

történő átadásról, ideértve a szükséges hatósági engedélyek beszerzését is. 
15.3. 15.3. A Szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésével kapcsolatban Magyarországon kívül 

felmerülő adókat és illetékeket, valamint az engedélyekkel kapcsolatos illetéket Eladó viseli. 
 
15.4. Amennyiben a Berendezés tekintetében az előírt engedélyeket visszavonják, a forgalmazás 

lehetőségét felfüggesztik vagy megszüntetik, Eladó köteles a körülményekről Vevőt haladéktalanul 
írásban értesíteni. 

 
 

16.) EGYÉB FELTÉTELEK 
 
16.1.  A Szerződés és annak mellékletei, írásos formában módosíthatók, a Kbt. 141. §-ban foglaltak 

figyelembevétele mellett. A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a Felek cégjegyzékben 
nyilvántartott adataiban – így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában, 
továbbá a szerződéskötés és teljesítés során a kapcsolattartók adataiban – bekövetkező változás 
(módosítás) kapcsán nem kell hirdetményt közzétenni. Az említett változásokról az érintett Fél a 
másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 (tíz) napos határidővel, 
vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 (tíz) napon belül köteles értesíteni. 

 
16.2. Eladó az 4. számú melléklet 2 (kettő) eredeti példányának aláírásával ezúton nyilatkozik, hogy 

átlátható szervezetnek minősül és vállalja, hogy az erre vonatkozó nyilatkozatában foglaltak 
változása esetén haladéktalanul tájékoztatja Vevőt. A nyilatkozat mindkét eredeti példánya Vevőt 
illeti. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést Vevő jogosult felmondani. 

 
16.3.  A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez 

arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 

 
16.4.  Eladó tudomásul veszi, hogy a Semmelweis Egyetem területén, így a munkaterületein is, zárt láncú 

video megfigyelő rendszer működik, melynek rögzített felvételeit a Biztonságtechnikai, Logisztikai 
és Szolgáltatási Igazgatóság ellenőrzi. 

 
16.5.  Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:  
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1. sz. melléklet: Ajánlattételi felhívás és egyéb közbeszerzési dokumentumok 
2. sz. melléklet: Eladó Ajánlata 
3. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

 
Jelen Szerződés 5 (öt) azonos érvényű példányban magyar nyelven készült, melyből Vevőt 4 (négy), Eladót 
1 (egy) példány illet. Felek a Szerződést elolvasás és közös értelmezés után mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
 
Budapest, 2018. ……………………….  Budapest, 2018. ……………………….. 
 
__________________________________   _________________________________ 

Dr. Szász Károly 
         kancellár       Eladó 

       Semmelweis Egyetem 
  Vevő 
 
 
Pénzügyileg ellenjegyzem a Vevő részéről: 
Budapest, 2018 ______________ hó ___ napján: 
 
 
__________________________________ 

Dr. Borbélyné Balogh Zsuzsanna 
gazdasági főigazgató 

 
Jogilag ellenjegyzem a Vevő részéről: 
Budapest, 2018 ______________ hó ___ napján: 
 
 
__________________________________ 

jogtanácsos 
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ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT∗ 

3. számú melléklet 

 

 II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
 gazdálkodó szervezetek: 
Alulírott ……………………………………….…. (név) mint a 
……………………………………………………………………………………………….….. 
(cégnév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek 
minősül, mivel olyan (aláhúzandó) 

− belföldi jogi személy, 

− külföldi jogi személy 

− belföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 

− külföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, 

amely megfelel a következő feltételeknek: 

1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa(i) megismerhető(k): 

 
Sorsz. Tényleges tulajdonos 

neve 
Születési helye, 

ideje 
Édesanyja neve Tulajdoni 

hányad/szavazati 
jogának mértéke 

     

     

     

 
Amennyiben a szervezetben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, 
befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet található, annak adatai a következők (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben 
releváns): 

 
Sorsz. Jogi személy/jogi 

személyiséggel nem 
rendelkező szervezet 

neve 

adóilletősége adószáma Részesedés 
mértéke %-ban 

     

     

     

 
 

∗ A szervezeti formának megfelelően kell kitölteni a I-III. pontok közül a vonatkozó részt, és a kitöltött résznél 
kell keltezni és aláírni. 



 
 

Semmelweis Egyetem „1 db Avery Spirit Neurostimulátor beszerzése az I. sz. Gyermekgyógyászati 
Klinika részére” 

Közbeszerzési 
dokumentumok 

 

43  

A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i) (csak 
abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns): 

 
Sorsz. Gazdálkodó 

szervezet neve 
Tényleges 

tulajdonos(ok) neve 
Születési helye, 

ideje 
Édesanyja 

neve 
Tulajdoni 

hányad/szavazati 
jogának mértéke 

      

      

      

 
2. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban 
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezménye van. 
Ebben az esetben kérjük adja meg az ajánlat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, 
hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által együttesen saját 
eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 
mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele 
hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, 
kérjük újabb táblázat kitöltését (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns)) : 

 
adóév Gazdálkodó szervezet neve Az illetőség szerinti országban termelő, 

feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 
befektetői, valamint kereskedelmi 
tevékenységéből származó bevételének 
aránya az összes bevételhez képest 

(ajánlat 
benyújtásának 
éve) 

  

…   

…   

…   

(utolsó lezárt 
adóév) 

  

 
3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 
külföldi társaságnak, 
4. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet tekintetében az 1-3. pontok szerinti feltételek fennállnak. 
Tudomásul veszem, hogy a Semmelweis Egyetem - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdés értelmében - nem köthet érvényesen visszterhes 
szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést olyan jogi személynek, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül a Nemzeti Vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható 
szervezetnek. 
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Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szervezetemmel kötött 
szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 55. §-ban meghatározott – a szervezet 
átláthatóságával összefüggő - adatokat a Semmelweis Egyetem kezelje. 
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről a Semmelweis 
Egyetemet haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat 
alapján kötött szerződést a Semmelweis Egyetem az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend.50. § (1a) bekezdése alapján felmondja, vagy - ha a szerződés 
teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll. 
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály 
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és 
cégjegyzésére). 

 
Kelt: ………………...(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap) 

 
……………………………………… 

cégszerű aláírás 
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IV. FEJEZET 
 

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS 
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