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I. ÚTMUTATÓ 
AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 
1. Előzmények, általános információk 
 

Az ajánlatkérő ajánlattételre hívja fel az ajánlattevőket az eljárást megindító felhívásban és a jelen 
közbeszerzési dokumentumokban részletezett árubeszerzésre vonatkozóan. A közbeszerzési 
dokumentum nem mindenben ismétli meg a felhívásban foglaltakat, a felhívással együtt 
kezelendő. A felhívásban és jelen közbeszerzési dokumentumban foglaltaknak nem megfelelő, 
vagy azoktól illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénytől (továbbiakban: Kbt.) 
eltérő ajánlat benyújtása az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után. 

Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az 
ajánlattevőnek kell viselnie, ezek részben vagy egészben történő megtérítésére ajánlatkérő nem 
kötelezhető. 

 
2. Az eljárásban résztvev ő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

 
Név: Bogáti János 
Levelezési cím: H-4611 Jéke, Liptay utca 4. 
E-mail cím: kozbeszerzes@projectexpert.hu 
Lajstromszám: 00755 
 

3. A projekt bemutatása, a beszerzés tárgya 
 

A közbeszerzési eljárás tárgya: „Fogászati készülékek beszerzése” 

A szállítandó termékek részletes ismertetése és mennyiségei a jelen közbeszerzési 
dokumentumok műszaki leírásában található. 

 
4. Kiegészít ő tájékoztatás kérése 
 

Bármely gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet – a megfelelő 
ajánlattétel érdekében – a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban 
kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérő nevében eljáró szervezettől. Az ajánlattevőknek 
kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket (a továbbiakban: kérdések) írásban kell benyújtaniuk az 
alábbi elérhetőségeken: 
 

Hivatalos név: Project Expert Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
Címzett: Bogáti Csaba ügyvezető 
E-mail: kozbeszerzes@projectexpert.hu 

 
A telefonon érkez ő kérdésekre az esélyegyenl őség elvének megfelel ően nem áll 
módunkban választ adni! 

Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmüket szerkeszthető 
MS Word (.doc) vagy OpenOffice Writer (.odt) formátumban is szíveskedjenek továbbítani, az 
elektronikus levél tárgyában feltüntetve az eljárás megnevezését. 

Kizárólag az ajánlattevő felelőssége, hogy olyan e-mail címet adjon meg, amely 24 órában képes 
a küldött elektronikus üzeneteket fogadni. Az ajánlatkérő kizárólag a rendelkezésre bocsátott 
elérhetőségekre küldi meg a dokumentumokat. 

Az azonos tartalmú kérdések a válaszban csak egyszer kerülnek feltüntetésre és 
megválaszolásra. 

A kiegészítő tájékoztatás megadása során az ajánlatkérő nem jelöli meg, hogy a kérdést melyik 
gazdasági szereplő tette fel. 

 
 



5. Helyszíni bejárás, konzultáció 
 

Az ajánlatkérő konzultációt nem szervez. Az ajánlattevő kötelessége, hogy megtegye a szükséges 
intézkedéseket minden olyan információ beszerzésére, amely az ajánlat elkészítéséhez 
szükséges, beleértve a teljesítés helyszínének alaposabb megismerését. 

Amennyiben ajánlattevő nem járja be a helyszínt, vagy elmulasztja a körülmények részletes 
megismerését, az nem menti fel azon kötelezettségek és felelősségek alól, amelyért később a 
megvalósítás során felel. 

 
6. Rész és alternatív ajánlat 
 

A részajánlat tételének lehetőségét az ajánlatkérő kizárja. A közbeszerzési eljárás tárgyát képező 
fogászati készülékek egy funkcionális egységet képeznek, mely a folyamatos betegellátási, 
üzemeltetési és garanciális feltételek miatt nem bontható részekre. 

Az ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet. 

 
7. Közös ajánlattétel lehet ősége 
 

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Ebben az esetben a közös ajánlattevők 
kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni 
jogosult képviselőt megjelölni. 

A közös ajánlattevők, illetve részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden 
nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 

A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után 
változás nem következhet be. 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők által kötött 
megállapodást, melynek minimálisan a következő elemeket kell tartalmaznia: 

- közös ajánlattevők neve, székhelye, adószáma; 
- a közbeszerzési eljárás lezárását követően megkötött szerződés során használni kívánt 

bankszámla számlaszáma; 
- a közbeszerzési eljárás adatai (ajánlatkérő neve, címe, a beszerzés tárgya); 
- a közös ajánlattevők nevében eljárásra jogosult képviselő megnevezése és 

felhatalmazása, az ajánlatkérővel való kapcsolattartásra, valamint a teljes körű 
döntéshozatalra; 

- a felek nyilatkozata az egyetemleges kötelezettség- és felelősségvállalásról a szerződés 
teljesítésére; 

- a közös ajánlattevők egymás közötti munkamegosztása, a teljesítésben való részvételük 
aránya; 

Ajánlatkér ő a Kbt. 35. § (8) bekezdés rendelkezései alapján ga zdálkodó szervezet 
alapításának lehet őségét kizárja. 

 

8. Alvállalkozók igénybevétele 
 

Alvállalkozó az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve: 

a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, 

b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész 
vagy alapanyag eladóját, 

c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; 



A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánla ttevőként szerz ődő félnek, 
illetve közösen ajánlatot tev őknek kell teljesítenie. Az alvállalkozói teljesítés  összesített 
aránya nem haladhatja meg a szerz ődés értékének 65%-át. 

A teljesítésben részt vev ő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói sz erződés 
értékének 65%-át meghaladó mértékben további közrem űködőt. 

Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy 
milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 

Az ajánlatban az ajánlattevőnek meg kell jelölnie: 

- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni, 

- az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozókat. [Kbt. 66. § (6) bekezdés]. 

 

A nyertes ajánlattev ő a szerződés megkötésének id őpontjában, majd – a kés őbb bevont 
alvállalkozók tekintetében – a szerz ődés teljesítésének id őtartama alatt köteles el őzetesen 
az ajánlatkér őnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, ame ly részt vesz a szerz ődés 
teljesítésében, és – ha a megel őző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót ne m 
nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni, v agy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát 
benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni k ívánt alvállalkozó nem áll a megel őző 
közbeszerzési eljárásban el őírt kizáró okok hatálya alatt. 

