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Ajánlati Felhívás 
 
 

 
1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI 
 
1.1 Az ajánlatkérő neve: 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem  
 
1.2 Ajánlatkérő címe: 
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. 
 
1.3 Ajánlatkérő képviselője: 
Szentgyörgyvölgyi László Zoltán, Kancellár  
 
1.4 Ajánlatkérő kapcsolattartója: 
Papp Gábor Műszaki Igazgató, Műszaki és Vagyongazdálkodási Igazgatóság 
 
1.5 Ajánlatkérő kapcsolattartója telefonszáma: 
06 1 462 4600 
 
1.6 Ajánlatkérő kapcsolattartója e-mail címe:  
muszaki.igazgato@zeneakademia.hu 
 
1.7 Ajánlatkérő adószáma: 
15308957-2-42 
 
1.8 Ajánlatkérő bankszámlaszáma: 
10032000-01426768-00000000 (Magyar Államkincstár) 
 
2. AZ AJÁNLATKÉRÉS TÁRGYA 
 
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem értékesíteni kívánja selejtezésre kiválasztott hangszereit. 
A felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének rendjéről szóló 7/2017. (VII. 28.) 
sz. kancellári utasítás, mint az Egyetem belső szabályozójának rendelkezése alapján a működéshez 
már nem szükséges, a számviteli törvény szerinti immateriális jószág, tárgyi eszköz (hangszer, 
műszaki berendezés, gép, felszerelés stb.), készlet értékesítésére, amennyiben azok egyedi, könyv 
szerinti bruttó értéke az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt nem haladják 
meg, az Egyetem saját hatáskörben jogosult. Ennek megfelelően a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem az alábbi nyílt, egyfordulós eljárást hirdeti meg. Az egyetem tulajdonában lévő 
hangszerállomány azon része, amit a hallgatók évtizedek óta nem kölcsönöznek, állapotuk és 
többnyire típusuk alapján is egyetemi oktatásra alkalmatlanok. Általában szűkös hangterjedelmük, 
régi mechanikájuk miatt ma már professzionális hangszerjátékra használhatatlanok. 
Adottságaiknak megfelelően, elsősorban az alap- és középfokon játszott repertoár elsajátítására 
használhatóak. Mivel hangszertárunkban ezek a hangszerek a felsorolt okok miatt 
kihasználatlanok, értékesítésüket olyan zeneiskolák és zenei képzést végző intézmények számára 
biztosítanánk, ahol esetleges felújításukat követően használni tudnák azokat.  
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2.1 Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: 

A határidőben és formában benyújtott érvényes pályázatok közül az adott hangszerre 
legmagasabb vételárat megajánló ajánlat a nyertes. Az azonos vételárat benyújtó pályázók esetén a 
korábbi időpontban érkezett ajánlat a nyertes. 
 

2.2. Egyéb, a pályázattal kapcsolatos információk: 

Az ajánlatokat a jelen pályázat elválaszthatatlan mellékletét képező felolvasólapon cégszerű 
aláírással ellátva kell megküldeni. A jelen pályázat elválaszthatatlan mellékletét képező számozott 
mellékleteket hiánytalanul, cégszerű aláírással szintén szükséges csatolni az ajánlathoz. (1. számú 
melléklet) 

3. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE, MÓDJA 
 
Az ajánlatokat 2021. április 30-án 10:00 óráig nyújthatja be az ajánlattevő, vagy cégjelzés nélküli, 
zárt borítékban, legalább öt példányban - ebből egy példányt minden oldalon eredetiben cégszerű 
aláírással, magánszemélyeknél eredeti aláírással, illetve a meghatalmazott aláírásával ellátva - 
kötelesek az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőben, a 1077 Budapest, Wesselényi utca 52. 
címre, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen, postai úton vagy meghatalmazott útján 
benyújtani vagy elektronikus úton, aláírt, szkennelt, .pdf formátumban a 
muszaki.igazgato@zeneakademia.hu-ra, a pályázatra utaló jelzéssel ellátva megküldeni. 
 
4. AZ AJÁNLATTEVŐK 
 

Ajánlatot nyújthat be bármely Magyarországon nyilvántartásba vett és székhellyel rendelkező jogi 
személy, egyéni cég vagy egyéni vállalkozó illetve természetes személy (a továbbiakban együtt: 
ajánlattevő) önállóan vagy más ajánlattevővel közösen, továbbá költségvetési szerv.   
 
Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek az ajánlat részeként be kell nyújtaniuk a közös 
ajánlattal összefüggő megállapodásukat, amelynek tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a 
szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, valamint a 
teljesítésben való részvételük arányát, a feladatoknak az ajánlattevők közötti megosztását, továbbá 
a képviselő ajánlattevő megjelölését és a képviseletre vonatkozó teljes jogú meghatalmazását. 
 
A jelen Pályázati Dokumentáció alapján kötendő szerződésben foglalt kötelezettségeket az önálló 
ajánlattevőnek önálló, a közös ajánlattevőknek pedig egyetemleges felelősséggel kell teljesíteniük.  
 

5. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI 
 

- Az ajánlattétel nyelve a magyar. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum 
kerül becsatolásra, úgy az ajánlattevő köteles annak egyszerű magyar fordítását is az 
ajánlatához csatolni. 

- Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző utolsó 
lezárt üzleti év – működési formájának megfelelő – a számviteli jogszabály szerinti 
beszámolójának egyszerű másolati példányát. Amennyiben a beszámoló elérhető a 
céginformációs szolgálat honlapján, akkor nem szükséges a beszámoló csatolása az 
ajánlatban kivétel költségvetési szervek. 
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- Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: az ajánlattételi határidőt megelőző utolsó lezárt 3 (három) 
üzleti évben a mérleg szerinti eredménye több, mint 1 (egy) évben negatív volt kivétel 
költségvetési szervek. 

- Ajánlattevő köteles ajánlatán az alábbiakat feltüntetni : „Vételi ajánlat hangszerekre” 
- Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség 

kizárólag Ajánlattevőt terheli. 

- Ajánlatkérő pályázati biztosítékot nem köt ki. 

6. A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA, AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG 
 

A szerződéskötésre a nyílt versenyeljárás lezárását követő eredményhirdetést követő 15-30 
napon belül kerül sor Ajánlatkérő székhelyén. 
Ajánlattevő az ajánlatához 60 napig kötve van. 

 
7.     RÉSZAJÁNLAT 
 
 Részajánlat benyújtására Ajánlatkérő biztosítja a lehetőséget, azonban egy pályázó csak egy 

ajánlat benyújtására jogosult. Amennyiben egy ajánlatban több hangszerre is ajánlatot kíván 
adni, úgy minden hangszerre szükséges vételárat megjelölni. Ebben az esetben 
Ajánlattevőnek a felolvasólapon nyilatkoznia szükséges, hogy minden az általa megvásárolni 
kívánt hangszerre egyenként is fenntartja-e ajánlatát. A vételár bírálatára hangszerenként 
kerül sor, így előfordulhat, hogy egy ajánlatban több hangszerre adott ajánlat esetén nem 
minden, az ajánlatában részt vevő hangszer vonatkozásában lesz nyertes. 

 
8.     HIÁNYPÓTLÁS 
 

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét az Ajánlattevők részére egy alkalommal köteles 
biztosítani, de a tisztázó kérdés feltevésére azon túl is lehetőséget adhat. 

 
Ajánlatkérő 5 napos határidő kitűzésével felhívhatja Ajánlattevőket a jelen ajánlattételi 
felhívásban megjelölteknek megfelelően a beadott ajánlat hiányosságainak pótlására. 
Amennyiben az Ajánlattevő a biztosított határidőn belül a felhívásnak nem tesz eleget, 
Ajánlatkérő Ajánlattevő ajánlatát kizárja. 
 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a „Felolvasó lap” pótlására nincs 
lehetőség. Csak a teljes körűen kitöltött és értelmezhető „Felolvasó lap” vesz részt a 
bírálatban. 

 
 
9.    BÍRÁLATI SZEMPONT 
 

Ajánlatkérő pontozást nem alkalmaz a bírálat során, a legmagasabb vételár kerül az első 
helyre. Ajánlatkérő az 5. számú mellékletben található szakértői árakat minimálisan 
elfogadható árnak tekinti, ettől az ártól alacsonyabb összegű árat nem fogad el (minimálár). A 
határidőben és formában benyújtott érvényes pályázatok közül az adott hangszerre 
legmagasabb vételárat megajánló ajánlat a nyertes. Az azonos vételárat benyújtó pályázók 
esetén a korábbi időpontban érkezett ajánlat a nyertes.  
 
