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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
I. Az Ajánlatkérő:
Neve:
Képviseli:
Székhely:
Levelezési cím:
Telefon:
Faxszám
E-mail:
Honlap címe:

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
Bencze István Erik polgármester
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.
+36 24523123
domsod@domsod.hu
http://www.domsod.hu/

I.I Az Ajánlatkérő nevében eljáró felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó:
Neve:
Címe:
Lajstromszáma:
Telefonszám:
Telefaxszám:
E-mail:

Dr. Kormos Sándor ügyvéd
3525 Miskolc, Széchenyi u. 21-23. I/2.
00274
+36 304487897
+36 46322490
kormos.sandor@kozbeszerzes.eu

II. A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása
II.1 a közbeszerzési eljárás fajtája: nyílt eljárás a Kbt. Harmadik Rész 115.§ (1) bekezdés szerint
II.2 az eljárás indokolása: a beszerzés becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot.
III. Az elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljeskörűen,
közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek.
A közbeszerzési dokumentumok jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg elektronikusan kerülnek
megküldésre az ajánlattevők részére.
IV. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Tárgya:
" Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az
Óvoda épületein "
Építési beruházás
Mennyisége:
Az Ajánlatkérő a tulajdonában lévő épületek tetőfelületein elhelyezett napelemes HMKE-k segítségével,
megújuló energiaforrás felhasználásával kívánja fedezni villamos energia felhasználásának jelentős
részét.
A minimálisan elvárt műszaki paraméterei a következők:
Tipus: polykristályos napelem
Egységteljesítmény: 250 Wp
Optimális Üzemi Feszültsége: 29,8 V (DC)
Optimális Üzemi Árama: 8,39 A
Üresjárási Feszültsége: 37,6 V (DC)
Fizikai méretei (mm): 1640 x 992 x 40 mm
Súlya: 18,5 kg
- Közbeszerzési Dokumentáció –
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Borítása: 3,2 mm vastag hő-kezelt üveg
Dömsöd, Sportcsarnok HMKE 9,5kWp napelemes rendszer
Tetőszerkezetre erősített 38 db napelem, a napelemeket összekötő solar kábel hálózat és DC gyűjtő
elosztók, 1db DC/AC átalakító inverter, az inverter által kitáplált villamos energiát -3f/400V
feszültségszinten összegyűjtő AC gyűjtő elosztó.
Létesítmény üzemi fesz: AC 400/230 V / DCmax 1000V
A panelek fizikai méretének, valamint a ház tetőszerkezetének és a tetőfelület tájolásának figyelembe
vételével, 38 db (9,5kWp) napelem elhelyezése optimális a HMKE teljesítményhatár megtartása mellett.
A lapos tetőfelületek borítása bitumenes szigetelésű. A tetőre dóm-rendszerű, 10 fokos kiemelésű,
rozsdamentes tartókra erősített, alusínes szerkezetek alkalmasak a tervezett napelemek hordására.
Az egyenáramú solar kábeleket ehhez a tartó alapszerkezethez rögzítetten kell vezetni a DC gyűjtő
elosztókig, innen pedig az inverterig. Az invertertől az AC áramkört az elszámolási fogyasztásmérésig
kell kiépíteni. Az invertert, a DC és AC elosztó dobozokat, az épületen belül, védetten kell elhelyezni
úgy, hogy a kezelésük, karbantartásuk, üzemeltetésük problémamentes legyen. A gyűjtő dobozok és
elosztók áramköri összefüggéseit, valamint az alkalmazott védelmi és leválasztó készülékek kapcsolati
információit a Blokkvázlatok tartalmazzák.
A napelem panelek 1 db inverterhez kerülnek csatlakoztatásra, szem előtt tartva a villamos méretezési
és gazdasági szempontokat egyaránt, így keresve az optimumot az inverter elhelyezése, a solar kábeles
stringek és az AC gyűjtő áramkörök hossza között, mindezek figyelembe vételével a kővetkező műszaki
mennyiségekkel jellemezhető inverter-napelem kiosztás adódik:
T1 Inverter (Fronius Symo 10.0-3-M);
- S1-2. stringek: 4 mm2 PV1-F solar kábel —2x19 db 250Wp solar panel
A napelemeket egy stringen belül sorba kell kötni, az T1 inverter S1 – S2stringjeit DC gyűjtő elosztóban
kell a szükséges védelmi eszközökkel ellátni, majd közvetlenül az inverter DC bemeneteire kötni az
egyvonalas blokkvázlat szerint.
Az Inverter utáni erőátviteli (AC) hálózathoz történő csatlakozás AC gyűjtő elosztón keresztül történik
összerendelésére az alábbiak szerint kerül sor:
T1 Inverter (Fronius Symo 10.0-3-M)<-> AC-1 tervezett elosztó (átépítendő a mérőhelyen):
NYY-J 5x6 mm2
Az intézményi főelosztó a helyi adottságok és az erőmű méretével összhangban bővítésre kerül.
Dömsöd, Gróf Széchenyi Ált. Isk.- HMKE 13,5kWp napelemes rendszer
Tetőszerkezetre erősített 54 db napelem, a napelemeket összekötő solar kábel hálózat és DC gyűjtő
elosztók, 1db DC/AC átalakító inverter, az inverter által kitáplált villamos energiát -3f/400V
feszültségszinten összegyűjtő AC gyűjtő elosztó.
Létesítmény üzemi fesz: AC 400/230 V / DCmax 1000V
A panelek fizikai méretének, valamint a ház tetőszerkezetének és a tetőfelület tájolásának figyelembe
vételével, 54 db (13,5kWp) napelem elhelyezése optimális a HMKE teljesítményhatár megtartása
mellett. A lapos tetőfelületek borítása bitumenes szigetelésű. A tetőre dóm-rendszerű, 10 fokos
kiemelésű, rozsdamentes tartókra erősített, alusínes szerkezetek alkalmasak a tervezett napelemek
hordására.
Az egyenáramú solar kábeleket ehhez a tartó alapszerkezethez rögzítetten kell vezetni a DC gyűjtő
elosztókig, innen pedig az inverterig. Az invertertől az AC áramkört az elszámolási fogyasztásmérésig
kell kiépíteni. Az invertert, a DC és AC elosztó dobozokat, az épületen belül, védetten kell elhelyezni
úgy, hogy a kezelésük, karbantartásuk, üzemeltetésük problémamentes legyen. A gyűjtő dobozok és
elosztók áramköri összefüggéseit, valamint az alkalmazott védelmi és leválasztó készülékek kapcsolati
információit a Blokkvázlatok tartalmazzák.
A napelem panelek 1 db inverterhez kerülnek csatlakoztatásra, szem előtt tartva a villamos méretezési
és gazdasági szempontokat egyaránt, így keresve az optimumot az inverter elhelyezése, a solar kábeles
stringek és az AC gyűjtő áramkörök hossza között, mindezek figyelembe vételével a kővetkező műszaki
mennyiségekkel jellemezhető inverter-napelem kiosztás adódik:
T1 Inverter (HUAWEI SUN2000-17KTL);
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- S1-3. string: 4 mm2 PV1-F solar kábel —3x18db 250Wp solar panel
A napelemeket egy stringen belül sorba kell kötni, az T1 inverter S1 – S3stringjeit DC gyűjtő elosztóban
kell kettesével párhuzamosítani, a szükséges védelmi eszközökkel ellátni, majd közvetlenül az inverter
DC bemeneteire kötni az egyvonalas blokkvázlat szerint.
Az Inverter utáni erőátviteli (AC) hálózathoz történő csatlakozás AC gyűjtő elosztón keresztül történik
összerendelésére az alábbiak szerint kerül sor:
T1 Inverter (HUAWEI SUN2000-17KTL)<-> AC-1 tervezett elosztó (átépítendő a mérőhelyen):
NYY-J 5x4 mm2
Az intézményi főelosztó a helyi adottságok és az erőmű méretével összhangban bővítésre kerül.
Dömsöd, Óvoda - HMKE 8,5kWp napelemes rendszer
Tetőszerkezetre erősített 34 db napelem, a napelemeket összekötő solar kábel hálózat és DC gyűjtő
elosztók, 1db DC/AC átalakító inverter, az inverter által kitáplált villamos energiát -3f/400V
feszültségszinten összegyűjtő AC gyűjtő elosztó.
Létesítmény üzemi fesz: AC 400/230 V / DCmax 1000V
A panelek fizikai méretének, valamint a ház tetőszerkezetének és a tetőfelület tájolásának figyelembe
vételével, 34db (8,5kWp) napelem elhelyezése optimális a HMKE teljesítményhatár megtartása mellett.
A döntött tetőfelületek borítása zsindelyes. A tetőkre ászokcsavaros, rozsdamentes tartókra erősített,
alusínes szerkezetek alkalmasak a tervezett napelemek hordására.
Az egyenáramú solar kábeleket ehhez a tartó alapszerkezethez rögzítetten kell vezetni a DC gyűjtő
elosztókig, innen pedig az inverterig. Az invertertől az AC áramkört az elszámolási fogyasztásmérésig
kell kiépíteni. Az invertert, a DCés AC elosztó dobozokat, az épületen belül, védetten kell elhelyezni
úgy, hogy a kezelésük, karbantartásuk, üzemeltetésük problémamentes legyen. A gyűjtő dobozok és
elosztók áramköri összefüggéseit, valamint az alkalmazott védelmi és leválasztó készülékek kapcsolati
információit a Blokkvázlatok tartalmazzák.
A napelem panelek 1 db inverterhez kerülnek csatlakoztatásra, szem előtt tartva a villamos méretezési
és gazdasági szempontokat egyaránt, így keresve az optimumot az inverter elhelyezése, a solar kábeles
stringek és az AC gyűjtő áramkörök hossza között, mindezek figyelembe vételével a kővetkező műszaki
mennyiségekkel jellemezhető inverter-napelem kiosztás adódik:
T1 Inverter (Fronius Symo 8.2-3-M);
- S1-2. string: 4 mm2 PV1-Fsolar kábel —1x11 és 1x23 db 250Wp solar panel
A napelemeket egy stringen belül sorba kell kötni, az T1 inverter S1 – S2stringjeit DC gyűjtő elosztóban
kell kettesével párhuzamosítani, a szükséges védelmi eszközökkel ellátni, majd közvetlenül az inverter
DC bemeneteire kötni az egyvonalas blokkvázlat szerint.
Az Inverter utáni erőátviteli (AC) hálózathoz történő csatlakozás AC gyűjtő elosztón keresztül történik
összerendelésére az alábbiak szerint kerül sor:
T1 Inverter (Fronius Symo 8.2-3-M)<-> AC-1 tervezett elosztó (átépítendő a mérőhelyen):
NYY-J 5x4 mm2
Az intézményi főelosztó a helyi adottságok és az erőmű méretével összhangban bővítésre kerül..
Az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, illetőleg a műszaki specifikációban és árazatlan
költségvetésben leírt márkajelzésű anyagok, termékek helyett Ajánlatkérő azzal műszaki
paramétereiben (névleges teljesítmény, hatásfok, névleges üres-járási feszültség és névleges
áramerősség) egyenértékű más terméket is elfogad. A megnevezések kizárólag a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében kerültek feltüntetésre.
Az ajánlatok érdemi összehasonlíthatósága érdekében Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyára
vonatkozó, annak megfelelő árazatlan költségvetést bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére,
amelyet sem formájában, sem tartalmában változtatni nem szabad! Az árazatlan költségvetés
megváltoztatása (bővítése, tétel elhagyása stb.) az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti!
A közbeszerzési eljárás mennyisége (nómenklatúra):
Fő tárgy:

45000000-7 - Építési munkák
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Kiegészítő tárgyak:

09331000-8 – Napelemek

V. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatja
az ajánlatkérő:
Vállalkozási szerződés.
VI. Annak feltüntetése, ha keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer
alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására kerül sor: VII. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:
A teljesítés határideje: legkésőbb a szerződés megkötését követő 11 hónap.
Ajánlatkérő (Megrendelő) előteljesítést elfogad.
VIII. A teljesítés helye:
Dömsöd – Dabi Óvoda: 2344 Dömsöd, Szabadság u. 92.
Dömsöd – Sportcsarnok: 2344 Dömsöd, Széchenyi u. 9/C.
Dömsöd – Gróf Széchenyi István Általános Iskola: 2344 Dömsöd, Széchenyi u. 9.
NUTS kód: HU102
IX. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
A munka ellenértékének finanszírozását az ajánlatkérő a KEHOP-5.2.9 kódszámú és „Pályázatos
épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című
pályázati konstrukció keretében kívánja megoldani.
A támogatás intenzitása: 100%
Ajánlatkérő előleg lehetőségét biztosítja a Kbt. 135.§ (8) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
30.§ (1) bekezdés alapján 30%-os mértékben. Az előleg számításának alapja a szerződésben foglalt
teljes nettó ellenszolgáltatás értéke. Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglalt előleget az
ajánlattevő kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni
egy összegben. Ajánlattevő a kapott előleggel a részszámlákban számol el egyenlő részletekben.
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosítja az alábbiak szerint:
Nyertes ajánlattevő – az előlegszámla kivételével - az elvégzett és leigazolt részteljesítéseket követően
jogosult kiállítani számlát, a részteljesítéseket követő 10 naptári napon belül. Ajánlattevő 2 db
részszámlát, valamint 1 db végszámlát állíthat ki.
Az első részszámla benyújtására, 25%-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén van lehetőség, a
teljes vállalkozói díj 25%-os mértékének megfelelően.
A második részszámla benyújtására, 50%-os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén van lehetőség,
a teljes vállalkozói díj 25%-os mértékének megfelelően.
A harmadik részszámla benyújtására, amely végszámla is egyben, 100%-os műszaki ellenőr által igazolt
teljesítés esetén nyújtható be, a teljes vállalkozói díj 50%-os mértékének megfelelően.
Az első és a második részszámlában a nyertes ajánlattevő köteles az igényelt előleg összegének 1/2-1/2
részével elszámolni.
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Ajánlatkérő a vállalkozási díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően utólag, a Ptk. 6:42.§ 6:46.§-a, 6:130.§ (1) – (2) bekezdései szerint, a Kbt. 135. §, illetőleg a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
30-32/A.§-i szerint teljesíti. Ajánlatkérő a kifizetés során az Art. 36/A. §-ban foglaltakat teljes körben
alkalmazza. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 136. § (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket is.
Ajánlatkérő a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155.§-a szerint jár el. Az ajánlattétel, az elszámolás
és a kifizetések pénzneme forint.
A Kbt. 135.§ vonatkozó bekezdéseiben meghatározott feltételek jelen szerződésnek akkor is a részei, ha
a Felek ezekről nem vagy ezektől eltérően állapodtak meg.
X. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot,
valamint a rész-ajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő részajánlat-tételi lehetőséget nem biztosít.
Ennek indoka: Az ajánlati felhívás IV. pontjában meghatározott mennyiségére való tekintettel a
közbeszerzési eljárás részekre bontása nem szükséges.
Többváltozatú (alternatív) ajánlat nem tehető.
XI. Az ajánlatok értékelési szempontjai. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatra vonatkozó
értékelési szempontok súlyozása:
A Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány az alábbiak szerint:
Sorszám

Értékelési szempont

Szorzószám (súlyszám)

1.

Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

55

2.

Inverter európai hatásfoka (minimum
90%)

40

3.

Inverter integrált DC oldali kapcsolóval
rendelkezik-e? (igen/nem)

5

1. Nettó ajánlati ár (vállalkozási díj):
Az ajánlatban a teljes beruházásra vonatkozó ajánlati árat (vállalkozási díjat) kell megadni,
nettó összegben, magyar forintban. A legalacsonyabb összegű nettó ajánlati árat tartalmazó
ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat ehhez képest a fordított arányosítás
módszerével kap pontszámot. A fordított arányosítás módszerét a Közbeszerzési Hatóság
útmutatója tartalmazza a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában. A legalacsonyabb
adható pontszám 1 pont, a legmagasabb pontszám 10 pont.
2. Inverter európai hatásfoka (minimum 90%):
A legalacsonyabb adható pontszám 1 pont, a legmagasabb pontszám 10 pont. A 2.
részszempont vonatkozásában az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál
kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával (10 pont) azonos
számú pontot ad: 97 %. A 2. részszempont vonatkozásában az ajánlati elem azon szintje,
amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem lehet: 90 %.
A 2. értékelési részszempont esetén
- a 90%-ot elérő, de 95%-nál kisebb érték 1 pontot,
- a 96%-ot elérő, de 97%-nál kisebb érték 5 pontot,
- a 97%-ot elérő, és annál nagyobb érték 10 pontot kap.
3. Inverter integrált DC oldali kapcsolóval rendelkezik-e (IGEN/NEM):
A 3. értékelési szempont esetén a NEM válasz 1 pontot, az IGEN válasz 10 pontot kap.
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XII. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan
gazdasági szereplő, akinek a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjai tekintetében a következő
feltételek valamelyike megvalósul:
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;
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.
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Igazolási mód: a Kbt. 67.§ (1) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17.§-a szerint.
Az ajánlattevőnek 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.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes
európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek
a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában
az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem
állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
XIII. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:
XIII.1 Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot, a Kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján.
XIII.2 Műszaki és szakmai alkalmasság
Ajánlatkérő nem ír elő műszaki és szakmai alkalmasságot, a Kbt. 115.§ (1) bekezdés alapján.
XIV. Az ajánlattételi határidő:
2017. november hó 21. nap 09.30 óra
XV. Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja:
KORMOS Ügyvéd Iroda
3525 Miskolc, Széchenyi I. u. 21-23. I/2.
Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban kell nyomtatott formában, papíralapon
benyújtani. A papír alapú ajánlat eredeti példányával mindenben megegyező elektronikus másolati
példányt CD vagy DVD lemezen, PDF formátumban kell benyújtani. Ajánlattevő csatolja azon
nyilatkozatát, miszerint az általa elektronikus formában, illetőleg a papír alapon benyújtott ajánlat
tartalmában és formájában egymással mindenben megegyezik.
Az ajánlat formai követelményeit a dokumentáció tartalmazza.
Az ajánlatokat 1 (egy) darab lezárt csomagolásban kell benyújtani, a csomagolásra rá kell írni: „Ajánlat
– Építési beruházás - Dömsöd - KEHOP-5.2.9 Napelem”, valamint „Nem bontható fel 2017. év
november hó 21. nap 09.30 óráig”.
Az ajánlatokat postán vagy személyesen kell benyújtani, személyes kézbesítés esetén hétfőtől
csütörtökig 09:00-15:00 óráig, pénteken 09:00-12:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának a napján
8.00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig a jelen pontban meghatározott címre.
Amennyiben a csomagolás vagy feliratozás nem az itt előírtaknak megfelelően történik, de a Kbt.
szabályainak megfelel, az nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az ajánlattevő
kockázata, ha az ajánlatot elirányítják, vagy nem határidőben kerül felbontásra.
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XVI. Az ajánlattétel nyelve (nyelvei), annak feltüntetése, hogy a magyar nyelven kívül más
nyelven is benyújtható-e az ajánlat:
Az ajánlat kizárólag magyar nyelven nyújtható be.
XVII. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak
Az ajánlatok felbontásának helye:

KORMOS Ügyvédi Iroda
3525 Miskolc, Széchenyi I. u. 21-23. I/2.

Az ajánlatok felbontásának ideje:

2017. november hó 21. nap 09.30 óra

Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott
személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön
jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson
a felolvasólapba betekinthetnek. [Kbt. 68.§ (3) bekezdés].
XVIII. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap
XIX. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra
vonatkozó információ:
Ajánlati biztosíték:
Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.
A szerződést megerősítő biztosítékok:
Késedelmi kötbér:
Nyertes Ajánlattevő arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, a teljesítési határidő vonatkozásában
késedelembe esik, a szerződés szerinti nettó ellenérték 0,5%-ának megfelelő összegű napi késedelmi
kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximuma a teljes nettó szerződéses ellenérték 10%-a lehet.
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot a kötbér összegét meghaladó kárainak érvényesítésére. A
késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a nyertes Ajánlattevőt teljesítési kötelezettsége alól.
Hibás teljesítési kötbér:
Ha a nyertes ajánlattevő hibásan teljesít, és/vagy a munka nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra,
a munkavégzés nem szerződésszerű, úgy Ajánlatkérő a hiba elhárításáig terjedő időtartamra hibás
teljesítési kötbért követelhet Nyertes ajánlattevőtől, továbbá gyakorolhatja hibás teljesítésből eredő
egyéb jogait is. A hibás teljesítési kötbér mértéke: 0,5%/nap, de legfeljebb 15 napi tétel. A hibás
teljesítési kötbér alapja: a hibásan teljesített munkatétel teljes nettó ellenértéke.
Amennyiben a kötbér alapja nem meghatározható, úgy a hibás teljesítési kötbér mértéke 100.000,Ft/nap, de legfeljebb 15 napi tétel.
Meghiúsulási kötbér:
Nyertes Ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben a késedelmi kötbér maximuma
a teljes nettó szerződéses ellenérték 10%-át eléri, továbbá ha a teljesítést megtagadja, illetve ha a nyertes
ajánlattevő a szerződést bármely okból, rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszünteti. A
meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó ellenérték 15 %-a.
Kötbérigény érvényesítésére ajánlatkérő akkor jogosult, ha ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős,
megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
Jótállás:
Nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az
alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért – függetlenül attól, hogy azokat saját
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maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza – teljes körű,
az átadás-átvétel napjától számított 24 naptári hónap jótállást köteles vállalni. A jótállás kezdő időpontja
tehát a műszaki átadás-átvétel napja. A napelemes modulokra gyártói garanciát köteles biztosítani a
nyertes ajánlattevő minimum 25 évre, 80%-os teljesítményre.
További információ a dokumentáció részét képező szerződéstervezetben található.
XX. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre
(programra) vonatkozó adatok:
A KEHOP-5.2.9 kódszámú és „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió
települési önkormányzatai számára” című pályázati konstrukció.
XXI. Egyéb információk:
1. Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. §-ban foglaltak – a Kbt. 114.
§ (6) bekezdésében foglalt eltérésekkel – valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók.
Ajánlattevőnek az ajánlatban adott esetben nyilatkozni kell a kiegészítő tájékoztatás(ok) átvételéről
és arról, hogy a kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat figyelembe vette az ajánlat elkészítése során.
2. Irányadó idő: E felhívásban és a dokumentációban valamennyi órában megadott határidő
magyarországi helyi idő szerint értendő.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4)
bekezdésére vonatkozóan. Az ajánlat papír alapú példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti
nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
4. Alvállalkozók megjelölése:
Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjaira vonatkozó
nyilatkozatát. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján az ajánlatban meg kell jelölni:
- a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót
kíván igénybe venni,
- b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat.
A megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét.
A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában,
majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles
előzetesen az Ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a
szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem
nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett nyilatkozatát benyújtani arról is,
hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt
kizáró okok hatálya alatt.
A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg
a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele arányát
az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélkül
számított ellenértékéből.
A Kbt. 138. § (5) bekezdése szerint a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az
alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
A Kbt. 115. § (4) bekezdése értelmében az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek
ajánlatot, akiknek ajánlatkérő e felhívást megküldte. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők
közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen
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ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi
felhívást.
5. Közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők esetében együttműködési megállapodást (konzorciális
megállapodást) szükséges csatolni az ajánlatban legalább a következő tartalommal:
- a közös ajánlattevők neve, székhelye, cégjegyzékszáma
- adott esetben közös ajánlattevők megnevezése (konzorcium neve),
- a közbeszerzési eljárás tárgya,
- a közös ajánlattevők nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban közös
ajánlattevőként részt kívánnak venni,
- a közös ajánlattevőket vezető tag megjelölése azzal, hogy a vezető tag korlátozás nélkül jogosult
valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési
eljárásban és az ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozat – a szerződés aláírása
kivételével – tekintetében,
- a vezető tag, mint képviselő felel az ajánlatkérővel való kapcsolattartásért, a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötendő szerződés teljesítésének a közös ajánlattevők közötti koordinálásáért
és a közös ajánlattevők általi végrehajtásáért,
- a tervezett feladatmegosztás részletes ismertetése és a szerződéses árból való részesedésük mértéke
- valamennyi közös ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy egyetemleges felelősséget vállalnak a
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés szerződésszerű teljesítéséért,
amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülnek
- a közös ajánlattevők nyertes ajánlattevőként történő kihirdetésének esetére, hogy a szerződés
hatályának beállta vagy annak megszűnése nem függ valamely további feltételtől vagy időponttól,
illetve, hogy a szerződés hatálybalépése nem függ harmadik személy beleegyezésétől, illetve
hatósági jóváhagyástól
- a megállapodás valamennyi közös ajánlattevő aláírásával hatályba lép.
6. Az Ajánlatkérőnek közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőkkel való kapcsolattartása a
közbeszerzési eljárásban kizárólag a közös ajánlattevői nyilatkozatban (együttműködési
megállapodásban) megjelölt képviselőjén keresztül valósul meg. Ajánlatkérő ennek megfelelően az
eljárás során keletkezett iratokat kizárólag a közös ajánlattevők által megjelölt kapcsolattartónak
küldi meg.
7. Fordítás: Nem magyar nyelvű dokumentum benyújtása esetén a nem magyar nyelvű dokumentummal
együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. Ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős
fordítást is elfogadja (Kbt. 47. § (2) bekezdés). Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
8. Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumokat - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik egyszerű másolatban elegendő benyújtani. Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy
eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell
tartalmaznia.
A másolat esetleges olvashatatlansága az eredeti ajánlatban (és a hiánypótlást követően) az ajánlat
érvénytelenségét jelenti, melyért a felelősség az ajánlattevőt terheli.
Amennyiben az ajánlattételi felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló
iratot, igazolást vagy nyilatkozatot szükséges csatolni (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy
kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az
eredeti ajánlatban.
9. Ajánlat költségei: Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget,
kockázatot ajánlattevő viseli.

- Közbeszerzési Dokumentáció –
" Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda
épületein "

13

10. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások,
nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdéseiben írtak szerint
ellenőrizni.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetében valamennyi Ajánlattevő),
nevében aláírásra jogosult vezető tisztségviselő, valamint az ajánlatban lévő valamely egyéb
nyilatkozatot aláíró alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet, vagy alvállalkozó nevében
aláírásra jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját (továbbiakban: címpéldány) (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésében meghatározott
okiratok). A címpéldány lehet másolat is és a kiállítás dátuma nincs határidőhöz kötve. A
cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől
származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is
tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti, hiteles másolati, vagy egyszerű másolati példányát kell
tartalmaznia az ajánlatnak.
12. Ajánlatkérő a bírálatot két szakaszban végzi a Kbt. 69. § szerint. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.
§ (5) bekezdésében foglaltakat.
13. A szerződéskötés időpontja a Kbt. 131. § (6) bekezdése alapján az írásbeli összegezés
megküldésének napját követő 6. nap, kivéve a Kbt. 131. § (8) bekezdés f) pontjában meghatározott
eseteket.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelően csak az eljárás nyertesével kötheti meg a
szerződést, vagy a nyertes visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) a Kbt. 131. § (4) bekezdése
szerint, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
15. A Kbt. 136. § (2) bekezdés alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazását csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a
magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok
közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
16. Változásbejegyzési eljárás esetében, amennyiben ajánlattevő cégnek minősül, az ajánlathoz csatolni
kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy cégbíróság előtti változásbejegyzési eljárás van-e
folyamatban. Ha igen, akkor az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Nemleges nyilatkozatot is az ajánlathoz szükséges csatolni.
17. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatban Felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza
a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes információkat.
18. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a dokumentáció mellékleteként szereplő
szerződéstervezet elfogadásáról, az ajánlattételi felhívás feltételeinek elfogadásáról, a szerződés
megkötésére és teljesítésére való képességéről és készségéről, a kért ellenszolgáltatásról. Ezen
nyilatkozat(ok)nak a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint benyújtott ajánlat papír alapú példányának e
nyilatkozat eredeti aláírt példányt kell tartalmaznia, amelyet a másolati példányok és az eredeti
eltérése esetén irányadónak tekint ajánlatkérő.
19. Az ajánlatokat 1 eredeti, papír alapú példányban kell elkészíteni és zárt borítékban/csomagban kell
benyújtani. Az ajánlatokat tartalmazó borítékon/csomagon az alábbi szöveget kell szerepeltetni:
„Ajánlat – Építési beruházás - „Dömsöd - KEHOP-5.2.9 Napelem” - Ajánlattételi határidő lejárta
előtt felbontani tilos!”
Az ajánlattevőnek a teljes ajánlatot 1 példányban (másolati példány) elektronikusan (jelszó nélkül
olvasható, de nem módosítható pdf. formátumban) is csatolni kell CD-n vagy más elektronikus
adathordozón az ajánlathoz, továbbá az ajánlat elektronikus adathordozón lévő példányának
tartalmaznia kell az árazott költségvetést .xls formátumban is. Az elektronikusan benyújtott
ajánlatnak teljes egészében meg kell egyeznie a papír alapon benyújtott eredeti ajánlattal. Az
ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani az ajánlatban arról, hogy az
elektronikusan benyújtott ajánlat teljes egészében megegyezik a papír alapon benyújtott eredeti
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ajánlattal. Amennyiben eltérés mutatkozik az ajánlat papír alapú eredeti példánya és az elektronikus
példánya között, úgy Ajánlatkérő a papír alapú eredeti példányt tekinti irányadónak.
Az ajánlatot tartalomjegyzékkel ellátva, gépelve, nyomtatva, vagy olvasható kézírással kitöltve,
lapozhatóan, zsinórral összefűzve kell benyújtani. A zsinór összekötésénél keletkező csomót
matricával az ajánlat első, vagy hátsó lapjához kell rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni és az
ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetve az aláírás legalább egy
része a matricán legyen. Az ajánlatot folyamatos oldalszámozással kell ellátni, amely eggyel
kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő az információt tartalmazó oldalakat oldalszámozni
folyamatosan, az üres oldalakat nem kell oldalszámozni, de lehet. Ajánlatkérő az ettől kismértékben
eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a „/A” „/B” oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben
az iratok helye egyértelműen beazonosítható. A címlapot és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet
oldalszámozni.
Az ajánlat formai követelményeire a Kbt. 66. § (1) bekezdésének előírásai az irányadóak.
20. Azok az ajánlatok kerülnek felbontásra, amelyek írásban, zárt csomagolásban, közvetlenül,
személyes kézbesítés útján, vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig a KORMOS Ügyvédi
Iroda, 3525 Miskolc, Széchenyi u. 21-23. I/2. címre beérkeznek. Amennyiben Ajánlattevő postai
úton nyújtja be az ajánlatot, Ajánlatkérő azt csak akkor tekinti határidőben beérkezett ajánlatnak, ha
az ajánlat az Ajánlatkérőhöz az ajánlattételi határidő lejárta előtt bizonyíthatóan beérkezik.
Személyes kézbesítés esetén munkanapokon 9.00 – 16.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának
napján az ajánlattételi határidő utolsó percéig lehet az ajánlatokat benyújtani.
Az ajánlat, illetve a postai küldemények elvesztéséből, késedelmes kézhezvételéből eredő kockázat
az Ajánlattevőt terheli. Átvételi elismervénnyel át nem vett ajánlatokért az Ajánlatkérő semminemű
felelősséget nem vállal.
21. Az ajánlatnak tartalmaznia kell árazott költségvetést az egyes munkanemekre vonatkozóan, amely
a dokumentáció mellékleteként megküldött árazatlan költségvetés alapján elkészítettnek kell lenni
az összehasonlíthatóság érdekében. Ajánlatkérő az árazott költségvetést szakmai ajánlatnak tekinti.
Az árazott költségvetés egyes munkanemei vonatkozásában 0,- Ft-os érték nem ajánlható meg,
mert az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után! A szerkeszthető formátumú árazatlan
költségvetés minden sora kitöltendő, abban módosítani, törölni vagy cellabehúzást végezni
tilos. Az ajánlat elektronikus adathordozón lévő példányának tartalmaznia kell az árazott
költségvetést .xls formátumban is.
22. Az ajánlatot e felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlatnak tartalmaznia kell e
felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, más dokumentumokat,
melyeket a Kbt. kötelezően előír. E felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben
a Kbt. rendelkezései az irányadóak.
23. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg
projekttársaság létrehozását.
24. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei tekintendők
irányadónak.
25. A 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § alapján ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára – szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását
kiterjeszteni legalább 10.000.000,- HUF/év és 5.000.000,- Ft/káresemény minimum mértékig. A
felelősségbiztosítás meglétéről, megkötéséről vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztéséről az
ajánlatban nyilatkozni kell.
26. Az ajánlatkérő követelményként írja elő, hogy az ajánlattevők csak írásban [Kbt. 3. § 13. pont, 41.
§ (1) bekezdés], az ajánlatkérő képviseletével megbízott szervezetnek címezve tegyenek fel
kérdéseket, illetve ilyen módon közöljék az eljárással kapcsolatos észrevételeiket. Az ajánlattevőnek
az írásbeli kérdésen fel kell tüntetni az eljárás tárgyát, valamint a levelezési címét és azt a fax számot,
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illetve e-mail címet, amelyre a választ kéri. Minden más módon érkező megkeresésre az ajánlatkérő
a válaszadást megtagadhatja.
27. Ha a közölt leírások bármelyike meghatározott eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre,
személyre, illetve szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, úgy ezt kizárólag a
közbeszerzés tárgyának, vagy annak valamely elemének egyértelmű és közérthető meghatározása
tette szükségessé, és a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében
történt. Az ajánlatkérő bármely, a meghatározott termékkel műszakilag, esztétikailag, és minőségileg
egyenértékű, a leírásban hivatkozott termékkel felhasználhatóságában, használhatóságában,
kezelhetőségében, rendeltetésében és tartósságában egyenértékű, más gyártású termék szállítását
és/vagy felhasználását is elfogadja akkor is, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)
bekezdésében előírt „vagy azzal egyenértékű” kifejezés bármely okból az adott helyen nem került
feltüntetésre.
28. Ajánlattevőknek amennyiben nem a műszaki leírásban vagy árazatlan költségvetésben
meghatározott típusú terméket ajánlják meg, úgy a tervezettel egyenértékű termék megajánlására
vonatkozóan egy nyilatkozatot szükséges benyújtaniuk, megjelölve az egyenértékű megajánlott
terméket.
29. Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket arról, hogy nem alkalmazza a tárgyi eljárásban a
Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
30. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2017. 11. 08.
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II. TÁJÉKOZTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE
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1. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be.
2. Az ajánlatok benyújtásának határideje és módja:
2017. november hó 21. nap 09.30 óra
Az ajánlatot írásban és zártan, az ajánlattételi felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai
úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
A postai úton benyújtott ajánlatok esetében az esetleges késedelemből, roncsolódásból eredő
kockázatot az Ajánlattevő viseli.
Az ajánlatkérő a 09.30 órás időpontot a telefonról 180-as számon hívható pontos időjelzés szerint
állapítja meg.
A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása céljából
bontható fel, amelyről ajánlatkérő külön jegyzőkönyvet vesz fel.
Az ajánlatkérő által rögzített határidő lejárta után beérkező ajánlatokat az ajánlatkérő
érvénytelennek nyilvánítja.
Az ajánlatok bontásakor ajánlatkérő minden ajánlattevőre vonatkozóan ismerteti és írásban rögzíti
a bontási jegyzőkönyvben az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a
főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont (részszempontok) alapján
értékelésre kerülnek.
Ajánlatkérő a bontási jegyzőkönyv másolatát a bontáson résztvevő valamennyi Ajánlattevő, illetve
a meg nem jelent Ajánlattevők részére a bontástól számított öt napon belül megküldi.
3. Kiegészítő információkérés, tájékoztatás, helyszíni bejárás
Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő
ajánlattétel érdekében - a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban
kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott szervezettől.
A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül kell megadni.
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a Kbt. szerinti válaszadási határidőt megelőző negyedik
napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia.
Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a Kbt. szerinti határidőben megadni, vagy a kiegészítő
tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, az 52. § (4) bekezdése
szerint kell eljárni.
Ajánlatkérő jelen eljárásban helyszíni bejárást nem tart.
4. Az eljárással kapcsolatos egyéb információk
Az eljárás során használt nyelv:
Az eljárás során az ajánlat kidolgozása, valamint az ajánlatkérő és az ajánlattevő közötti
mindennemű levelezés magyar nyelven történik. Az ajánlat és az ahhoz csatolt nyomtatott anyagok
bármilyen nyelvűek lehetnek, feltéve, hogy annak valamennyi nem üres oldalán szereplő szöveget
szószerint magyar nyelvre lefordítják. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott
dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű dokumentumok között eltérés van, úgy a magyar példány
tartalma az irányadó.
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Dokumentumok benyújtása:
Amennyiben jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás dokumentum benyújtását írja
elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható.
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1. Az ajánlatok formai előírásai
Az ajánlat eredeti példányát lapozhatóan össze kell fűzni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel
kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó
oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem
kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál
a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen
azonosítható. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészíti, ha ez az ajánlatban való
tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő
dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.
Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban kell nyomtatott formában, papíralapon
benyújtani. Az ajánlatokat cégszerűen aláírva, 1 eredeti példányban kell nyomtatott formában,
papíralapon benyújtani. A papír alapú ajánlat eredeti példányával mindenben megegyező
elektronikus másolati példányt CD vagy DVD lemezen, PDF formátumban kell benyújtani.
Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó
szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult
személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
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.
A csomagoláson az alábbiaknak kell szerepelnie:
Ajánlattevő neve, székhelye, valamint a következő szöveg:
„Ajánlat – Építési beruházás - Dömsöd - KEHOP-5.2.9 Napelem”
valamint,
„Nem bontható fel 2017. év november hó 21. nap 09.30 óráig”.
Amennyiben az ajánlatok csomagolása nem az előírtaknak megfelelően történik, vagy a felirat nem
megfelelő, ez nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az ajánlatevő kockázata,
amennyiben az ajánlata nem kerül felbontásra, vagy elirányítják.
2. Az ajánlat tartalma
2.1 Tartalomjegyzék (1. számú melléklet)
2.2 Felolvasólap (2. számú melléklet)
2.3 Az ajánlattevő nyilatkozata az üzleti titokra vonatkozóan (3. számú melléklet)
2.4 Információs adatlap az ajánlattevőre vonatkozóan (4. számú melléklet)
2.5 Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bekezdésről (5. számú melléklet)
2.6 Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (4) bekezdésről (6. számú melléklet)
2.7 Közös Ajánlattevők nyilatkozata közös ajánlattétel esetén (7. sz. melléklet)
2.8 A jogi kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlathoz csatolandó igazolás, nyilatkozat és
nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) pontja, a Kbt. 67.§ (4) bekezdés és a 321/2015 (X.
30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés szerint alapján (8. sz. melléklet)
A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek csak nyilatkoznia kell [321/2015 (X. 30.) Korm.
rendelet 17.§].
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Az 62. § (1) bekezdésének kb) pontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint
kell dokumentumot benyújtania az ajánlattevőnek az alábbiak szerint 1
Magyarországon letelepedett és nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az
ajánlatkérő a Kbt. 62. §-a tekintetében a következő igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat köteles
elfogadni, illetve a következőképpen köteles ellenőrizni a kizáró okok hiányát:
2.8
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő
nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén,
vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; 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; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény
3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó
nyilatkozatot szükséges csatolni (9. sz. melléklet).
2.9