 

9. Az ajánlattétel határideje 
 

Az ajánlattétel határideje: 2017. szeptember 15. 11 :00 óra 

Az ajánlatok benyújtásának helye: Tornyospálca Község Önkormányzata  
 4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23.  

Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az 
ajánlattevőt terheli. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidőnél később érkezik meg az 
ajánlatkérőhöz, úgy azt a Kbt. 73. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő érvénytelennek 
tekinti. 

A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha 
annak kézhezvételére az ajánlattétel határidejéig sor kerül. 

 
10. Az ajánlat összeállításának formai követelménye i 
 

Az ajánlat elkészítésének alapja a közbeszerzési dokumentumok. 

Jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. Az eljárás során minden iratot, levelet és 
tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni. A közbeszerzési eljárás során megkötött 
szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. 

Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, az ajánlattevők 
kötelesek annak ajánlattevő általi felelős fordítását is az ajánlathoz csatolni. 

Az ajánlatot cégszerűen aláírva, az előírt formai követelményeknek megfelelően 1 eredeti papír 
alapú példányban, valamint az aláírt ajánlatot teljes terjedelemben tartalmazó, azzal mindenben 
megegyező elektronikus másolati példányban, digitális adathor dozón PDF formátumban 
lezárt csomagolásban kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. 

 
Az ajánlat csomagolására rá kell írni: 
 

Fogászati készülékek beszerzése 
2017. szeptember 15. 11:00 óra el őtt nem bontható fel! 

Az ajánlatot zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy 
hátsó lapjához kell rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre 



jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán 
legyen. 

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön, és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget 
vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell. A címlapot 
és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. 

Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 
 
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt – módosítást hajtottak végre, 
az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell 
ellátni.  
 

11. Az ajánlat tartalma, igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 
 

A közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatnak a következő dokumentumokat, okmányokat, 
igazolásokat, nyilatkozatokat kell – lehetőleg – az alábbi sorrendben tartalmaznia: 

 

Sorszám Dokumentum 
megnevezése Megjegyzés Melléklet 

1. Borítólap  1. melléklet 

2. Felolvasólap 
A közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott tartalommal készített felolvasólap. 

2. melléklet 

3. Tartalomjegyzék 

Folyamatosan növekvő oldalszámozással 
készített tartalomjegyzék. A tartalomjegyzéken 
tételesen fel kell sorolni a becsatolt 
dokumentumokat az ajánlatban elfoglalt helyük 
szerinti oldalszám feltüntetésével. 

3. melléklet 

4. Ajánlattételi nyilatkozat  A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint. 4. melléklet 

5. 
Közös ajánlattételi 
nyilatkozat (közös 
ajánlattétel esetén) 

A Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint. 5. melléklet 

6. 
Együttműködési 
megállapodás (adott 
esetben) 

A 6. pontban meghatározott tartalmi 
követelményeknek megfelelő megállapodás.  

7. 
Nyilatkozat alvállalkozók 
igénybevételéről 

A Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint.  
Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót 
igénybe venni, az ajánlathoz az 7. számú 
mellékletben található nemleges nyilatkozatot kell 
csatolnia. 

6. melléklet 
7. melléklet 

8. 

Nyilatkozat az ajánlattevő 
kis- és 
középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról 
szóló törvény szerinti 
besorolásáról. 
 

A Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint. 8. melléklet 

9. 
Ajánlattevői nyilatkozat 
kizáró okok hatálya alóli 
mentességről 

Az ajánlattevőnek az ajánlatában egyszerű 
nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem 
tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint 
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) 
alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában 
foglaltak szerint kell igazolnia. 

9. melléklet 
10. melléklet 

10. 
Ajánlattevői nyilatkozat a 
Kbt. 67. § (4) bekezdése 
szerint 

Az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles 
arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe az eljárásban előírt kizáró okok hatálya 
alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság 
igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt. 

11. melléklet 



11. 
Nyilatkozat a Kbt. 67. § 
(1) bekezdése szerint 

A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban 
a gazdasági szereplő csupán arról köteles 
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt 
alkalmassági követelmények teljesülnek, az 
alkalmassági követelmények teljesítésre 
vonatkozó részletes adatokat nem köteles 
megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági 
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes 
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító 
felhívásban előírt saját nyilatkozatait az 
alkalmassági követelmények tekintetében az 
eljárást megindító felhívásban előírt igazolások 
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az 
ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles 
benyújtani. 

12. melléklet 

12. Aláírási címpéldányok 

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot, illetőleg az 
abban szereplő nyilatkozatokat aláíró ajánlattevő 
képviseletére jogosult személy(ek) aláírási 
címpéldányát, illetőleg a 2006. évi. V. törvény 9. § 
(1) bekezdés szerinti aláírás mintáját egyszerű 
másolatban. Amennyiben az ajánlatot 
meghatalmazott írja alá, csatolni kell a cégkivonat 
szerint az ajánlattevő képviseletére feljogosított 
tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű 
másolati példányát. 

 

13. 

Nyilatkozat az 
alkalmasság 
igazolásában 
közreműködő 
szervezetekről 

Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) 
bekezdése alapján az előírt alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés igazolása 
érdekében bármely más szervezet (vagy személy) 
kapacitására támaszkodik, meg kell jelölni az 
ajánlatában ezt a szervezetet és az eljárást 
megindító felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelményt 
(követelményeket), melynek igazolása érdekében 
az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) 
támaszkodik. 

13. melléklet 

14. 

Szerződéses vagy 
előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalást 
tartalmazó okirat (adott 
esetben) 

Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet olyan 
szerződéses vagy előszerződésben vállalt 
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely 
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez 
szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd 
a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

15. 
Nyilatkozat papír alapú és 
elektronikus ajánlat 
egyezőségéről 

Ajánlattevő nyilatkozata, hogy a papír alapú és a 
PDF formátumú ajánlat egymással megegyezik. 