 

10.   KIZÁRÓ OKOK 
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Ajánlatkérő kizárja az értékelésből azon ajánlattevőt, 
 

- aki végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás 
folyamatban van, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll, kivétel: költségvetési 
szervek 

-  
igazolási mód: pályázó nyilatkozata 
 

- aki tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették, 
igazolási mód: pályázó nyilatkozata; 
 

- aki az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. §-ának 34. pontja szerinti, hatvan 
napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik, kivétel: költségvetési 
szervek 

-  
igazolási mód: pályázó nyilatkozata; 
 

- aki a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. XXVII. fejezetében meghatározott 
korrupciós bűncselekmények vagy a XXXVI. illetve XXXVIII. fejezetben 
meghatározott gazdasági bűncselekmény elkövetése miatt büntetett előéletű, aki 
gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró 
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel 
szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a 
(2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta,  
igazolási mód: pályázó nyilatkozata; 
 

A kizáró okok hiányáról Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát.  
 
11.  ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK 
 
Ajánlatkérő kizárja az értékelésből azon ajánlattevőt, 
 

- akinek a 2017. 2018. és 2019. évek bármelyikében a számviteli jogszabályok szerint 
elkészített éves beszámolójában, összevont (konszolidált) éves beszámolójában a mérleg 
szerinti eredménye egynél több évben negatív volt, kivétel: költségvetési szervek, 
természetes személyek, alapítványok, egyesületek 
igazolási mód: pályázó nyilatkozata 
 

- akinek az Ajánlatkérő felé az ajánlattételi határidő időpontjában Ajánlatkérő felé tartozása 
áll fenn. 
 

Amennyiben esetlegesen Ajánlatkérő tudomására jut, hogy Ajánlattevő az alkalmassági 
követelmények vonatkozásában (vagy egyébként ajánlatának egyéb részeiben) valótlan adatot 
közölt, úgy az adott Ajánlattevőt kizárja a bírálatból.  
 
12.  TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN: 
 
12.1. Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat ajánlattevőnek cégszerű aláírással kell ellátnia. 
Meghatalmazott eljárása esetén ajánlattevő képviselőjének meghatalmazását is szükséges csatolni. 
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12.2. Ajánlattevőnek a következő igazolásokat és nyilatkozatokat kell – amennyiben 
formanyomtatvány megadásra került, úgy a megjelölt formanyomtatványokat értelemszerűen 
kitöltve – ajánlatához csatolnia: 

- Felolvasólap (1. sz. melléklet) 

- Nyilatkozat a szerződés teljesítéséről és a szerződéses feltételek elfogadásáról (3. sz. 
melléklet) 

- Nyilatkozat a kizáró okokról (4. sz. melléklet) 
 
13.   HANGSZEREK MEGTEKINTÉSE, KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ 
 
Ajánlatkérő a vételre kínált fúvós hangszerek megtekintésére lehetőséget biztosít hangszerbörze 
alkalmával. A vételre kínált billentyűs hangszerek megtekintésére 2021. április 22-én  reggel 9:00 
– 12:00 óra között van lehetőség. Helyszíne: a Hangszerjavító Műhelyünkben 1091, Budapest, 
Üllői út 25. fszt.  
 
A hangszerbörze időpontja: 2021. április 20-a és 21-e reggel 9:00 – 12:00 óra között, 
Helyszíne: a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem épületében: 1077, Budapest, Wesselényi utca 
52. -1. szint aula 
 
Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevő számára azonos feltételekkel lehetőséget biztosít a pályázat 
feltételeivel, a pályázati felhívással illetve a hangszerekkel kapcsolatos kérdésfeltevésre. A 
kérdéseket írásban (elektronikus levél formájában) legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejét 
megelőző 4. napig jogosultak megküldeni a vonatkozó elérhetőségek valamelyikére. A felmerült 
kérdésekre adott válaszokat valamennyi Ajánlattevőnek azonos tartalommal legkésőbb a pályázat 
benyújtásának határidejét megelőző 2. napig adja meg Ajánlatkérő.  
 