Képviseleti jogosultság igazolása (aláírási címpéldány)

Az ajánlatot, valamint az ajánlatba becsatolt nyilatkozatokat olyan személy(ek)nek kell aláírni,
aki(k) jogosultak az ajánlattevő, illetőleg a nyilatkozatot tevő nevében kötelezettséget vállalni,
illetve nyilatkozni. Az e jogosultságot igazoló dokumentumokat az ajánlatba csatolni kell (aláírási
címpéldány, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta vagy meghatalmazás) – az ajánlattevő, az
alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő esetében is. Folyamatban
lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által küldött igazolást.
2.10

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (10. sz. melléklet)

2.11

Nyilatkozat az elektronikus, illetőleg a papír alapon benyújtott ajánlat
egyezőségéről (11. sz. melléklet)

2.12

Árazott költségvetés (szakmai ajánlat)

2.13

Egyéb az ajánlattevő által fontosnak ítélt dokumentumok

Kérjük, hogy a felsoroltakon kívül az Önök által becsatolandónak ítélt mindennemű igazolást,
nyilatkozatot és egyéb dokumentumot ebben a pontban csatoljanak ajánlatukhoz, figyelemmel a
dokumentációban foglalt formai követelményekre.
3.

Az ajánlat kidolgozásával kapcsolatos egyéb információk
Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, illetve jelen dokumentációban meghatározott tartalmi
és formai követelmények maradéktalan figyelembevételével, és az előírt kötelező okiratok,
dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával kell
ajánlatát benyújtania. Ha jelen dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, ez esetben az
Iratminták fejezetben található vonatkozó iratmintát kell felhasználni és megfelelően kitöltve az
ajánlathoz mellékelni. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más okirat is
mellékelhető. Az ajánlattevő felelősséggel tartozik az ajánlatban közölt adatok és nyilatkozatok,
valamint a becsatolt igazolások, okiratok tartalmának valódiságáért.
Az ajánlat pontossága

4.

Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlattételi felhívás és jelen dokumentáció gondos
áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai követelmény, kikötés,
valamint a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás-kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele.
1

kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető. [Kbt. 56.§ (1) bekezdés
kc) pont]
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Ajánlattevő köteles a dokumentáció és ajánlatkérő által – a teljesítéssel kapcsolatban szolgáltatott –
minden információ pontosságáról meggyőződni. Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és
benyújtásával, vagy az ajánlathoz szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás
ajánlattevő terhére esik.
5.

Az ajánlat teljessége
Ajánlattevőnek – a jogszabályi rendelkezések betartása mellett - az ajánlattételi felhívásban, a
dokumentációban és az ajánlattevők kérdéseire adott válaszokban meghatározottaknak megfelelően
kell ajánlatát elkészítenie.

6.

Az ajánlat készítésének költségei
Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és az ajánlattevőnek jelen közbeszerzési eljárásban való
részvételével kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az ajánlattevőt terheli.

7.

Hiánypótlási lehetőség és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§-a alapján
Ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét,
valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának
tisztázása érdekében jogosult az ajánlattevőtől felvilágosítást kérni.
A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok
vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban szereplő iratokat - ideértve a
Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is - módosítani és kiegészíteni is
lehet.

8.

Rész-, vagy többváltozatú ajánlat
Ajánlatkérő rész-ajánlattételi lehetőséget nem biztosít.
Alternatív, azaz a többváltozatú ajánlatot tételére ajánlatkérő lehetőséget nem biztosít.

9.

Összeférhetetlenség
Az ajánlatkérő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy elkerülje az
összeférhetetlenséget és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását, ezzel
kapcsolatban a Kbt. 25.§-ban foglaltakat alkalmazza.

10.

A Kbt. 73. § (5) bekezdése szerinti tájékoztatás
Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a környezetvédelemre, az
egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és
a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
Azon szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő
megfelelő tájékoztatást kaphat, ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg:
Név:
Cím:
Telefonszám:
Telefaxszám:
Internetcím:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
1054 Budapest, Széchenyi u. 2.
+36-1-428-5100
+36-1-428-5509
http://nav.gov.hu/
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Név:
Cím:
Telefonszám:
Telefaxszám:
Internetcím:

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelet
1016 Budapest, Mészáros u. 58/a. fsz. 6.
+36-1-224-9100
+36-1-224-9163
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/

Név:
Cím:
Telefonszám:
Telefaxszám:
Internetcím:

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
+36-1-476-1100
+36-1-476-1390
www.antsz.hu

Név:
Cím:
Telefonszám:
Telefaxszám:
Internetcím:

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ
1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.
+36-1- 477-5700
+36-1- 477-5800
www.munka.hu

11.
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1.

