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ELŐTERJESZTÉS 

A Képviselő-testülethez 
 

A KEOP 2014-4.10.0/N számú konstrukcióra pályázat benyújtásáról és feltételes 
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jelenleg a társadalmi egyeztetése folyik a KEOP-2014-4.10.0/N, „Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítása” című pályázati konstrukciónak, melyen a megújuló energia alapú beruházások 
lesznek támogathatóak. A kiírás tervezete alapján 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti 
napelemes rendszerek kiépítésére nyílik lehetőség a villamosenergia-igény részbeni vagy 
teljes közvetlen kielégítése céljából.  
 
A pályázaton a költségvetési szervek és intézményeik 100%-os támogatást igényelhetnek 
majd, 20 és 50 millió Ft közötti összegben. A tervezet szerint a pályázatok benyújtására az 1. 
szakaszban 2014. július 21-én és július 22-én lesz lehetőség. A beérkezett pályázatok 
könnyített elbírálású, szakaszos kiválasztási eljárás keretében kerülnek rangsorolásra. 
 
Mivel önkormányzatunk megfelel a pályázati kiírás feltételeinek, ezért jó az esély arra, hogy 
saját erő vállalása nélkül tudjuk kiváltani egyes önkormányzati intézmények épületeinek 
részbeni vagy teljes energiafelhasználását. A lehetőségek felmérésében segítségünkre voltak a 
Goodwill Consulting Kft. (Budapest, 1162. Timur u. 74.) munkatársai, akik az elmúlt 
hetekben többször felkeresték önkormányzatunkat.  
 
Az egyeztetések és számítások alapján a TISZEK Vasvári Pál u. 87. szám alatti „C” és „D” 
épületegységeire, a Tiszavasvári Bölcsőde épületére, valamint a Művelődési Központ és 
Könyvtár épületére szeretnénk napelemes rendszert telepíteni az áramfelhasználás részleges 
kiváltása céljából. A pályázati dokumentáció elkészítésével javaslom a felmérésekben 
közreműködő Goodwill Consulting Kft.-t megbízni. 
 
A pályázat értékelése során a kiválasztási szempontok között kiemelten szerepel a kivitelezési 
munkákra vonatkozóan megkötött, mindkét fél által aláírt (feltételes) vállalkozási szerződés 
megléte. A pontozási rendszer szerint a pályázatra maximálisan adható 60 pont közül erre 20 
pont járhat, vagyis a megkötött vállalkozási szerződés hiányában nincs érdemi esély a 
támogató döntésre.  
 
Mivel a rendszerek kiépítési költségei meghaladják a közbeszerzési értékhatárt, ezért a 
benyújtásra rendelkezésre álló szerződéshez szükséges egy feltételes közbeszerzési eljárás 
lefolytatása. A benyújtásig rendkívül szoros a határidő, ezért az eljárás megindítását 
haladéktalanul meg kell kezdenünk ahhoz, hogy az eredményesen lezárulhasson és a feltételes 
vállalkozási szerződést megköthessük.  



 
Az eljárás lefolytatásával a Dr. Szabó Gergely Ügyvédi Irodát (1061 Budapest, Andrássy út 
33. III/2.) javaslom megbízni. Az eljárás megindításához szükséges közbeszerzési ajánlattételi 
felhívást a Dr. Szabó Gergely Ügyvédi Iroda készíti el; azt a második határozat-tervezet 
mellékleteként előreláthatólag keddi napon tudjuk majd kiküldeni a Képviselő-testület felé. 
 
Ajánlattételre az alábbi cégek felkérését javaslom: 
 

Renesco Energiahatékonysági Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
Székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 588/B. 
Képviselő: Kozma Péter 
email: peter.kozma@renesco.hu 

 
Kanyog-Ép Kft. 
Székhely: 3922 Taktaharkány, Jókai út 6. 
Képviselő: Kanyog Zsolt 
e-mail: kanyogzsolt@freemail.hu 

 
GoodWill Energy Kft. 
Székhely: 1162 Budapest, Timur utca 74. 
Képviselő: Szanati Marcell 
e-mail: szanati.marcell@gwenergy.hu 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti körülmények figyelembevételével 
szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, a pályázat benyújtásáról és a feltételes 
közbeszerzési eljárás megindításáról a döntést meghozni. 
 