14.  ÉRVÉNYTELENSÉG, EREDMÉNYTELENSÉG 
 
Érvénytelen a pályázat különösen: 

- amelyet határidő után nyújtottak be; 

- amely ellentmondást, a csatolt nyilatkozatnak, igazolásnak vagy a valóságnak nem 
megfelelő nyilatkozatot tartalmaz, és ezen körülmények a hiánypótlás keretében nem 
oldhatóak fel; 

- amely a hiánypótlást követően sem felel meg a pályázati dokumentációban meghatározott 
előírásoknak és/vagy feltételeknek; 

- amennyiben Ajánlattevő nem felel meg az alkalmassági követelményeknek; 

- amennyiben Ajánlattevő a kizáró okok fennállta ellenére nyújtotta be a pályázatát, vagy a 
kizáró okok vele szemben a pályázati eljárás során keletkeztek. 

 
Ajánlatkérő a pályázat érvénytelensége tárgyában meghozott döntéséről az annak meghozatalától 
számított 5 naptári napon belül értesíti Ajánlattevőt. 
 
Ajánlatkérő fenntartja azt a jogot, hogy eredménytelenné nyilvánítsa az eljárást különösen, ha: 

- nem érkezett be érvényes pályázati ajánlat; 

- a benyújtott pályázatok egyike sem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek; 

- a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, illetve ha 
valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő 
cselekményt követett el; 

- a legjobb érvényes ajánlat elfogadása jelentős vagyonvesztéssel járna; 

- Ajánlatkérő a pályázatot bármely okból eredménytelennek nyilvánítja. 
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15.  KÖLTSÉGVISELÉS ÉS FELELŐSSÉG 
 
A pályázati eljárásban történő részvétellel kapcsolatos minden költséget az Ajánlattevő köteles 
viselni. A pályázat tartalmáért, a nyilatkozatok valódiságáért, az előírt formai és tartalmi 
követelményeknek való megfelelésért kizárólag az Ajánlattevőt terheli a felelősség. 
 
 
16.  JOGFENNTARTÁS 
 
Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő 
letelte előtt indokolás nélkül módosítsa vagy visszavonja. 
 
Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást annak bármely szakaszában 
indoklás nélkül felfüggessze, lezárja, visszavonja. A visszavonást írásbeli értesítéssel hozza az 
Ajánlattevők tudomására. Az Ajánlatkérő az Ajánlattevőkkel szemben semmilyen felelősséget 
nem vállal a visszavonásból származó következményekért. A jelen felhívás nem tekinthető az 
Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak, vagy bármilyen kötelezettségvállalásnak. Az eljárás 
lebonyolítása az Ajánlatkérő belső utasításai és szabályai szerint történik. Az Ajánlatkérő felhívja 
az Ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag a tárgyi feladatok teljes körű elvégzésére benyújtott 
ajánlatokat fogadja el. 
 
Az Ajánlattevők, függetlenül attól, hogy benyújtanak-e ajánlatot vagy sem, kötelesek azok 
részleteit titkosan és bizalmasan kezelni.  
 
Az Ajánlattevők a jelen pályázati felhívás és szerződéstervezet feltételeit magukra nézve kötelező 
jelleggel elfogadják. 
 
Az Ajánlatkérő fenntartja magának azon jogát, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a 
pályázat soron következő nyertesével szerződést kössön. 
 
Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot az ajánlattételi határidő meghosszabbítására, valamint az 
eredményhirdetés elhalasztására. 
 
Ajánlatkérő fenntartja azt a jogot, hogy  
- a nyertes ajánlattevő visszalépése vagy  
- ha a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a 
nyertes a szerződést nem teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől elállt, vagy a felek megszüntették 
vagy felbontották azt,  
úgy Ajánlatkérő - korábbi döntése alapján - jogosult a soron következő ajánlattevővel szerződést 
kötni vagy az ajánlati kötöttség lejárta után új pályázatot kiírni. 
 
Az Ajánlattevő a pályázatát a fentiek ismeretében adja be, erre tekintettel a pályázattal 
kapcsolatban semmilyen igénnyel nem léphet fel. 
 