14. melléklet 

16. 
Nyilatkozat 
változásbejegyzésről 

Ajánlattevő nyilatkozata, cégbírósági 
változásbejegyzési eljárásról. Amennyiben az 
ajánlattevővel kapcsolatban el nem bírált 
módosítás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni 
kell a cégbírósághoz benyújtott 
változásbejegyzési kérelmet és az annak 
érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött 
igazolást egyszerű másolati példányban. 

15. melléklet 

17. Ajánlati ártáblázat Ajánlati ártáblázat 16. melléklet 

18. Műszaki leírás A megajánlott termékeket bemutató részletes 
műszaki leírás, melyből ellenőrizhető a 

 



közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott 
műszaki-technikai paraméterek teljesítése. 

Az ajánlatkér ő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására 5 mu nkanapon belül csatolandó a kizáró 
okok, az alkalmassági követelmények vonatkozásában benyújtandó dokumentumok 

19. 
Számviteli jogszabályok 
szerinti beszámolók (P1) 

Amennyiben a beszámoló a céginformációs 
szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló 
adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs 
szolgálat honlapján megtalálható beszámoló 
csatolása az ajánlatban nem kötelező. 
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik 
beszámolóval az előírt teljes időszakban, mert az 
időszak kezdete után kezdte meg működését, az 
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából 
származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult 
igazolni. 

 

20. 
Nyilatkozat referenciákról 
(M1) 

Az eljárást megindító felhívás feladásától 
visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb 
szállításainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján 

 

 
 
12. Az ajánlati ár 
 

Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni, nem köthet ő semmilyen külföldi fizet őeszköz 
árfolyamához.  Az árakat a szállítás időpontját és időtartamát, valamint az ajánlati kötöttséget 
figyelembe véve kell ajánlattevőnek meghatároznia.  
 
Az ajánlati ár tartalmazza a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget 
és kiadást, így különösen a termékek és tartozékaik ellenértékét, a raktározás, szállítás, 
csomagolás költségét. Az ajánlatot egész számban kifejezve kell megadni.  

A szállítás során bekövetkező árváltozásokat ajánlattevő utólag nem érvényesítheti. 

Az ÁFA tekintetében a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók. 
 

13. A kizáró okok és az alkalmasság igazolása 
 

Ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró okok fenn nem állásáról, az 
alkalmassági követelményeknek való megfelelőségről a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint. A 67. § 
(1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és 10. § g) 
pont gb) alpontja szerint kell a részletes adatokat megadnia. 

A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles 
nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az 
alkalmassági követelmények teljesítésre vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A 
gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat 
tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági 
követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására 
vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. 
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát 
megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek 
tekinthető ajánlattevőt öt munkanapos határidő tűzésével felhívni a kizáró okok, az alkalmassági 
követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására.  
 
 
 



14. Összegezés 
 

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezését követően írásbeli összegezést készít, amely 
tájékoztatást nyújt az ajánlatok elbírálásáról és a nyertes ajánlat kiválasztásának indokairól. Az 
összegezést ajánlatkérő minden ajánlattevő részére egyidejűleg megküld telefaxon vagy 
elektronikus úton. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. SZERZŐDÉSTERVEZET 



 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
(tervezet) 

Projektazonosító: TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00037 
Projekt címe: Tornyospálcai egészségház komplex kor szerűsítése 

 
 

Amely létrejött egyrészről: 
 
Név: Tornyospálca Község Önkormányzata  

Székhely: 4642 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 

Képviselő neve: Lukácsi Attila polgármester 

Adószám:  

Telefon:  

E-mail:  
 
mint vevő (továbbiakban: Vevő), másrészről: 
 
Név:  

Székhely:  

Képviselő neve:  

Adószám:  

Bankszámlaszám:  

 
mint eladó (továbbiakban: Eladó), együttesen Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi 
feltételekkel: 
 

ELŐZMÉNYEK 
 

Vevő, mint ajánlatkérő jelen szerződés megkötésére irányulóan a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) előírásai szerint „Fogorvosi készülékek beszerzése” tárgyú 
közbeszerzési eljárást bonyolított le, melynek eredményéről       napján tájékoztatta az ajánlattevőket.  

Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján Szerződő Felek a jelen adásvételi szerződést a 
fentiekben meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként, az eljárást megindító felhívás, a 
közbeszerzési dokumentumok, valamint az Eladó által benyújtott ajánlat tartalma alapján kötik meg. 
 
 
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 

1.1. Eladó vállalja, hogy a jelen adásvételi szerződés tárgyát képező, az eljárást megindító 
felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelő, 
a szerződés 1. számú mellékletében rögzített fogászati készülékeket (továbbiakban: 
termékek) ellenérték fejében leszállítja, üzembe helyezi (telepíti) és átadja Vevő részére. 

1.2. Teljesítés helye: 4642 Tornyospálca, Újfalusi utca 3. 
 
2. TELJESÍTÉSI FELTÉTELEK, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 
 

2.1. Eladó a termékeket az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 naptári napon belül 
köteles a Vevő részére átadni. Az Eladó eredményfelelősséget vállal a termékek határidőben 
történő leszállításáért és üzembe helyezéséért. Eladó előteljesítésre jogosult. 



 

2.2. Az Eladó a termékek leszállítását és üzembe helyezését a Vevővel történt egyeztetés szerint, 
a napi munkavégzést nem zavaró módon munkanapokon, munkaidőben végzi. 

2.3. Eladó a termékek leszállításáról köteles legalább egy nappal megelőzően szóban és írásban 
értesíteni a Vevőt. 

2.4. A Vevő alvállalkozó igénybevételéhez a Kbt. 138. § rendelkezéseinek megfelelően 
hozzájárul. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólag az ajánlattételi felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumokban, valamint az ajánlatban foglaltak szerint vesz igénybe 
alvállalkozót. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Eladó köteles a szerződés teljesítésének 
időtartama alatt előzetesen Vevő felé bejelenteni valamennyi olyan alvállalkozót, amely részt 
vesz a szerződés teljesítésében és a bejelentéssel együtt nyilatkozni, vagy az érintett 
alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 
nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. 

2.5. Eladó az alkalmasság igazolásában részt vett szervezetet – amennyiben van ilyen szervezet 
– a Kbt. 65. § (9) bekezdés szerinti módon köteles igénybe venni. Az ilyen szervezetek 
bevonására, vagy annak elmaradására a Kbt. 138. § (2) bekezdése irányadó. 