Az ajánlatok értékelése, érvénytelenség, kizárás
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg vizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a
közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és hogy van-e olyan gazdasági
szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.
A megfelelőnek talált ajánlatokat az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli.

2.

Az ajánlatok értékelési szempontja
Jelen közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlat az, amely érvényes ajánlat a legjobb ár-érték arányú
ajánlatot tartalmazza.
Sorszám

3.

Értékelési szempont

Szorzószám (súlyszám)

1.

Nettó ajánlati ár összesen (HUF)

55

2.

Inverter európai hatásfoka (minimum
90%)

40

3.

Inverter integrált DC oldali kapcsolóval
rendelkezik-e? (igen/nem)

5

Az ajánlatok értékelése, bírálat
Az értékelési folyamatban csak a nem kizárt ajánlattevők érvényes ajánlatai vesznek részt.
A bírálati szempont: legjobb ár-érték arány
Ajánlattevőknek az ajánlatot a Felolvasólapon (2. sz. melléklet) részletezettek szerint kell
megadnia.
Az ajánlattevő az ajánlati árat HUF ár megjelölésével adhatja meg.
Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat. Ajánlatkérő
a Kbt. 76. § (4) bekezdést nem alkalmazza.
1. Nettó ajánlati ár (vállalkozási díj): Az ajánlatban a teljes beruházásra vonatkozó ajánlati árat
(vállalkozási díjat) kell megadni, nettó összegben, magyar forintban. A legalacsonyabb összegű
nettó ajánlati árat tartalmazó ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat ehhez képest
a fordított arányosítás módszerével kap pontszámot. A fordított arányosítás módszerét a
Közbeszerzési Hatóság útmutatója tartalmazza a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147.
számában. A legalacsonyabb adható pontszám 1 pont, a legmagasabb pontszám 10 pont.
P=Alegjobb/Avizsgált*(Pmax-Pmin)+Pmin
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgálat: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2. Inverter európai hatásfoka (minimum 90%): A legalacsonyabb adható pontszám 1 pont, a
legmagasabb pontszám 10 pont. A 2. részszempont vonatkozásában az ajánlati elem azon
legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a
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ponthatár felső határával (10 pont) azonos számú pontot ad: 97 %. A 2. részszempont
vonatkozásában az ajánlati elem azon szintje, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati elem nem
lehet: 90 %.
A 2. értékelési részszempont esetén
- a 90%-ot elérő, de 95%-nál kisebb érték 1 pontot,
- a 96%-ot elérő, de 97%-nál kisebb érték 5 pontot,
- a 97%-ot elérő, és annál nagyobb érték 10 pontot kap.
3. Inverter integrált DC oldali kapcsolóval rendelkezik-e (IGEN/NEM): Súlyszám: 5.
A 3. értékelési szempont esetén a NEM válasz 1 pontot, az IGEN válasz 10 pontot kap.
Az ajánlatban az ajánlattevőnek a nettó ajánlati árat (vállalkozási díj) – az ajánlattevő valamennyi
költségét és kiadását, különösen, de nem kizárólag az anyagköltséget, munkadíj és a szállítás,
anyagmozgatás költségét, beszerzési költséget, jutalékot, szállítási díjakat, egyéb költségeket,
munkadíjat, járulékot tartalmazó, az általános forgalmi adó (Áfa) összege nélkül – nettó módon,
egyösszegben és forintban (HUF) kell megadnia. A nettó ajánlati árat, valamint az inverter európai
hatásfokának %-os mértékét és azt, hogy az inverter integrált DC oldali kapcsolóval rendelkezik-e
a Felolvasólapon is fel kell tüntetni.
A nettó ajánlati árat úgy kell megadni, hogy az tartalmazza mindazokat a járulékos költségeket,
amelyek a szerződésszerű teljesítéshez szükségesek, függetlenül azok formájától és forrásától, így
az ajánlattevő szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását is. Az
ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának
megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek.
Abban az esetben, amennyiben az ajánlattevő a megajánlott ajánlati árat alulprognosztizálja, az
ebből eredő pluszköltséget, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti
a teljesítési kötelezettség alól.
Az ajánlatban szereplő megajánlott ajánlati árnak rögzített árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevő
semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehet változó árat tartalmazó ajánlatot.
Ajánlattevő az ajánlat kidolgozásakor vegye figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell
lennie, vagyis magában kell foglalnia minden ajánlattevői kifizetési igényt.
A 3. értékelési részszempont műszaki többlettartalomnak minősül.
A 2. és 3. alpontok esetén Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában (Közbeszerzési
Értesítő 2016. évi 147. száma) írtak szerinti pontozás módszerét alkalmazza (Pontozás esetén az
ajánlatkérő a szakmai szempontok alapján kialakított értékelési skála alapján, az egyes ajánlati
elemekhez közvetlenül rendeli hozzá az előre meghatározott alsó vagy felső pontértékek közötti
megfelelő pontszámot.).
4.

A Kbt. 75.§-a alapján eredménytelen eljárás
(1) Eredménytelen az eljárás, ha
a) nem nyújtottak be ajánlatot;
b) kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be;
c) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejárt az ajánlati kötöttség és egyetlen
ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát.
(2) Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha
a) a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak
vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés];
- Közbeszerzési Dokumentáció –
" Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda
épületein "
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b) a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi fedezet összege
nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett
ajánlattevővel;
c) valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő
cselekményt követ el;
d) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az
ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll az eljárás
lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja eredménytelennek az
eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés megsemmisítését követően jogszerű
döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége helyreállítható.
5.

Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéseiről
Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően Ajánlatkérő az értékelési
szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőt öt munkanapos határidő
tűzésével felhívja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. §
(5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt
igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági
követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.
Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta
szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az ajánlatkérő az ajánlatok
elbírálásának befejezésekor az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg,
telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.

- Közbeszerzési Dokumentáció –
" Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda
épületein "
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V.

I R AT M I N TÁ K

- Közbeszerzési Dokumentáció –
" Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda
épületein "
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1. sz. melléklet

TARTALOMJEGYZÉK

oldalszám
Tartalomjegyzék (1. sz. melléklet)
Felolvasólap (2. sz. melléklet)
Nyilatkozat az üzleti titokra (3. sz. melléklet)
Információs adatlap (4. sz. melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (2) bekezdés alapján (5. sz. melléklet)
Nyilatkozat a Kbt. 66.§ (4) bekezdés alapján (6. sz. melléklet)
Közös Ajánlattevők nyilatkozata közös ajánlattétel esetén (7. sz. melléklet)
A jogi kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlathoz csatolandó igazolás, nyilatkozat
és nyilatkozat a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) pontja, a Kbt. 67.§ (4) bekezdés és a
321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdés szerint alapján (8. sz. melléklet)
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont kb) - kc) alpontjai
tekintetében (9. sz. melléklet)
Képviseleti jogosultság igazolása
Összeférhetetlenségi nyilatkozat (10. sz. melléklet)
Nyilatkozat az elektronikus, illetőleg a papír alapon benyújtott ajánlat egyezőségéről
(11. sz. melléklet)
Árazott költségvetés (szakmai ajánlat)
Egyéb az ajánlattevő által fontosnak ítélt dokumentumok

- Közbeszerzési Dokumentáció –
" Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda
épületein "
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2. sz. melléklet
FELOLVASÓLAP
Ajánlattevő neve: ……………………………………………………………………
Székhelye: ……………………………………………………………………………
A Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő által " Napelemes rendszer kialakítása a
Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda épületein " tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárásban tett ajánlatunk

SorSzám
1.

Megnevezés

HUF

Nettó ajánlati ár összesen (HUF)
%

2.

Inverter európai hatásfoka (%)
[minimum 90%]
IGEN/NEM

3.

Inverter integrált DC oldali kapcsolóval rendelkezik-e
(igen/nem)

Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció átvizsgálása és értelmezése után az azokban foglalt részletes
feltételeket megértettük és elfogadjuk.

………………………, 2017. …………………………hó……nap

…………………………………………….........
Ajánlattevő cégszerű aláírása

- Közbeszerzési Dokumentáció –
" Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda
épületein "
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3. sz. melléklet
NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL2
a Kbt. 44.§-a alapján
Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………………….……………............................................................
(székhely:
.............................................…….......................................)
Ajánlattevő
cégjegyzésre
jogosult
képviselője, a Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő által " Napelemes rendszer
kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda épületein "
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általunk benyújtott ajánlat üzleti titkot
[Ptk. 2:47. §]


nem tartalmaz.



tartalmaz, amelynek nyilvánosságra hozatalát ezúton megtiltom.
Az üzleti titkot tartalmazó iratokat ajánlatunkban jól elkülönített módon
csatoljuk. Az ajánlat ezen különálló része tartalmazza továbbá a Kbt. 44. § (1)
bekezdése szerinti indokolást3.

Jelen nyilatkozatot a Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a fent megjelölt
beszerzés tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

………………………, 2017. …………………………hó……nap

…………………………………………….........
Ajánlattevő(k) cégszerű aláírása

2

Kérem T. Ajánlattevőket, hogy az üzleti titok terjedelmét a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésének figyelembevételével
szíveskedjenek meghatározni !
3
Kbt. 44. § (1) bekezdés 3. és 4. fordulata: 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.
- Közbeszerzési Dokumentáció –
" Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda
épületein "
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4. sz. melléklet

ADATLAP AZ AJÁNLATTEVŐRE
VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKRÓL

Az Ajánlattevő
Neve:
Címe:
Székhelye:
Cégjegyzékszám:
Belföldi adószám:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
Cégvezető neve:
Címe:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
Jelen közbeszerzési eljárásban kapcsolattartásra
kijelölt személy:
Neve:
Címe:
Telefonszáma:
Fax-száma:
E-mail:
……………….., 2017. ……………………hó……..nap

…………………………………………….........
Ajánlattevő(k) cégszerű aláírása

- Közbeszerzési Dokumentáció –
" Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda
épületein "
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5. sz. melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 66.§ (2) bekezdés alapján
Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………………….……………............................................................
(székhely:
.............................................…….......................................)
Ajánlattevő
cégjegyzésre
jogosult
képviselője, a Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő által " Napelemes rendszer
kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda épületein "
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt
valamennyi formai és tartalmi követelmény és műszaki leírás átvétele és gondos áttekintése után
kijelentem, hogy az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi előírást, szerződéses feltételeket
megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.
Jelen nyilatkozatunkkal vállaljuk, hogy nyertességünk esetén a szerződést a jelen közbeszerzési eljárás
során kialakított feltételek szerint a szerződést megkötjük, az ajánlatunkban meghatározott teljesítési
határidők és azt az ajánlatban vállalt ellenszolgáltatás szerint teljesítjük.
Jelen nyilatkozatot Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a fent megjelölt
beszerzés tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

……………….., 2017. ……………………hó……..nap

…………………………………………….........
Ajánlattevő(k) cégszerű aláírása

- Közbeszerzési Dokumentáció –
" Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda
épületein "

34

6. sz. melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 66.§ (4) bekezdés alapján
Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………………….……………............................................................
(székhely:
.............................................…….......................................)
Ajánlattevő
cégjegyzésre
jogosult
képviselője, a Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő által " Napelemes rendszer
kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda épületein "
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy
a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. tv. (továbbiakban Kkvt.) 3. §-a szerint,
vállalkozásunk:
•

mikro vállalkozásnak minősül

•

kis vállalkozásnak minősül;*

•

középvállalkozásnak minősül *;

•

nem tartozunk a Kkvt. besorolás alá*.