 
 
 
 
17. AZ AJÁNLATOK BONTÁSA ÉS BÍRÁLATA 
 



7 
 

A benyújtott pályázatok bontására 2021. április 30. napján 13 órai kezdettel kerül sor, a 
benyújtás helyszínén, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Ligeti György oktatási épületében a 
1077, Budapest, Wesselényi utca 52. szám alatt (Műszaki és Vagyongazdálkodási Igazgatóság). 
A bontáson az ajánlatok értékelésre kerülő tartalmi elemei kerülnek ismertetésre. A bontás 
nyilvános, az Ajánlattevők részt vehetnek külön értesítés és előzetes bejelentkezés nélkül. 
A pályázatok elbírálására jogosult Ajánlatkérő Bírálóbizottságot hoz létre, melynek tagjai: műszaki 
igazgató, hangszerjavító műhely és hangszertár osztályvezető, fúvós tanszékvezető 
A Bírálóbizottság előterjesztése alapján a Kancellár a kötelezettségvállaló. 
 
18. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS 
 
Az Ajánlatkérő a bontást követő 5 naptári napon belül e-mail útján írásban közli a pályázat 
eredményét valamennyi Ajánlattevővel.  
 
 
19. SZERZŐDÉSKÖTÉS 
 
Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére a versenyeljárás 
lezárását követő 15-30 napon belül kerül sor Ajánlatkérő székhelyén. A fizetési feltételeket a 
mellékelt szerződéstervezet tartalmazza. 
 
 
20. KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

 
A dokumentáció átvehető: a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Műszaki és 
Vagyongazdálkodási Igazgatóságon 1077 Budapest, Wesselényi utca 52., Üzemeltetési Osztály 
206. szoba (Papp Edina), kizárólag papír alapon a kijelölt kapcsolattartótól vagy az Ajánlatkérő 
honlapjáról (www.lfze.hu/rólunk/pályázatok és meghirdetett állások) letölthető. 
 
Kiegészítő tájékoztatás kérhető: a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Műszaki és 
Vagyongazdálkodási Igazgatóságán elektronikus úton a muszaki.igazgato@zeneakademia.hu e-
mail címen. 
 
 
MELLÉKLETEK 
 

1. sz. melléklet Felolvasólap 

2. sz. melléklet Szerződéstervezet 

3. sz. melléklet Nyilatkozat a szerződés teljesítéséről és a szerződéses feltételek 
elfogadásáról 

4. sz. melléklet Nyilatkozat a kizáró okokról (nem természetes személyek esetén) 

5. sz. melléklet Fa- és Rézfúvós illetve billentyűs hangszerek listája (excel táblázat) 

 
 

 

 

 

http://www.lfze.hu/rólunk/pályázatok%20és%20meghirdetett
mailto:muszaki.igazgato@zeneakademia.hu
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Ajánlattételi felhívás 1. sz. melléklet: 
Felolvasólap 

FELOLVASÓLAP 

a Liszt Ferenc Zeneművészeti „Vételi ajánlat hangszerekre” tárgyú nyílt pályázathoz 
 
 

Ajánlattevő adatai: 

Neve:  

Székhelye:  

Adószáma:  

Cégjegyzékszáma:  

Telefonszáma:  

Fax száma:  

Email címe:  

Kapcsolattartó neve:  

Kapcsolattartó telefonszáma:  

 

 
HANGSZEREK/ Tárgyi 

eszköz név 
db Típus Kód bruttó ár 

1.      

2.      

3.      

  bruttó ár 
összesen: 

 

Megjegyzés: A táblázat sorai igény szerint bővíthetők!) 

 

 

Budapest, 202... év ………… hónap …. napján 

 

……………………………. 