2.6. Az Eladó által üzembe helyezett, a szerződésben rögzített termékek átvétele tételesen, 
átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával történik. Az átadás-átvételre a teljesítés helyén kerül 
sor, amelyen a Szerződő Felek a termék átadásával illetve átvételével megbízott személyt a 
másik fél e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekintik, aki a termék átadásán illetve 
átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére, átadás-átvételi 
jegyzőkönyv aláírására is jogosultak. A termék átadásával illetve átvételével megbízott 
személyéről a Szerződő Felek kötelesek egymást írásban értesíteni az átadás-átvételt 
megelőzően. 

 
3. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE 
 

3.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Eladó az eljárást megindító felhívásban, 
valamint közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelő 
termékek leszállítását, telepítését és teljes körű üzembe helyezését nettó       Ft + ÁFA , 
mindösszesen bruttó       Ft  áron végzi el. 

3.2. A 3.1. pontban meghatározott ellenérték tartalmazza az Eladó jelen szerződés teljesítése 
érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását, különös tekintettel a termékek 
ellenértékére, illetve azoknak a teljesítés helyszínére történő szállítására, üzembe 
helyezésére, a teljes körű, helyszíni jótállás (garancia) nyújtására, beleértve az esetleges 
vám- és statisztikai költségeket, valamint a minőségi tanúsítás költségének összegét is. 

3.3. Eladó az ajánlati ár, mint ellenérték kialakításakor elvárható gondossággal vizsgálta felül a 
rendelkezésére bocsátott közbeszerzési dokumentumokat, az árak inflációs, vagy beszállítói 
áremelésre való hivatkozás esetén sem változhatnak. 

 
4. PÉNZÜGYI FEDEZET, ELSZÁMOLÁSOK, SZÁMLÁZÁS 
 

4.1. Vevő a szükséges pénzügyi fedezetet pályázati támogatásból biztosítja. 

4.2. A Vevő előleget nem biztosít, részszámla benyújtására nincs lehetőség. A termékek, 
valamint azok leszállítására és üzembe helyezésére vonatkozó ellenérték kiegyenlítése az 
átadás-átvételi jegyzőkönyvekben rögzített tételek teljesítését követően a Szállító által adott 
árak alapján kibocsátott számla ellenében, banki átutalással történik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdés rendelkezéseinek figyelembe vételével. 

4.3. A számla benyújtásának feltétele a Vevő által kiállított teljesítésigazolás. A teljesítésigazolás 
kiállítására a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók. 



 

4.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a támogatásból megvalósuló projekt elszámolási módja 
utófinanszírozás. 

4.5. A szerződés teljesítése során a Kbt. 135. § rendelkezései alkalmazandóak. 

4.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy a számlák benyújtása és kiegyenlítése során az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § rendelkezéseit alkalmazni kell. 

4.7. A helytelenül kiállított, vagy a szükséges mellékletek nélkül benyújtott számla nem tekinthető 
benyújtott számlának. 

 
5. KAPCSOLATTARTÁS 
 

5.1. Kapcsolattartásra kijelölt személyek, elérhetőségeik: 

Vevő részéről: 
Név:       
Cím:       
Telefon:       
E-mail:       

Eladó részér ől: 
Név:       
Cím:       
Telefon:       
E-mail:       

5.2. A fenti személyek vagy adataikban bekövetkezett változásokról a Szerződő Felek egymást 
írásban, lehetőség szerint előzetesen értesítik. 

5.3. Szerződő Felek közötti minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban – tértivevényes 
levél, személyes kézbesítés, e-mail – kell eljuttatni az 5.1 pontban meghatározott 
elérhetőségekre. 

5.4. Az e-mail útján történő kézbesítés akkor tekinthető teljesítettnek, ha a címzett azt igazoltan 
kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett. 

 
6. JÓTÁLLÁS, GARANCIA 
 

6.1. Eladó szavatol azért, hogy a leszállított termékek a közbeszerzési műszaki leírásban, a jelen 
szerződésben, valamint a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelnek. 

6.2. Eladó a termékekre és tartozékaira az átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésétől számított 
      hónap teljes körű helyszíni jótállást vállal. 

6.3. Eladó a nemzetközi anyag, technikai és műszaki színvonalnak megfelelően garantálja a 
termékek minőségét, rendeltetésszerű használhatóságát, konstrukcióban és kivitelben a 
közbeszerzési műszaki leírásban megadott technikai paramétereknek megfelelően. Eladó 
garantálja, hogy a termékek mentesek mindenfajta tervezési, agyag, kivitelezési, 
összeszerelési, vagy egyéb olyan hibától, amely az Eladó, vagy a gyártó tevékenységével 
összefüggésben van. 

6.4. Eladó vállalja, hogy amennyiben a jótállás időtartama alatt a termék meghibásodik, a hibát a 
bejelentést követő 3 munkanapon belül kijavítja. 

6.5. Vevő a szerződésben kikötött jótállástól függetlenül – választása szerint – a hibás 
teljesítésből eredő szavatossági jogait is érvényesítheti. 

 



 

 
7. FELMONDÁS, ELÁLLÁS 
 

7.1. A szerződés felmondására és megszüntetésére a Polgári Törvénykönyv szabályai az 
irányadóak a szerződésben rögzített kikötésekkel. 

7.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül minden olyan szerződésszegés, amely a szerződés 
azonnali felmondására ad lehetőséget. 

7.3. A Vevő az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja a 
szerződést, ha: 

 
- Eladó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi; 

- Eladó fizetésképtelenné válik, ellene csődeljárást (kivéve a Cstv. 11. § (2) bekezdés h) 
pontjában foglaltakat) vagy felszámolási eljárást kezdeményeznek, végelszámolását 
határozza el, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, kifizetéseit beszünteti; 

- Eladó vagyonában olyan jelentős változás következik be, amely a Vevő megítélése 
szerint a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését veszélyezteti; 

- Vevő érdekeit, különösen a projekt előrehaladását veszélyeztető vagy a jó hírnevét sértő 
esemény következik be; 

- Eladó a teljesítési határidőhöz képest 20 napot meghaladó késedelembe esik; 

- Eladó ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti Vevő utasításait; 

- Eladó tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt jogerős 
elmarasztaló határozatot hoznak. 