 
 
Tiszavasvári, 2014. június 23. 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik 
 polgármester 

mailto:peter.kozma@renesco.hu�


HATÁROZAT-TERVEZET 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 
……/2014. (VI.26.) Kt. számú 

határozata 
 

A KEOP 2014-4.10.0/N számú konstrukcióra pályázat benyújtásáról 
 
 
1. Kifejezi szándékát, hogy az Új Széchenyi Terv keretében kiírásra kerülő, KEOP 2014-

4.10.0/N számú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című felhívásra pályázatot nyújt 
be az önkormányzati intézmények villamosenergia-igényének kielégítése céljából. 

 
2. Felkéri a polgármestert, hogy a 
 

- Goodwill Consulting Kft.-vel (Budapest, 1162. Timur u. 74.) a pályázat elkészítésével 
kapcsolatos szerződést kösse meg, 

 
- a pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítéséről gondoskodjon, 
 
- a pontos műszaki tartalom és pénzügyi sarokszámok ismeretében a dokumentációt 

terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
 
 
Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
 



HATÁROZAT-TERVEZET 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 
……/2014. (VI.26.) Kt. számú 

határozata 
 

A KEOP 2014-4.10.0/N számú konstrukcióra benyújtandó pályázat kapcsán feltételes 
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról 

 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
1. Jóváhagyja, hogy az Új Széchenyi Terv keretében kiírásra került KEOP 2014-4.10.0/N 

számú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati konstrukció felhívására 
benyújtandó pályázattal szemben előírt követelményre figyelemmel, Tiszavasvári Város 
Önkormányzata, mint ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárást folytasson le. 

 
2. A közbeszerzési eljárás felfolytatásával a Dr. Szabó Gergely Ügyvédi Irodát (1061 

Budapest, Andrássy út 33. III/2.) bízza meg. 
 
3. A Dr. Szabó Gergely Ügyvédi Iroda által elkészített eljárást megindító felhívás tartalmát 

megismerte, azt jelen határozattal elfogadja.  
 
4. Felkéri a polgármestert, hogy 
 

- gondoskodjon az ajánlattételi felhívás megküldéséről az előterjesztésben megjelölt 
vállalkozások részére, 

 
- a közbeszerzési eljárás eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 
 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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A …/2014. (VI.26.) Kt. számú határozat melléklete 

 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, 
nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési 
eljárás keretében ajánlattételre hívja fel ajánlattevőket a „Napelemes rendszer 
telepítése Tiszavasvári Város Önkormányzatának épületeire” tárgyában indított 
közbeszerzési eljárás keretében jelen ajánlattételi felhívásban és az ajánlattételi 
dokumentációban részletezettek szerint.  
Tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó 150 millió 
forintot és az eljárásban tárgyalás tartása nem szükséges, ajánlatkérő az ajánlattételi 
felhívás közzététele helyett a Kbt. 122/A. § (1) bekezdése szerint legalább három 
ajánlattevőt hív fel közvetlenül, egyidejűleg ajánlattételre. 
 
 
Ajánlat kizárólag az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban ismertetett 
megrendelésre adható be. Az ajánlattételi dokumentáció az ajánlattételi felhívásban 
foglaltakat részletezi, konkretizálja, így a dokumentáció az ajánlattételi felhívással 
együtt kezelendő.  
 
 
Az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlattételi felhívásban, 
dokumentációban és a Kbt.-ben előírt feltételek nem teljesítése az ajánlat 
érvénytelenségét, illetve kizárást vonhat maga után! 
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 
 

I. Az ajánlatkérő neve és címe, telefon- és telefaxszáma, valamint elektronikus 
elérhetősége (e-mail) 

 

E-mail: 

Az Ajánlatkérő: 

Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Címe: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz. 
Ajánlatkérő képviselője: dr. Fülöp Erik polgármester 
Telefon: +36-42/520-500 
Telefax: +36-42/275-000 

fulop.erik@tiszavasvari.hu 
web: www.tiszavasvari.hu 

 

E-mail: 

Az Ajánlatkérő nevében Eljáró: 

Dr. Szabó Gergely Ügyvédi Iroda 
Székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 33. III/2. 
Kapcsolattartó: Dr. Szabó Gergely 
Telefon/fax: +36-1/696-0939 

kozbeszerzes@szabo-law.com 
 

II. A hirdetmény közzététele nélküli eljárás jogcíme 
 

A Kbt. 122/A. § (1) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás, 
tekintettel arra, hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó százötven 
millió forintot és az eljárásban tárgyalás tartása nem szükséges. 