       (az Ajánlattevő cégszerű aláírása) 
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Ajánlattételi felhívás 2. sz. melléklet: 
 Adásvételi Szerződés 

 
ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészről a 

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Székhely:  1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. 
Adószám: 15308957-2-42 
Képviseli:  Szentgyörgyvölgyi László Zoltán, kancellár 
mint eladó (a továbbiakban: Egyetem vagy Eladó) 

másrészről a 

… 
Székhely:  … 
Adószám: … 
Képviseli:  … 
mint vevő (a továbbiakban: Vevő) 

(a továbbiakban külön-külön: Fél, együttesen: Felek) között az alulírott helyen és napon, az alábbi 
feltételek szerint: 

Preambulum 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem értékesíteni kívánja feleslegessé vált hangszereit. A felesleges vagyontárgyak 
hasznosításának és selejtezésének rendjéről szóló 7/2017. (VII. 28.) sz. kancellári utasítás, mint az Egyetem belső 
szabályozójának rendelkezése alapján a működéshez már nem szükséges, a számviteli törvény szerinti immateriális jószág, 
tárgyi eszköz (hangszer, műszaki berendezés, gép, felszerelés stb.), készlet értékesítésére, amennyiben azok egyedi, könyv 
szerinti bruttó értéke az éves költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt nem haladják meg, az Egyetem saját 
hatáskörben jogosult. Ennek megfelelően a Felek az alábbi szerződést kötik. 

I. Szerződés tárgya 
 
1. Felek megállapodnak, hogy az Eladó eladja, a Vevő pedig megvásárolja az alábbi eszközöket (a 

továbbiakban: Eszközök): 
 

 
HANGSZEREK/ Tárgyi 

eszköz név 
db Típus Kód bruttó ár 

1.      

2.      

3.      

  bruttó ár 
összesen: 

 

Megjegyzés: A táblázat sorai igény szerint bővíthetők!) 
 

2. A jelen Szerződés alapján Eladó az Eszközök tulajdonjogának átruházására, Vevő pedig a vételár 
megfizetésére, és az Eszközök átvételére köteles. 
 

3. Eladó kijelenti, hogy az Eszközök tulajdonjogával a jelen Szerződés szerinti tulajdon-átruházáskor 
rendelkezik, így azok átruházására jogosult. 
 

II. Vételár és fizetési feltételek 
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1. Az I.1. pontban rögzített egységárak és mennyiségek alapján Vevő az Eszközökért mindösszesen … 

Ft, azaz mindösszesen … forint vételárat (a továbbiakban: vételár) köteles fizetni. Az értékesítés az 
ÁFA tv. 87. § alapján mentes az adó alól, hivatkozással a 85. § (1) bekezdése szerint „adómentes 
termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz használták, egyéb módon hasznosították, és a 
termékhez adólevonási jog nem kapcsolódott”. 
 

2. A Felek megállapodnak, hogy az Eladó a szerződés Felek által történő aláírásától számított 15 napon 
belül kiállítja a számlát a vételár teljes összegéről 15 (tizenöt) napos fizetési határidővel. A vételár 
kifizetésére a Vevő részéről egy összegben kerül sor. Vevő az Eladó szerződésszerűen kiállított 
számláját az Eladó Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01426768-00000000 számú 
bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki. 

 
3. A vételár azon a napon tekintendő megfizetettnek, amely napon a vételár összege az Eladó 

bankszámláján jóváírásra kerül. A vételár késedelmes megfizetése esetén az Eladó a Ptk. szerinti 
késedelmi kamatra jogosult. 
 

III. Birtokátruházás 
 
1. Felek megállapodnak, hogy az Eszközöket az Eladó a vételár II.3 pontban meghatározott teljesítését 

követően legkésőbb a 15. napig köteles Vevő részére átadni. Eladó előteljesítésre jogosult. A 
birtokátruházás (átadás-átvétel) pontos időpontjáról Felek előzetesen, legalább a birtokátruházás 
napját megelőző 3 (három) nappal korábban egyeztetnek egymással. 
 

2. A birtokátruházás (átadás-átvétel) helyszíne: az Eladó telephelye (Budapest, …….) 
 

3. A birtokátruházás során az Eladó képviseletére jogosult személy: Dr. Szabó Balázs 
 

4. A birtokátruházás során a Vevő képviseletére jogosult személy: …………………… 
 

5. A birtokátruházás során Felek jegyzőkönyvben rögzítik az átadás-átvétel tényét, továbbá a jelen 
Szerződés rendelkezéseihez képesti esetleges eltérést. 
 

IV. Tulajdonjog átszállása, kárveszély viselése 
 

1. Felek megállapodnak, hogy az Eszközök tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével száll át a Vevőre. 

 

2. Vevő a birtokátruházás napjától szedi az Eszközök hasznait, viseli a terheit és az Eszközökben 

beállott azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni. 