- A Kbt. 143. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott ok következik be. 

7.4. Felmondás esetén az Eladó kártérítésre nem jogosult. 

7.5. Szerződő Feleket a szerződés megszegéséért teljes körű kártérítési felelősség terheli. 

7.6. Szerződő Felek nem követnek el szerződésszegést, ha kötelezettségeik teljesítését ”vis 
maior” akadályozza meg, amely a szerződés aláírását követően következik be. 

 
8. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
 

8.1. Amennyiben Eladó a teljesítési határidőhöz képest olyan okból, amelyért felelős 
késedelmesen teljesít, köteles Vevő részére késedelmi kötbért fizetni figyelemmel a Ptk. 
6:186. §-ára. A késedelmi kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől 
számítva a szerződés szerinti tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenszolgáltatás 0,5%-a/nap, maximális mértéke: a szerződés szerinti tartalékkeret és 
általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 10%-a. 

8.2. Vevő a kötbérigényét írásban köteles közölni az Eladóval.  

8.3. A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti az Eladót a 
teljesítés alól. 

8.4. Vevőnek jogában áll a Kbt. 135. § (6) bekezdésének figyelembe vételével az érvényesített 
kötbért az ellenértékből visszatartani.  

8.5. Vevő a kötbérigényt meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is 
érvényesítheti. 

8.6. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen adásvételi szerződésben 
szabályozott kötelezettségeit megszegi, vagy elmulasztja és ennek következtében a Vevő 



 

által kötött támogatási szerződés/támogatói okirat alapján igazolt visszafizetési kötelezettség 
keletkezik; a Vevő által megküldött igazoló dokumentumok (visszafizetésre kötelező döntés) 
alapján kártérítésként megtéríti Vevőnek a visszafizetendő támogatás és kamatainak 
összegét a Ptk. 6:522. § rendelkezései alapján.  

 
9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

9.1. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja 
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az 
Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

9.2. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama 
alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) 
bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. 

9.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során 
tudomásukra jutó valamennyi információ, adat tekintetében titoktartási kötelezettséget 
vállalnak, valamint vállalják, hogy ezen információkat üzleti titokként kezelik, ezeket sem a 
szerződés időtartama alatt, sem pedig azt követően harmadik személyek tudomására a 
másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem hozzák. 

9.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a 
tárgyra vonatkozó egyéb jogszabályok előírási érvényesek. 

9.5. Szerződő Felek a szerződést kizárólag írásban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 141. § rendelkezéseivel összhangban módosíthatják. 

9.6. Szerződő Felek kikötik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvita eldöntése 
ügyében - a pertárgy értékének függvényében – a Kisvárdai Járásbíróság, illetve a 
Nyíregyházi Törvényszék a kizárólagosan illetékes. 

 
 
Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen adásvételi szerződésben foglaltakat elolvasták, megértették, és 
mint a szerződéses akaratuknak mindenben megfelelőt, jóváhagyólag saját kezűleg aláírták 3 eredeti 
példányban. 

Kelt:       

 

 
 ………………………………… ………………………………… 
 Vevő Eladó 
  
 Lukácsi Attila       
 polgármester ügyvezető 

 Tornyospálca Község Önkormányzata       
  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. MELLÉKLETEK 
 
 
 

A közbeszerzési dokumentum mellékleteként átadott nyilatkozatmintákat az ajánlattevőknek saját 
adataik alapján kell kitölteniük és szükség esetén módosítaniuk. 

Az ajánlattételi felhívásban előírt, azonban a közbeszerzési dokumentum mintái között esetlegesen 
nem szereplő dokumentumok benyújtása is kötelező. 



 

1. számú melléklet 
 
 
 

Tornyospálca Község Önkormányzata 
4623 Tornyospálca, Rákóczi utca 23. 

 
 
 
 
 

AJÁNLAT  
 
 

Fogászati készülékek beszerzése  
 
 
 
 
 

Ajánlattevő neve:  
Címe:  

Telefon/Fax:  

E-mail:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2017. 



 

2. számú melléklet 
 
 

FELOLVASÓLAP 

 
 

Ajánlattev ő neve 1:  

Ajánlattev ő székhelye:  

Ajánlattev ő adószáma:  

Ajánlattev ő képvisel ője:  

Telefon:  

Telefax:  

E-mail:  

 
Tornyospálca Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő részére a „Fogászati készülékek beszerzése” 
tárgyban indított közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlatot teszem: 
 
 

Nettó ajánlati ár (Ft): Ft 

Teljes kör ű jótállás id őtartama (min. 12 hó, max. 60 hó) (hónap) hónap 

 
 
Kelt:       
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………….. 
 cégszerű aláírás 

                                                 
1 Közös ajánlattétel esetén a az egyes ajánlattevők nevét és székhelyét is fel kell tüntetni. 



 

3. számú melléklet 
 

TARTALOMJEGYZÉK 

 
Felolvasólap  

Tartalomjegyzék  

Ajánlattételi nyilatkozat  

Együttműködési megállapodás (adott esetben)  

Nyilatkozat alvállalkozók igénybevételéről  

Nyilatkozat az ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
törvény szerinti besorolásáról. 

 

Ajánlattevői nyilatkozat kizáró okok hatálya alóli mentességről  

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés  k) pont vonatkozásában  

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint  

Nyilatkozat a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint  

Aláírási címpéldány  

Nyilatkozat alkalmasság igazolásában közreműködő szervezetekről  

Szerződésben vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okirat (adott 
esetben) 

 

Nyilatkozat papír alapú és elektronikus ajánlat egyezőségéről  

Nyilatkozat változásbejegyzésről  

Ajánlati ártáblázat  

Műszaki leírás  

  

  

  

 



 

4. számú melléklet 
 
 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

A Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában 
 
 
 
 
 
Alulírott ………………………………….., mint a(z) ………………………………….. (cégnév, székhely) 
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője – a közbeszerzési 
dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki 
leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
ezennel kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, 
megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, 
 
Ajánlatunk elfogadása esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az ajánlattételi 
felhívásban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumokban előírt feltételeknek 
megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére, a felolvasólapon szereplő ajánlati áron. 
 