Jelen nyilatkozatot Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a fent megjelölt
beszerzés tárgyában megindított közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

……………….., 2017. ……………………hó……..nap

…………………………………………….........
Ajánlattevő(k) cégszerű aláírása



A megfelelő aláhúzandó!
- Közbeszerzési Dokumentáció –
" Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda
épületein "
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7. sz. melléklet
KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK NYILATKOZATA
a Kbt. 35. §. - a alapján
A Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő által " Napelemes rendszer kialakítása a
Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda épületein " tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárásban jelen nyilatkozatot tesszük.
A
fent
megnevezett
közbeszerzési
eljárásban
való
ajánlatra
a(z)
……….……………………………………………………………………
(székhely:
……...……………….………………………………………………..),
valamint
a(z)
…………………………………………………………….………………
(székhely:
………………………………….…..) a Kbt. 35. §.-a alapján közösen teszünk ajánlatot.
Jelen nyilatkozatunkkal igazoljuk, hogy az ajánlattételi felhívásban közzétett és a dokumentációban leírt
feltételeket teljes egészében elfogadjuk és azt, hogy a dokumentációban ismertetetteket minden
vonatkozásban kielégítőnek tartjuk, az egyértelmű ajánlattétel vonatkozásában.
Az ajánlattétel során a feladat megvalósítása érdekében - mint Közös Ajánlattevők - veszünk részt.
Ezúton nyilatkozunk, hogy a jelen közbeszerzési eljárásra a szerződés teljesítéséért korlátlan és
egyetemleges felelősséget vállalunk és kijelentjük, hogy a Kbt. 35.§ (7) bekezdésében támasztott
feltételnek az eljárás során, illetőleg nyertességünk esetén az eljárás lezárását követően is megfelelünk.
Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a Közös Ajánlattevők képviseletére, a nevükben történő
eljárásra, ideértve a szerződés megkötését és a szerződés teljesítése során szükséges képviseletet is a
……………………………………………………. teljes joggal jogosult. Egymás közötti és külső
jogviszonyunkra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:29. §-ában és 6:30. §-ában
foglaltak irányadóak.

………………………, 2017. ....................... hó……nap

…………….………………………..

…………………………………

közös ajánlattevők

közös ajánlattevők

cégszerű aláírása

cégszerű aláírása

- Közbeszerzési Dokumentáció –
" Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda
épületein "
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8. sz. melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) - k) és m) pontszerinti kizáró okokról,
a Kbt. 67.§ (4) bekezdés és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése, valamint a
Kbt. 66.§ (6) bekezdése szerint

Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………………….……………............................................................
(székhely:
.............................................…….......................................)
Ajánlattevő
cégjegyzésre
jogosult
képviselője, a Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő által " Napelemes rendszer
kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda épületein "
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban ezúton
nyilatkozom,
hogy az általam képviselt szervezet nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) - k) és m) pont szerinti
kizáró okok hatálya alá, valamint
nyilatkozom,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) - k) és m) pont szerinti
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általam az alkalmasság igazolására igénybe vett
más szervezet nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g) - k), m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya
alá.
nyilatkozom
továbbá, hogy
a) nem veszek igénybe alvállalkozót a szerződés teljesítése során;
b) a teljesítéshez a közbeszerzésnek alábbi részeiben veszek igénybe alvállalkozót:
……………………………….……………………………….………….
……………………………….……………………………….………….

………………………, 2017. …………………………hó……nap

……………………….
cégszerű aláírás

- Közbeszerzési Dokumentáció –
" Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda
épületein "
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9. sz. melléklet
NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) - kc) alpontjai tekintetében
Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………………….……………............................................................
(székhely:
.............................................…….......................................)
Ajánlattevő
cégjegyzésre
jogosult
képviselője, a Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő által " Napelemes rendszer
kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda épületein "
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban ezúton
nyilatkozom,
hogy az általam képviselt társaság4
Jelölje „X”-szel ha releváns
Olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
Olyan társaságnak minősül, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, ezért
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban:
pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra) – rb), vagy rc) – rd) alpontja szerint
definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének
bemutatását az alábbiakban adom meg5:
Sorszám

Tulajdonos neve

Állandó lakóhely
megnevezése

1.
2.
3.
(igény szerint ez a rész bővíthető)
nyilatkozom
továbbá, hogy
Jelölje „X”-szel ha releváns
Nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik.
Van olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik, és ezen szervezeteket az alábbiakban
nevezzük meg:
Név:

………………………………..

Székhely (cím):

………………………………..

(igény szerint ez a rész bővíthető)

A megfelelő aláhúzandó
Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3.§ r) pont ra) – rb) vagy rc) – rd) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni
- Közbeszerzési Dokumentáció –
" Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda
épületein "
4
5

38

Ezúton nyilatkozom, hogy fent megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában nem
állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában meghatározott
kizáró feltételek.6

…………….. 2017. ………… hó …. nap

……………………….
cégszerű aláírás

- Közbeszerzési Dokumentáció –
" Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda
épületein "
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10. sz. melléklet
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………………….……………............................................................
(székhely:
.............................................…….......................................) cégjegyzésre jogosult képviselője, a
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő által " Napelemes rendszer kialakítása a
Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda épületein " tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy velem szemben nem állnak fenn a Kbt. 25.§ (3) bekezdése
szerinti összeférhetetlenségi esetek.

…………….. 2017. ………… hó …. nap

……………………….
cégszerű aláírás

- Közbeszerzési Dokumentáció –
" Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda
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11. sz. melléklet
NYILATKOZAT
az elektronikus, illetőleg a papír alapon benyújtott ajánlat egyezőségéről

Alulírott
…………………………………………………………………,
mint
a(z)
……………………….……………............................................................
(székhely:
.............................................…….......................................)
ajánlattevő
cégjegyzésre
jogosult
képviselője a Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, mint ajánlatkérő által " Napelemes rendszer
kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda épületein "
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az általam elektronikus formában, illetőleg a
papír alapon benyújtott ajánlat tartalmában és formájában egymással mindenben megegyezik.

…………….. 2017. ………… hó …. nap

……………………….
cégszerű aláírás

- Közbeszerzési Dokumentáció –
" Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda
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VI. Műszaki leírás
A vonatkozó műszaki specifikációt tartalmazó PDF és WORD formátumú dokumentumok külön
fájlokban kerül megküldésre a T. Ajánlattevő részére.

- Közbeszerzési Dokumentáció –
" Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda
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VII. Szerződéstervezet

- Közbeszerzési Dokumentáció –
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészt
Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
Székhely:
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.
Levelezési cím:
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.
Adószám:
15730851-2-13
Törzsszám:
730853
Képviseli:
Bencze István Erik polgármester
mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő),
másrészt
..............................
Székhely:
.........................
Cégjegyzékszáma:
.........................
Adószáma:
.........................
Bankszámlaszáma:
.........................
Képviseli:
.........................
mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó),
A továbbiak együttesen, mint Felek, külön-külön, mint Fél között, alulírott napon és helyen az alábbi
feltételek szerint:
1. Előzmények
1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. (Kbt.) Harmadik Rész
115.§ (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le " Napelemes rendszer kialakítása
a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda épületein " tárgyban, amely
eljárás nyertese – figyelemmel a legjobb ár-érték arány értékelési szempontra – Vállalkozó lett, így
Megrendelő vele köti meg a jelen szerződést. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződés a
„Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára
- KEHOP-5.2.9.” pályázati konstrukció felhasználásával valósul meg.
1.3. A következő megállapodásokat és nyilatkozatokat úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen
Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan részét képező dokumentumok, amelyek együtt
olvasandók és értelmezendők, nevezetesen:
a)

az Ajánlattételi Felhívást is tartalmazó Ajánlattételi Dokumentáció,

b)

a végleges, nyertes Ajánlat, a beárazott mennyiség kimutatásokkal és a tételek
tartalmával, valamint az Ajánlatkérő által megadott bírálati szempontok szerint értékelt
egyéb körülményeket alátámasztó dokumentumok,

c)

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról,

d)

egyéb, a tárgyi közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi nyilatkozat és
dokumentum.