 

V. Felek jogai és kötelezettségei 
 

 
1. Vevő kijelenti, hogy az Eszközöket a megtekintéskori állapotukban vásárolja meg, azok esetleges 

hibáival tisztában van, azokkal kapcsolatban további jogérvényesítésre nem jogosult. A Felek 
megállapodnak, hogy a hangszereket az Eladó nem köteles javítani a birtokátruházást megelőzően, 
sem azt követően. A Felek megállapodnak, hogy az Eladó nem vállal jótállást a megvásárolt 
Eszközökre. 
 
 

2. Felek megállapodnak, hogy a birtokátruházással kapcsolatban felmerülő költségeket – így különösen a 
csomagolás költségét, továbbá a birtokátruházás helyszínére történő szállítás költségét - az Eladó, míg 
az Eszközök átvételének és a minőségének, mennyiségének a megvizsgálásával járó költségeket a Vevő 
viseli. 
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3. Eladó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződéssel érintett Eszközök per-, teher- és 
igénymentesek, így különösen harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Vevő jelen Szerződés 
szerinti tulajdonszerzését akadályozza, illetve a tulajdonjog gyakorlást korlátozza vagy az értékét 
csökkenti. 
 
 
 

VI. Szerződésszegés, a szerződés megszűnése, megszüntetése és módosítása 
 

1. A jelen Szerződés megszegését jelenti bármely kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása. 
Aki a Szerződés megszegésével a másik Félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 
 

2. A jelen Szerződéstől történő elállásra – ide nem értve a súlyos szerződésszegés esetét – egyik Fél sem 
jogosult. 
 

3. Bármelyik Fél súlyos szerződésszegése esetén a sérelmet szenvedett Fél jogosult a Szerződéstől írásbeli 
nyilatkozatával elállni. A jelen Szerződés vonatkozásában súlyos szerződésszegésnek minősül bármely 
lényeges kötelezettség megszegése, illetve nem teljesítése, így különösen: 

a) ha Eladó az Eszközök átadását vagy a Vevő a vételár megfizetését jogos ok nélkül 
megtagadja; 

b) ha a Vevő a vételár megfizetésével 15 napot meghaladó késedelembe esik. 
 

4. A jelen Szerződést a Felek közös megegyezéssel, írásban bármikor felbonthatják. 
 

5. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással a Ptk. szabályai 
szerint a megszűnési ok bekövetkeztétől számított 15 napon belül elszámolni. 
 

6. A jelen Szerződés módosítása vagy kiegészítése kizárólag a Felek közös, írásba foglalt megállapodása 
alapján lehetséges. 
 

VII. Vegyes és záró rendelkezések 
 

1. A Vevő kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. 
pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül. A Vevő vállalja, hogy a jelen nyilatkozatában 
foglaltak változása esetén arról az Eladót haladéktalanul tájékoztatja. A Vevő tudomásul veszi, hogy a 
valótlan tartalmú nyilatkozat alapján, illetve abban az esetben, ha a jelen Szerződés megkötését 
követően beállott körülmény folytán a Vevő már nem minősül átlátható szervezetnek, a jelen 
Szerződést az Eladó kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja. 

 
2. Felek a jelen Szerződés tekintetében kapcsolattartásra jogosult személyként az alábbi személyeket 

jelölik ki: 
 
 
Eladó részéről: Vevő részéről: 
név: Dr. Szabó Balázs név: … 
e-mail cím: szabo.balazs@zeneakademia.hu e-mail cím: … 
tel.: (+361) 462 4600 
 

tel.: … 
 

 
A fentiek szerint kijelölt kapcsolattartó személyek megváltozása esetén Felek haladéktalanul, de 
legkésőbb 5 (öt) napon belül kötelesek egymást értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért 
kizárólag a mulasztó Fél felelős. 
 

3. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos írásbeli jognyilatkozataikat a Felek kijelölt 
kapcsolattartóinak címére, illetve e-mail címére küldik meg. A közlés napja a kézbesítés napja, illetve e-
mail útján történő közlés esetén a kézbesítésről szóló visszaigazolás dátuma. Amennyiben a postai 
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küldemény „nem kereste” vagy „az átvételt megtagadta” vagy más hasonló hivatkozással érkezik 
vissza a feladóhoz, úgy a közlés időpontjának az első kézbesítési kísérlet napját követő 5. nap minősül. 
 