Kijelentem, hogy a jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma a valóságnak 
megfelel, azok tartalmáért az ajánlattevő felelősséget vállal. 
 
 
Jelen nyilatkozatot a Tornyospálca Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által indított, „Fogászati 
készülékek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 
 
 
 
 
Kelt:       
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………….. 
 aláírás 



 

5. számú melléklet 
 
 

KÖZÖS AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT 

A Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában2 
 
Alulírottak egyetértésben nyilatkozunk arról, hogy a „Fogászati készülékek beszerzése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívására a Kbt. 35. § alapján 
 

1. …………………………………….. (név, székhely) ajánlattevő és 
2. …………………………………….. (név, székhely) ajánlattevő 

 
közösen kíván ajánlatot tenni, illetve az eljárásban részt venni. 
 
Az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és 
műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően ezennel kijelentjük, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt 
megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 
 
Ajánlatunk elfogadása esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az ajánlattételi 
felhívásban és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumokban előírt feltételeknek 
megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére, a felolvasólapon szereplő ajánlati áron. 
 
Kijelentjük, hogy a jelen ajánlat részét képező valamennyi dokumentum tartalma a valóságnak 
megfelel, azok tartalmáért felelősséget vállalunk 
 
 
 
Jelen nyilatkozatot a Tornyospálca Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által indított, „Fogászati 
készülékek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként tesszük. 
 
 
 
 
Kelt:       
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………….. ………………………………………….. 
 aláírás aláírás 

                                                 
2 Közös ajánlattétel esetén. Az ajánlathoz az együttműködési megállapodás csatolása is szükséges. 



 

6. számú melléklet 
 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

A Kbt. 66. § (6) bekezdés vonatkozásában3 
 
Alulírott …………………………, mint a(z) …………………………………………………………….. 
(cégnév, székhely) ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője 
nyilatkozom, hogy: 
 
A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván 
igénybe venni: 
 

 

 
 
 
Az ezen részek tekintetében az igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert 
alvállalkozók: 
  

Alvállalkozó neve, székhelye 

A közbeszerzésnek az a része 
(részei), amely teljesítésében a 

megjelölt alvállalkozó 
közreműködik 

A megjelölt rész 
százalékos aránya (%)4  

   

   
 
 
 
Jelen nyilatkozatot a Tornyospálca Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által indított, „Fogászati 
készülékek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 
 
 
 
 
Kelt:       
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………….. 
 aláírás 
 

 

                                                 
3 A nyilatkozatot alvállalkozó igénybevétele esetén kell kitölteni és az ajánlathoz csatolni. 
Amennyiben ajánlattev ő nem kíván alvállalkozót igénybe venni, az 5. számú  mellékletben 
található nemleges nyilatkozat csatolása kötelez ő. 
4 A beszerzés tárgyának ÁFA nélkül számított ellenértékéhez viszonyítva. Kitöltése opcionális, e 
tekintetben kérjük figyelembe venni a Kbt. 138.§ (1) bekezdését. 



 

 
7. számú melléklet 

 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

A Kbt. 66. § (6) bekezdés vonatkozásában 
 
 

Alulírott …………………………, mint a(z) …………………………………………………………….. 
(cégnév, székhely) ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője 
nyilatkozom, hogy ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót. 

 
 

 
Jelen nyilatkozatot a Tornyospálca Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által indított, „Fogászati 
készülékek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 
 
 
Kelt:       
 
 
 
 ………………………………………….. 
 aláírás 
 



 

8. számú melléklet 
 
 

NYILATKOZAT 

A Kbt. 66. § (4) bekezdés vonatkozásában5 
 

Alulírott …………………………, mint a(z) …………………………………………………………….. 
(cégnév, székhely) ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője 
nyilatkozom, hogy vállalkozásunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 
2004. évi XXXIV. törvény meghatározása6 alapján 

 
 

- mikrovállalkozásnak  

- kisvállalkozásnak, 

- középvállalkozásnak minősül, 

- nem tartozik a törvény hatálya alá.7 

 
 

 
Jelen nyilatkozatot a Tornyospálca Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által indított, „Fogászati 
készülékek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 
 
 
Kelt:       
 
 
 
 ………………………………………….. 
 aláírás 

                                                 
5 Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot az ajánlattevőknek külön-külön kell csatolniuk. 
6 3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege 
legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 
(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen 
vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy 
együttesen meghaladja a 25%-ot. 

7 A megfelelő rész aláhúzandó! 
 



 

 
9. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

A kizáró okok hatálya alóli mentességről 
 

Alulírott .............................. (név), mint a(z) ...................................................(cégnév, székhely) 
ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője, felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az 
általam képviselt céggel, mint ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), 
m) és q) valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt kizáró okok. 
 
Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai: 
 
„Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, aki 

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen 
eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság 
határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig; 

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy 
hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került 
sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás 
tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését – a hamis adat 
szolgáltatásának megállapítása mellett – a Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság 
határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott 
határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki; 

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem 
megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot 
tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud 
eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő 
igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben 

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az 
alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok 
értékelésére vonatkozó döntését, és 

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy 
az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, 
hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások 
tartalmának nem felel meg; 

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul 
befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt 
megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi 
közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás 
tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított 
három évig; 

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és 

Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban 
részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek 
bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak 
kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú 
megállapodása van a közbeszerzés terén, 

kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont 
ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll; 



 

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében 
való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más 
módon orvosolni.” 

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás 
eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a 
Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a 
bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította. 
 

 
Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-d) pontjai: 

 
„Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában 
olyan gazdasági szereplő, aki 

a) a 73. § (4) bekezdésében említett környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket 
súlyosan megszegte és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási 
vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozat megállapította; 

b) három évnél nem régebben hozott jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata 
esetén bírósági határozat megállapította, hogy jogszabályban meghatározott szakmai 
kötelezettségét - a c) pontban meghatározott eset kivételével - súlyosan megszegte vagy külön 
jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, súlyos, szakmai 
etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el; 

c) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses 
kötelezettségét az elmúlt három évben súlyosan megszegte és ez az említett korábbi szerződés 
felmondásához vagy elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható 
egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, vagy ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan 
magatartása, amelyért felelős részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta; 

d) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésével 
kapcsolatban az alvállalkozója felé jogerős bírósági ítéletben három éven belül megállapított 
szerződésszegést követett el, amelynek során az alvállalkozó felé fennálló vég- vagy részszámlából 
fakadó fizetési kötelezettségét 10%-ot meghaladó részben nem teljesítette annak ellenére, hogy az 
ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett.” 