2. A szerződés tárgya
- Közbeszerzési Dokumentáció –
" Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda
épületein "
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2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Napelemes rendszer kialakítása a
Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános Iskola, valamint az Óvoda épületein” tárgyú
közbeszerzési eljárásban meghatározott munkálatok elvégzését. A közbeszerzési eljárás 2017.
november 8. napján ajánlattételi felhívás, illetve ajánlattételi dokumentáció megküldésével indult. Felek
kijelentik, hogy az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, illetve az egyéb közbeszerzési
dokumentumok, valamint a Vállalkozó által a nevezett közbeszerzési eljárásban benyújtott nyertes
ajánlat szerint fognak.
3. A teljesítés helye és határideje
3.1. A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező berendezéseket az alábbi ingatlanokra köteles teljes
körűen leszállítani és beépíteni:
Dömsöd – Dabi Óvoda: 2344 Dömsöd, Szabadság u. 92.
Dömsöd – Sportcsarnok: 2344 Dömsöd, Széchenyi u. 9/C.
Dömsöd – Gróf Széchenyi István Általános Iskola: 2344 Dömsöd, Széchenyi u. 9.
3.2. Vállalkozó vállalja a napelemes rendszer kiépítésére és üzembe helyezésére vonatkozó kivitelezés
elvégzését a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési műszaki leírás, valamint
ajánlattételi felhívás, dokumentáció, valamint a kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok szerint, a
Megrendelő által a kivitelezés során adott utasításoknak megfelelően. A Megrendelő által megbízott
műszaki ellenőr utasításait a Megrendelő utasításaként kell Vállalkozónak elfogadnia.
3.3. Az építési munkaterület pontos körülírását (cím, helyrajzi szám), az építésre vonatkozó
körülményeket (mennyiségi- és minőségi feltételeket) a jelen szerződés 1. számú elválaszthatatlan
mellékletét képező közbeszerzési műszaki leírás és a 2. számú mellékletként csatolt árazatlan
költségvetés tartalmazzák.
3.4. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény 131. § (1) bekezdésének rendelkezései alapján a közbeszerzési eljárásban közölt végleges
feltételek, szerződéstervezet és a nyertes ajánlat – jelen szerződés 4. számú elválaszthatatlan melléklete
- tartalmának megfelelően kerül sor.
4. Fizetési feltételek
4.1 Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó nettó ……………. Ft + 27% Áfa, azaz
……………………………… forint + huszonhét százalék Áfa, mindösszesen bruttó
………………… Ft, azaz bruttó ……………………… forint vállalkozási díjra (a továbbiakban:
vállalkozási díj) jogosult a jelen szerződés 1. pontjában írt kivitelezési feladatok elvégzéséért.
4.2 Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Megrendelő által a
közbeszerzési eljárás során rendelkezésére bocsátott dokumentumokat saját felelősségére
ellenőrizte, és az azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a jelen szerződés 4.1
pontjában írt vállalkozási díjat ezen információk figyelembe vételével, szakmai tapasztalatára
alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította meg.
4.3 A vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget,
kiadást - különösen, de nem kizárólag az anyagköltséget, munkadíj és a szállítás, anyagmozgatás
költségét, beszerzési költséget, jutalékot, szállítási díjakat, egyéb költségeket, munkadíjat -,
járulékot és díjat (ideértve az esetlegesen a jelen szerződés teljesítése során létrehozott tervek
tekintetében fizetendő felhasználási díjat is. Vállalkozó a vállalkozási díjon felül a jelen szerződés
teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni.
4.4 A vállalkozási díj műszaki tartalmát és tételezését a jelen szerződés elválaszthatatlan 1. mellékletét
képező közbeszerzési műszaki leírás, valamint a jelen szerződés 3. számú elválaszthatatlan
- Közbeszerzési Dokumentáció –
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mellékletét képező, a Vállalkozó által a jelen szerződés 1.1. pontjában benyújtott ajánlatában
rögzített árazott költségvetés tartalmazza.
4.5 Megrendelő vállalja, hogy a munkavégzés Vállalkozó általi szerződésszerű teljesítése esetén a
vállalkozási díjat a jelen szerződésben előírt fizetési ütemezés szerint megfizeti a Vállalkozó
részére.
4.6 Vállalkozó – az előlegszámla kivételével - az elvégzett és leigazolt részteljesítéseket követően
jogosult számlát kiállítani, a részteljesítéseket követő 10 naptári napon belül. Vállalkozó 2 db
részszámlát, valamint 1 db végszámlát állíthat ki.
1. részszámla 25%- os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be, a teljes
vállalkozói díj 25%-os mértékéig
2. részszámla 50%- os műszaki ellenőr által igazolt teljesítés esetén nyújtható be, a teljes
vállalkozói díj 25%-os mértékéig
3. részszámla, amely egyben végszámla is 100%-os műszaki ellenőr által igazolt sikeres műszaki
átadás-átvételt jelentő teljesítés esetén nyújtható be, a teljes vállalkozói díj 50%-os mértékéig, a
Megrendelő által aláírt sikeres átadás-átvételi eljárás során felvett és egyben teljesítésigazolásnak
is minősülő átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján jogosult a vállalkozási díjról végszámlát kiállítani.
Megrendelő kizárólag az igazolt teljesítések alapján benyújtott részszámlákat és a végszámlát
fogadja be. A vállalkozói díj a Vállalkozó általi részteljesítéseket, és a Megrendelő által ezek
elismeréseként kiállított teljesítésigazolások kézhezvételét követően kiállított részszámlák és
végszámla ellenében átutalással – magyar forintban – kerül kiegyenlítésre a Kbt. 135. § (3)
bekezdése, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a, valamint a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdései előírásait figyelembe
véve.
4.7 Az előlegszámla, a részszámlák és a végszámla kifizetése banki átutalás formájában történik a
Vállalkozó által a jelen szerződés bevezető szakaszában rögzített bankszámlaszámra. A számla
formátumára a magyar jog előírásai az irányadóak. A teljesítésigazolásnak a számla mellékletét
kell képeznie.
4.8 A vállalkozási díj tartalmazza különösen, de nem kizárólagosan a következőket:
az esetleges árváltozások kihatásait,
a hulladék elszállításának, leadásának költségeit,
az építési költségeket,
a felvonulási terület biztosítását és az ezzel kapcsolatos költségeket,
az esetleges szakhatósági felügyeletet, továbbá a kivitelezéshez esetlegesen szükséges hatóságiés egyéb – pl. közterület-használati engedélyek, stb – költségeket,
- az ágazati- és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, minőségi feltételekben előírt
esetleges vizsgálat, mérés költségeit,
- az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat,
- az esetleges helyreállítási munkálatok során az épület falfelületének, tetőszerkezetének
helyreállítását, felületképzéssel együtt, stb.
-

4.9 Vállalkozó a jelen szerződés 4.1 pontjában meghatározott nettó vállalkozási díj 30%-ának
megfelelő, azaz ……………….. Ft (…………………………. forint) előlegre jogosult a Kbt.
135. § (7) és (8) bekezdései értelmében. Megrendelő a Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési
munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles a Vállalkozó által igényelt előleget
kifizetni a Vállalkozó által részére átadott előlegszámla alapján.
Az első és a második részszámlában a nyertes ajánlattevő köteles az igényelt előleg összegének
1/2-1/2 részével elszámolni.
- Közbeszerzési Dokumentáció –
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4.10 A teljes finanszírozáshoz szükséges fedezet a Megrendelő által benyújtott KEHOP-5.2.9.
azonosítószámú projekt költségvetésében rendelkezésre áll. A projekt szállítói finanszírozású.
4.11 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az előlegszámla, a részszámlák és a végszámla Megrendelő
általi megfizetésének feltétele, hogy a Megrendelő a részteljesítésekről teljesítésigazolást
állítson ki; továbbá, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.)
36/A. §-a alapján a kifizetések időpontját megelőzően Megrendelő részére bemutatott, átadott
vagy megküldött, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 30 napnál nem régebbi
adóigazolás arról, hogy a Vállalkozónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál az igazolás
kiadásának napján nyilvántartott tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott
köztartozása nincs. Az adóigazolás helyett Megrendelő elfogadja, amennyiben a Vállalkozó a
kifizetés időpontjában szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói
adatbázisában.
4.12 A pénzügyi teljesítésre vonatkozó jogszabályi és egyéb rendelkezések:
- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet,
- a mindenkor hatályos Támogatási Szerződés/támogatói Okirat,
- Kbt., Ptk., Art.,
- Áfa törvény (2007. évi CXXVII. törvény)
- 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.
V. Teljesítésigazolási- és átadás-átvételi eljárás
5.1 Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő megítélése szerint Vállalkozó a
részteljesítéshez tartozó munkákat elvégezte, úgy Megrendelő az adott készültségi fokú
részteljesítésről az annak elvégzését követő 5 munkanapon belül teljesítésigazolást állít ki
Vállalkozó részére. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az adott részszámla benyújtását lehetővé
tevő teljesítésigazolás kiállítása nem jelenti az adott készültségi fokú teljesítés során elvégzett
munkák minőségi és műszaki átvételét, valamint határidőre történő teljesítésének igazolását.
5.2 A kivitelezési munkálatok 100%-os készültségi fokát követő műszaki átadás-átvétel időpontját a
Vállalkozó tűzi ki, s arra Megrendelőt, illetve annak műszaki ellenőrét meghívja. Megrendelő a
műszaki átadás-átvétel során köteles megvizsgálni az elvégzett munkát, illetve a vizsgálat alapján
felfedezett hiányokat, hibákat, kitűzött hiánypótlási határidőt, valamint az érvényesíteni kívánt
szavatossági igényeket a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. Vállalkozó köteles a
Megrendelővel közösen felvett hiba- és hiánylista alapján a szükséges javításokat a kitűzött
hiánypótlási határidőre elvégezni, amelyet követően köteles az ismételt műszaki átadás-átvételi
eljárás időpontját haladéktalanul kitűzni, és arra Megrendelőt, illetve annak műszaki ellenőrét
meghívni.
5.3 A műszaki átadás-átvétel során a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja a beépített anyagokra
vonatkozó összes iratot (számla, gépkönyv, jótállási jegy, tanúsítványok, minősítések, stb.), és
megadja a beépített eszközök felhasználásához, fenntartásához szükséges tájékoztatást, valamint
átadja a Felhasználói üzemeltetési és hibaelhárítási útmutatót. Az üzembe helyezési eljárás
lefolytatása; valamint mérőóra csere esetén a közműszolgáltató és a Megrendelő közötti
hálózathasználati és hálózatcsatlakozási szerződések, illetve a mérőóra cserét igazoló munkalap
beszerzése; amennyiben a mérőóra cseréje nem szükséges, úgy a közműszolgáltató erről szóló
nyilatkozatának beszerzése a Vállalkozó feladata, mely feladatokat a jelen szerződés 3.2. pontjában
írt határidőig kell megvalósítania Vállalkozónak.
VI.

Jótállás, szavatosság:
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6.1 Vállalkozó a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az
alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért – függetlenül attól, hogy azokat
saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza –
teljes körű, 24 naptári hónap jótállást vállal. A jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás-átvétel
napja. A napelemes modulokra gyártói garanciát köteles biztosítani a Vállalkozó minimum 25 évre,
80%-os teljesítményre.
6.2 Vállalkozó az általa megvalósított létesítményekre és tartozékaira a jogszabály szerinti
szavatosságot vállal.
6.3 Vállalkozó a fenntartási időszak végéig köteles a beépített eszközök meghibásodása esetén a
Megrendelő írásos értesítését követő 72 órán belül megkezdeni a hiba elhárítását.
VII. Kötbérek:
7.1 Vállalkozó arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, a teljesítési határidő vonatkozásában
késedelembe esik, a szerződés szerinti nettó ellenérték 0,5%-ának megfelelő összegű napi
késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximuma a teljes nettó szerződéses
ellenérték 10%-a lehet. A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési
kötelezettsége alól.
7.2 Ha Vállalkozó hibásan teljesít, és/vagy a munka nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra, a
munkavégzés nem szerződésszerű, úgy Megrendelő a hiba elhárításáig terjedő időtartamra hibás
teljesítési kötbért követelhet Vállalkozótól, továbbá gyakorolhatja hibás teljesítésből eredő egyéb
jogait is. A hibás teljesítési kötbér mértéke: 0,5%/nap, de legfeljebb 15 napi tétel. A hibás teljesítési
kötbér alapja: a hibásan teljesített munkatétel teljes nettó ellenértéke. Amennyiben a kötbér alapja
nem meghatározható, úgy a hibás teljesítési kötbér mértéke 100.000,- Ft/nap, de legfeljebb 15 napi
tétel. A hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítési kötelezettsége
alól.
7.3 Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben a késedelmi kötbér maximuma a
teljes nettó szerződéses ellenérték 10%-át eléri, továbbá ha a teljesítést megtagadja, illetve ha a
Vállalkozó a szerződést bármely okból, rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszünteti. A
meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó ellenérték 15 %-a.
7.4 Kötbérigény érvényesítésére Megrendelő akkor jogosult, ha Vállalkozó olyan okból, amelyért
felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését
kimenti.
7.5 Megrendelő fenntartja magának a jogot a kötbérek összegét meghaladó kárainak érvényesítésére.
7.6 Amennyiben Vállalkozó Megrendelő kötbérigényét kifogásolja, köteles ezt haladéktalanul, írásban
megtenni.
7.7 A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem jelent
joglemondást Megrendelő részéről.
VIII.