4. Jelen Szerződés teljesítése során a Feleknek jóhiszeműen, a másik Fél jogaira és érdekeire való 
tekintettel kell eljárniuk. Kerülniük kell minden olyan magatartást, amely a másik Felet sérti, vagy 
sértheti, így különösen azokat a magatartásokat, amelyek kárt okoznak, vagy okozhatnak. Nem jelentik 
a jelen rendelkezés megsértését a Felek által törvényes jogaik érvényesítése, illetve jogszabályban előírt 
kötelezettségeik teljesítése érdekében folytatott és ezekkel összefüggő törvényes eljárások. 
 

5. Jelen Szerződésre a magyar jog irányadó. A jelen Szerződéssel kapcsolatban felmerülő jogvitákat a 
Felek elsősorban békés úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén azonban bármelyik Fél 
jogosult a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező bírósághoz fordulni. 
 

Felek a jelen Szerződést áttanulmányozták és mint akaratuknak mindenben megfelelőt 3 (három) eredeti 
példányban aláírják. 
 
 
 
Kelt: Budapest,  
 
 
 
 

…………………………… …………………………… 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem … 
képv.: Szentgyörgyvölgyi László Zoltán 

kancellár 
képv.: … 

… 
Eladó Vevő 

 

Pénzügyi ellenjegyzés: 
Budapest, 

………………………………………… 
Knapné Hanyecz Tünde 
gazdasági igazgató 

Szakmai ellenjegyzés: 
Budapest, 

………………………………………… 
Papp Gábor 
műszaki igazgató 
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Ajánlattételi felhívás 3. sz. melléklet: 
 Nyilatkozat a szerződés teljesítéséről 

 és a szerződéses feltételek elfogadásáról 
 

 

NYILATKOZAT 
 
 
 
Alulírott …………………………………………., mint a(z) 
……………………………………………………………. Ajánlattevő szerződéskötésre jogosult 
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ajánlattételi 
felhívásban/szerződéstervezetben foglalt feltételeket tudomásul vettem, kész és képes vagyok adásvételi 
szerződést létesíteni a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Ajánlatkérővel, és a szerződéstervezetben 
foglaltakat maradéktalanul teljesíteni, különös tekintettel a vételárra. 
 
Nyilatkozom továbbá, hogy az ajánlattételi felhívásban közölt szerződési feltételeket az ajánlatom 
benyújtásával kifejezetten elfogadtam, és ajánlatom nyertessége esetén kötelezettséget vállalok az abban 
foglalt feltételek maradéktalan teljesítésére.  
 
Tudomásul veszem továbbá, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napig kötve 
vagyok, ezen idő alatt nyertességem esetén Ajánlatkérő felhívására az adásvételi szerződést megkötöm. 
 
 
………………, 202. ……………………. 
 
 
 
 ______________________________ 
 Az ajánlattevő cégszerű aláírása 
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Ajánlattételi felhívás 4. sz. melléklet:  
Nyilatkozat a kizáró okokról (nem természetes 

személyek esetén) 
 
 
 

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

…………………………………………………… (…………………………………………, 

………………………………….……….) Ajánlattevő képviselője nyilatkozom, hogy Ajánlattevővel 

szemben nem állnak fenn az alábbi, jelen pályázati eljárásban alkalmazott kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő: 

- aki nem felel meg az ajánlattételi dokumentáció 10-11.pontjában foglalt feltételeknek, 

- aki végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban 
van, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll, 

- aki tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették, 

- aki az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. §-ának 34.pontja szerinti, hatvan napnál 
régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik, 

- aki a Bűntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós 
bűncselekmények vagy a XXXVI. illetve XXXVIII. fejezetében meghatározott gazdasági 
bűncselekmény elkövetése miatt büntetett előéletű, aki gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági 
társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek 
tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. 
évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta. 

 
 
………………, 202. ……………………. 
 
 
 ______________________________ 
 Az ajánlattevő cégszerű aláírása 