 
 

Jelen nyilatkozatot a Tornyospálca Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által indított, „Fogászati 
készülékek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
 

Kelt:       
 
 
 
 
 
 ………………………………………….. 
 aláírás 



 

10. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés  k) pont kb) alpontja vonatkozásában 

Alulírott …………………………, mint a(z) …………………………………………………………….. 
(cégnév, székhely) ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője 
nyilatkozom, hogy ajánlattevő olyan társaságnak minősül, melyet8 

- szabályozott tőzsdén jegyeznek 

- nem jegyeznek szabályozott tőzsdén9 

Tényleges tulajdonos neve: Állandó lakóhelye: 

  
  

- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont re) pontja alapján az ra)-rb) alpontokban meghatározott 
természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet vezető tisztségviselője: 

Neve: Állandó lakóhelye: 

  

- ajánlattevő a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint 
definiált tényleges tulajdonossal nem rendelkezik. 

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja teki ntetében 10: 

- nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, mely 
társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy 
szavazati joggal rendelkezik. 

- van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, mely társaságunkban 
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal 
rendelkezik: 

Szervezet neve: Székhelye: 

  

A fent megjelölt szervezetek vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában hivatkozott kizáró feltételek nem állnak fenn. 

 
Jelen nyilatkozatot a Tornyospálca Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által indított, „Fogászati 
készülékek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 
 
Kelt:       
 
 
 ………………………………………….. 
 aláírás 

                                                 
8 A megfelelő rész aláhúzandó! 
9 A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja alapján ha az 
ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) 
alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását 
tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; amennyiben a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) 
vagy rc)-rd) alpontja szerint tényleges tulajdonos nincsen, az ajánlattevő erre vonatkozó nyilatkozatát. 
10 A megfelelő rész aláhúzandó, kitöltendő! 



 

11. számú melléklet 
 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

A Kbt. 67. § (4) bekezdése vonatkozásában 
 
 
 
 

Alulírott …………………………, mint a(z) …………………………………… (cégnév, székhely) 
ajánlattevő nyilatkozattételre jogosult képviselője a Kbt. 67. § (4) bekezdése értelmében nyilatkozom, 
hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót, és az alkalmasság 
igazolásában közreműködő szervezetet (vagy személyt) amely a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) m) és 
q) pontjában, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya 
alá esik. 
 
 
Jelen nyilatkozatot a Tornyospálca Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által indított, „Fogászati 
készülékek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
 

Kelt:       
 
 
 
 
 
 ………………………………………….. 
 aláírás 
 



 

12. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 

A Kbt. 67. § (1) bekezdés szerint 
 

Alulírott …………………………, mint a(z) …………………………………………………………….. 
(cégnév, székhely) ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője 
nyilatkozom, hogy az általam képviselt ajánlattevő az eljárást megindító felhívásban meghatározott 
pénzügyi és gazdasági, műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek  (eljárást 
megindító felhívás 15. pont P1, M1) maradéktalanul megfelel. 

Nyilatkozom, hogy az ajánlattevő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az ajánlatkérő külön felhívására a 
kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt 
nyilatkozatokat és igazolásokat benyújtja. 

 
Jelen nyilatkozatot a Tornyospálca Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által indított, „Fogászati 
készülékek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
 

Kelt:       
 
 
 
 
 
 ………………………………………….. 
 aláírás 



 

13. számú melléklet 
 

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

Az alkalmasság igazolásában közreműködő szervezetekről 
 

A)11 
Alulírott …………………………, mint a(z) …………………………………………………………….. 
(cégnév, székhely) ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője 
nyilatkozom, hogy az alkalmassági követelményeknek történő megfeleléshez más szervezet vagy 
személy kapacitására támaszkodunk az alábbiak szeri nt:  
 
 
Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet 
neve, címe 

Alkalmassági követelmény, melynek 
igazolása érdekében az ajánlattev ő a 
szervezet er őforrására támaszkodik (az 
eljárást megindító  felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével)  

  
  
 
 
 
 
B) 
Alulírott …………………………, mint a(z) …………………………………………………………….. 
(cégnév, székhely) ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője 
nyilatkozom, hogy az alkalmassági követelményeknek történő megfeleléshez más szervezet vagy 
személy kapacitására nem támaszkodunk.  
 
 
Jelen nyilatkozatot a Tornyospálca Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által indított, „Fogászati 
készülékek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
 

Kelt:       
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………….. 
 aláírás 
 

                                                 
11 Az „A)” vagy „B”) jelzésű nyilatkozatot kell kitölteni és az ajánlathoz csatolni, a nem kívánt rész 
törlendő. Szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okirat csatolása 
szükséges. 



 

14. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 

Papír alapú és elektronikus ajánlat egyezőségéről 
 

Alulírott …………………………, mint a(z) ……………………………………(cégnév, székhely) 
ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a 
az ajánlat elektronikus formában benyújtott PDF formátumú példánya a papír alapú (eredeti) 
példánnyal megegyezik. 

 

Jelen nyilatkozatot a Tornyospálca Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által indított, „Fogászati 
készülékek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
 

Kelt:       
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………….. 
 aláírás 
 
 



 

15. számú melléklet 
 

NYILATKOZAT 

Változásbejegyzési eljárásról 
 

Alulírott ………………………………………., mint a ………………………………………………………..…. 
(cégnév, székhely) ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárásban nyilatkozattételre jogosult képviselője 
nyilatkozom, hogy az ajánlattevővel kapcsolatban cégbírósági változásbejegyzési eljárás  

- Nincs folyamatban 

- Folyamatban van.12 
 
 
Jelen nyilatkozatot a Tornyospálca Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által indított, „Fogászati 
készülékek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem. 