Felek jogai, kötelezettségei:

8.1 Vállalkozó köteles a jelen szerződés tárgyát képező munkákat a Magyarországon hatályos
szabványoknak, irányelveknek megfelelően elvégezni. Köteles ugyanakkor a hatályos magyar
építésügyi, egészségügyi, tűzrendészeti, környezetvédelmi, munkavédelmi, munkaügyi és egyéb
előírásokat is betartani.
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8.2 Vállalkozó minden olyan körülményről köteles a Megrendelőt tájékoztatni, amely saját teljesítését
akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az akadályközlés a
szerződés szerinti teljesítési határidőt nem módosítja, Megrendelő késedelmes teljesítésből eredő
törvényes és szerződésen alapuló jogait nem érinti. A haladéktalan értesítés elmulasztásából eredő
kárért Vállalkozó felelős, utólagosan nem hivatkozhat ebbéli tájékoztatási kötelezettsége
megsértésére előnyök szerzése céljából, kötelezettsége, felelőssége kimentése érdekében.
8.3 Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő –
elszállítására Vállalkozó köteles (külön díjazás nélkül).
8.4 Megrendelő jogosult a Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt feladatai ellátásával kapcsolatos
tevékenységét önállóan vagy megbízólevéllel ellátott képviselője révén ellenőrizni olyan módon,
hogy Vállalkozó teljesítését Megrendelő ez irányú tevékenysége ne akadályozza.
8.5 Megrendelő köteles a Vállalkozó részére a kivitelezéshez szükséges munkaterületet a jelen
szerződésben meghatározott időpontban, munkavégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre
bocsátani.
8.6 Vállalkozó a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet V. fejezete alapján – amennyiben annak feltételei
fennállnak – köteles a munkaterület átadás-átvételének napjától építési naplót folyamatosan vezetni
és abban írásban rögzíteni minden olyan körülményt, állapotot, feltételt, észrevételt, amely a
vállalkozás megvalósításával kapcsolatos. Ebben köteles megnevezni a felelős műszaki vezetőt is.
Ez esetben Megrendelő, illetve műszaki ellenőre az építési naplót köteles ellenőrizni; illetve Felek
kötelesek a naplóbejegyzésre felhatalmazott személyeket az építési naplóban feltüntetni.
Amennyiben a hivatkozott jogszabály szerint a Vállalkozó nem köteles építési naplót vezetni, úgy
Megrendelő az építési napló vezetésétől eltekint.
8.7 Vállalkozó a munkák során csak bejelentett, kellő szakértelemmel és gyakorlattal rendelkező,
munkavédelmi és más szükséges oktatásban részesített személyeket alkalmazhat. Minden ebből
eredő felelősséget Vállalkozó visel.
8.8 Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók
tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelő részére
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni – megjelölve a teljesítésben való százalékos
részesedésüket is -, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési
eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az
érintett nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a
megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
8.9 A Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja
meg a szerződés értékének 65%-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétele
arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó
nélkül számított ellenértékéből. A Kbt. 138. § (5) bekezdése szerint a teljesítésben részt vevő
alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%-át meghaladó mértékben
további közreműködőt. Vállalkozó az alvállalkozója teljesítéséért is úgy felel, mintha a munkát
maga végezte volna el. az alvállalkozó szakszerűtlen munkavégzése esetén a Megrendelő
felhívására a Vállalkozó köteles az érintett alvállalkozóval a szerződését felbontani, és a tárgyi
munkavégzés szakszerű elvégzéséről haladéktalanul gondoskodni.
8.10 Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Megrendelő, illetve műszaki ellenőre bármely időpontban
gyakorolhassa ellenőrzési jogát, megtekinthesse és belépjen a munkavégzés helyszínére.
8.11 A munkák végzésével és befejezésével kapcsolatos esetleges szakhatósági engedélyek
megszerzéséhez a szükséges műszaki tervdokumentációt a Vállalkozó elkészíti és eljár a
Megrendelő megbízása alapján. Vállalkozó köteles megjelenni a munkával kapcsolatos esetleges
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hatósági ellenőrzésen, műszaki átvételen, köteles teljesíteni az engedélyező vagy jóváhagyó
hatóság utasításait. Az ilyen utasításokkal kapcsolatos költségek Vállalkozót terhelik.
8.12 Vállalkozó köteles az elkészült munkát a Megrendelőnek, illetve műszaki ellenőrének írásban
készre jelenteni. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a Megrendelőt 8 nappal
korábban köteles értesíteni a készre jelentéssel. A kivitelezés akkor tekinthető befejezettnek,
amennyiben az átadás-átvételi eljárás sikeresen befejeződött.
8.13 Felek kijelentik, hogy a teljesítés során esetlegesen keletkező szerzői jogi védelem alá eső alkotáson
a Megrendelő területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek
átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.
8.14 A Kbt. 136. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozó
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő
társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt
haladéktalanul értesíti.
8.15 A Kbt. 136. § (2) bekezdés alapján a külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra
vonatkozó meghatalmazását csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar
adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti
jogsegély igénybevétele nélkül (7. számú melléklet – adott esetben).
IX. Felelősségbiztosítás:
9.1 A 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. § alapján Vállalkozó köteles - legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára – szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 10.000.000,- HUF/év és 5.000.000,- Ft/káresemény
minimum mértékig.
9.2 Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb a jelen szerződés megkötésétől számított 2 munkanapon
belül köteles Megrendelő részére bemutatni felelősségbiztosítási szerződés eredeti példányát, egy
másolati példányát pedig köteles átadni Megrendelő részére (jelen szerződés 6. számú melléklete).
Ennek elmaradása esetén Megrendelő Vállalkozót póthatáridővel felhívja a szerződésszegés
megszüntetésére és Megrendelő megtagadhatja a munkaterület Vállalkozó részére történő átadását.
A póthatáridő eredménytelen elteltét követően Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.
X. Szerződés módosítása, megszűnése:
10.1 A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek: Jelen szerződést a
Kbt. 141. §-ában foglalt előírásoknak megfelelően, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött
szerződések módosítására vonatkozó szabályok betartásával, valamint a Támogató írásbeli
beleegyezésével lehetséges írásban módosítani.
10.2 A Felek egyike sem jogosult jelen szerződéstől indokolás nélkül egyoldalúan elállni.
10.3 Megrendelő jogosult a Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén, írásbeli nyilatkozatával, a jelen
szerződést felmondani vagy attól elállni. Vállalkozó szempontjából erre szolgáló oknak minősül –
a jelen szerződés 7. pontjában foglaltakon kívül -, ha
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-

Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát 15 napon belül nem javítja ki teljes körűen;
Vállalkozó a teljesítés jogos ok nélkül megtagadja;
Vállalkozó jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte,
hogy ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében;
Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának, megkezdéséről, felszámolásának
kezdeményezéséről határoz;
Jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási okok fennállnak;
Vállalkozó bármilyen módon megtéveszti az Megrendelőt, vagy valótlan adatot szolgáltat és
ez közvetlen vagy közvetett módon súlyosan káros hatással lehet a lényeges szerződéses
kötelezettségek teljesítésére.

10.4 Amennyiben a szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az
elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést
kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be,
amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy
a független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen szerződéssel
összefüggésben. A fentiektől eltérően az esetlegesen átvett előleget Vállalkozó köteles Megrendelő
részére a megszűnést követő 15 napon belül visszafizetni (előleg-visszafizetés esedékessége).
Amennyiben a szerződés megszüntetésére Vállalkozónak felróható súlyos szerződésszegés miatt
kerül sor, úgy ilyen esetben Vállalkozónak csak a már elvégzett munkák elszámolására lehet
igénye.
10.5 A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján a Megrendelő 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 Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
XI. Felek együttműködése:
11.1 Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan
együttműködnek. Ennek keretében kellő időben tájékoztatják egymást a jelen szerződésben
foglaltak teljesítése mellett minden olyan kérdésről, amely a jelen szerződés teljesítésére kihatással
lehet.
11.2 Felek közötti kapcsolattartók, és elérhetőségeik:
Megrendelő részéről:
Név
Értesítési cím
Telefon / Fax
E-mail

* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő

Műszaki ellenőr:
Név
Értesítési cím

* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő
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Telefon / Fax
E-mail

* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő

Vállalkozó részéről:
Név
Értesítési cím
Telefon / Fax
E-mail

* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő
* szerződéskötéskor kitöltendő

11.3 A fent megnevezett képviselők személyének változásáról a Fél köteles a másik Felet haladék
nélkül, ám legkésőbb öt (5) munkanapon belül értesíteni.
XII. Vegyes rendelkezések:
12.1 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a
szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
12.2 Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a szerződés teljesítése során
tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket és/vagy az a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezései
értelmében személyre vonatkozó védett adatokat /a továbbiakban együttesen: adat(ok)/ üzleti
titokként kezeli. Vállalkozó szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat harmadik félnek
nem adhatja ki, azokat csak a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használja.
Vállalkozó ennek megtartásáról a feladatok ellátásában közreműködő munkatársai, alvállalkozói,
teljesítési segédei tekintetében is köteles gondoskodni. Az információk és adatok üzleti titokként
történő kezelésére vonatkozó kötelezettség a Vállalkozót jelen szerződés lejáratát követően is
korlátlan ideig terheli. Jelen pont rendelkezései a Ptk., valamint az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseivel
összhangban alkalmazandók.
12.3 Vállalkozó kijelenti, hogy nincs olyan függőben levő kötelezettsége vagy érdekkörében lévő más
körülmény, amely kedvezőtlenül hathat a jelen szerződésben foglaltak érvényességére, teljesítésére
vagy saját teljesítési készségére, illetve képességére.
12.4 Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy Vállalkozó képviseletére és a jelen szerződés aláírására
megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a
polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Megrendelő felé.
12.5 Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról is, hogy a 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 50. § (1a) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül.
12.6 Megrendelő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdasági
társaság (projekttársaság) létrehozását.
12.7 Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére - így különösen a
szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a szerződést biztosító
mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések beszámíthatóságára,
engedményezés útján történő átruházhatóságára és átvállalására – a magyar jog rendelkezéseit kell
alkalmazni.
12.8 Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek
rendezni. Felek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 41. §-a alapján megállapodnak
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abban, hogy a szerződésből eredő jogviták elbírálása kapcsán alávetik magukat a Megrendelő
székhelye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság eljárásának.
12.9 Jelen szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden
befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak
megtartásával saját kezűleg aláírták annak első oldalán. Jelen szerződés 5 eredeti példányban
készült, melyből 3 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti meg.
Jelen szerződés mellékletei:
1. melléklet: közbeszerzési műszaki leírás
2. melléklet: árazatlan költségvetés
3. melléklet: Vállalkozó árazott költségvetése
4. melléklet: Vállalkozó ajánlata
5. melléklet: Ajánlattételi Felhívás és Dokumentáció, kiegészítő tájékoztatásra adott
ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került)
6. melléklet: Felelősségbiztosítás
7. melléklet: Külföldi adóilletőségű Vállalkozó meghatalmazása (adott esetben)
Kelt: ………………………………………

………………………………….

………………………………..

Megrendelő

Vállalkozó

képviseli

képviseli
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VIII. Árazatlan költségvetés

A vonatkozó árazatlan költségvetést tartalmazó EXCEL formátumú táblázat külön fájlban kerül
megküldésre a T. Ajánlattevő részére.
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