 
 

Kelt:       
 
 
 
 
 
 ………………………………………….. 
 aláírás 
 

 
 

                                                 
12 A megfelelő rész aláhúzandó! Amennyiben az ajánlattevővel kapcsolatban el nem bírált módosítás 
van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet 
és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolati példányban. 



 

16. számú melléklet 
 

AJÁNLATI ÁRTÁBLÁZAT 

Fogászati készülékek beszerzése 

 

Ajánlattev ő neve: 
Ajánlattev ő székhelye: 

 

Tétel 
Termék (vagy azzal 

egyenértékű) 
Megajánlott termék gyártója, típusa 

Mennyiség 
(db) 

Nettó ár (Ft) 

1 

Stern Weber S 200 
fogászati kezelőegység 
RXDC Hypersphere 
intraorális digitális 
röntgenkészülékkel 

 1  

2 
Cattani Uni-Jet 75 
elszívómotor 

 1  

3 
EKOM DK-50 2V 
olajmentes kompresszor 

 1  

4 
W&H TG 98L fényes 
turbina 

 1  

5 
W&H RQ24 fényes 
kuplung 

 1  

6 Waterlase MDX 450 
fogászati lézerkészülék 

 1  

7. 
Stern Weber SW 17 
autokláv + STILLO 
vízdesztilláló készülék 

 1  

Összesen:   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS 
  
  

 
 
 
 



 

KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

A közbeszerzési műszaki leírásban használt márkanevek és típusnevek a termék jellegének meghatározását szolgálják. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú, 
típusú, a lenti műszaki-technikai paramétereknek megfelelő terméket is. Ebben az esetben a megfelelést az ajánlattevőnek igazolnia kell. Az igazolásra 

megfelelő a gyártótól származó műszaki dokumentáció, valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése, vagy az ajánlattevőtől származó, az 
adott termékkel kapcsolatban megkövetelt valamennyi szempont egyenértékűségét igazoló tételes leírás és bemutatás, valamint a megajánlott termékre 

vonatkozó műszaki leírás. 
 

Tétel Termék Tulajdonságok Mennyiség 
(db) 

1 
Stern Weber S 200 fogászati kezelőegység 
RXDC Hypersphere intraorális digitális 
röntgenkészülékkel 

Alsótömlős kivitel, székkel együttmozgó vizes egység; 

Programozható kezelőszék: 8 munkapozíció, 3 szerviz funkció, trendelenburg 
mozgás, bal oldali karfa, szívásmegszakítás vészhelyzet esetén, atlaxis 3 
fejtámla; 

Orvosi konzol: alsó tömlős kivitel, LCD kijelző, 21 funkciós tasztatúra, 5 
instrumentnek hely, automatikus chip air biztonsági rendszer, nagyméretű orvosi 
tálca, 1 db 3 funkciós fémházas puszter, 1 db fényes turbina tömlő-4 lyukú 
Midwest csatlakozással, 1 db Stern Weber szénkefementes LED fényes 
mikromotor, 1 db Stern Weber fényes depurátor, 1 db T-LED polimerizációs 
lámpa; 

Multifunkciós lábkapcsoló 4 programmal 

Asszisztens oldal: 11 funkciós tasztatúra (pohártöltő-, öblítő pozíció, kiszállás 
pozíció irányítható), 2 db exhausztor tömlő; 

Vizesblokk: a székkel együtt mözög, 160o –ban beforgatható porcelán 
köpőcsésze, Dürr Dental CS1 szeparátor, Sanaspray S desztillált vizes hűtés 
rendszer; 

Venus Plus L-LED operációs lámpa (50.000 Lux, két intenzitási fok) 

RXDC Hypersphere intraorális digitális röntgenkészülék duplacsuklós karral a 
kezelőegységbe integrálva; 

1 

2 Cattani Uni-Jet 75 elszívómotor 
Egyfázisú teljesítmény: 0,4 kW – 3,1 A; 
Légszállítás: max. 1250l/min; 
Zajterhelés: max. 62 dB (A); 

1 

3 EKOM DK-50 2V olajmentes kompresszor 
Olajmentes kompresszor; 
Hálózati feszültség: 230V / 50-60 Hz; 

1 



 

Termelt levegő: min. 140l/min/5 bar; 
Motor teljesítmény: 1,1 kW; 
Tartály térfogata: 25 liter; 
Nyomás: 5-7 bar; 
Zajszint: <71 dB; 
Méretek: 460x460x690 mm; 

4 W&H TG 98L fényes turbina 

A hidak, koronák és a fogak szuvas részének eltávolítására; 
Betáp: 3,2 V; 
Fény: LED + világítás; 
Hűtés: 4x spray; 
Méret: standard fejátmérő: 11,5 mm; 
Teljesítmény: 19 W/360000 ford/min; 
Csatlakozás: Rotoquick; 

1 

5 W&H RQ24 fényes kuplung 

A hidak, koronák és a fogak szuvas részének eltávolítására; 
Betáp: 3,2 V; 
Fény: LED + világítás; 
Hűtés: 4x spray; 
Méret: standard fejátmérő: 11,5 mm; 
Teljesítmény: 19 W/360000 ford/min; 
Csatlakozás: Rotoquick; 

1 

6 Waterlase MDX 450 fogászati lézerkészülék 

Hálózati feszültség: 230 V/50-60 Hz; 
Nagy teljesítményű Er, Cr: YSGG, 2780 nm lézer; 
Teljesítmény: 0,1-8 W 
Beállítható pulzálás: 10-50 Hz; 
Pulzus energiája 0-300 mJ; 
Méret: 270x480x910 mm; 
Súly: max. 34 kg; 

1 

7. 
Stern Weber SW 17 autokláv + STILLO 
vízdesztilláló készülék 

A kézidarabok és kéziműszerek kíméletes és biztonságos sterilizálásához. 
Hálózati feszültség: 220-240 V / 50-60 Hz; 
Teljesítmény: 2300W (10A); 
Tank térfogat: 4,5 liter; 
Sterilizálható mennyiség: 6 kg; 

1 

 
Valamennyi termék új berendezés, gyártási éve nem lehet korábbi, mint 2016. A megajánlott termékeknek CE jelöléssel kell rendelkezniük. 

A fogászati készülékek telepítése, üzembe helyezése a telepítéshez szükséges anyagok teljes körű biztosítása. 