 
III. A közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége (nómenklatúra): 

58,25 kWp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Tiszavasvári Város 
Önkormányzatának épületeire 

8,25 kWp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Tiszavasvári Bölcsőde 
épületére 
29 kWp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése a Tiszavasvári Szociális-, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ épületére 
21 kWp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése a Tiszavasvári Művelődési 
Központ és Könyvtár épületére 

Részletes műszaki leírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza. 
 Fő szójegyzék 

 
Kiegészítő szójegyzék 

45310000-3 Villamos szerelési munka  
 09331000-8  Napelemek   

 
IV. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési 

helye: 

mailto:fulop.erik@tiszavasvari.hu�
http://www.tiszavasvari.hu/�
mailto:kozbeszerzes@szabo-law.com�
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Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen bocsátja ajánlattevők rendelkezésére (Kbt. 
52. § (3) bekezdés]. Az ajánlattételi dokumentáció, az ajánlattételi felhívással, valamint 
árazatlan költségvetéssel egyidejűleg megküldésre kerül az ajánlattevők részére. 

 
V. A szerződések meghatározása 

Vállalkozási szerződés 

VI. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje 

Teljesítés határideje a szerződés hatályba lépését követően 6 hónapon belül. 

VII. A teljesítés helye 

4440 Tiszavasvári, Vöröshadsereg utca 10. 2283/1 szám 
4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál utca 87. 
4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1 hrsz.:19 szám 

VIII. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 
hivatkozás 

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét 100%-ban KEOP-4.10.0/N azonosítószámú 
pályázati támogatásból kívánja biztosítani, ezért a nyertes ajánlattevő köteles a 
Támogató és a Közreműködő Szervezet által tett valamennyi előírást a maga számára 
kötelező érvényűként elfogadni és vállalja ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítését.  
A projekt végrehajtására a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28) Korm. rendelet előírásai 
vonatkoznak. 
A nyertes ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő 
mértékű előleg kifizetését kérheti a Kbt. 131. § (2) bekezdése, valamint a 4/2011. (I.28.) 
Kormányrendelet 57/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján. A 2007. évi CXXVII. törvény 59. 
§ (2) bekezdése értelmében az előlegnek a fizetendő általános forgalmi adó összegét is 
tartalmaznia kell.  
Vállalkozónak az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő 
előlegszámlát kell kibocsátania. Az előleggel történő elszámolás részletszabályait a 
Minisztérium határozza meg. 
Előleg-visszafizetési biztosíték: a Kormány európai uniós források felhasználásával 
kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló biztosíték az 
igényelt előleg visszafizetésének biztosítékaként, mértéke megegyezik az igényelt előleg 
összegével, amely legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő 
mértékű lehet azzal, hogy a nyertes ajánlattevő a megkötött szerződés elszámolható 
összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól. Az előleg-
visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdésében, illetve a 4/2011. (I.28.) 
Kormányrendeletben foglaltak szerint kell rendelkezésre bocsátani, legkésőbb az 
előlegbekérő benyújtásának időpontjáig. Az előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az 
előleg rendelkezésre bocsátásának feltétele, kivéve, ha az igényelt előleg összege nem 
haladja meg a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-át. 
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján, hogy 
az előleg-visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdés szerinti határidőre a 
Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági 
feladatok ellátására kijelölt tagja rendelkezésére bocsátja.  
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(A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető 
tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező 
tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező 
természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által 
vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is 
elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.) 
Szerződésszerű teljesítést követően a kifizetést szállítói finanszírozás keretében teljesíti a 
kifizetésre köteles szervezet a Kbt. 130.§-a (amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a 
teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe), illetve a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 
14.§ (amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz 
igénybe) rendelkezései alkalmazásával. 
Ajánlattevő 1 előleg és egy darab végszámla benyújtására jogosult, sikeres műszaki 
átadás-átvételt követően.  
A kifizetés során az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szabályozása alapján 
kell eljárni, figyelemmel a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ rendelkezéseire. 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF  
 

IX. Szerződés megerősítése 
A késedelmi kötbér a teljes nettó vállalási ár napi 0,5%-a, de legfeljebb a teljes nettó 
vállalási ár 20%-a. 
A meghiúsulási kötbér: a nettó vállalási ár 20%-a, teljes körű jótállás vállalása 5 év. 

X. A részajánlat [46. § (3) bekezdés], többváltozatú (alternatív) ajánlat [47. §] 
lehetősége vagy kizárása 

Ajánlatkérő részajánlat tételi lehetőséget nem biztosít. 
Többváltozatú ajánlat nem tehető. 

XI. Az ajánlatok bírálati szempontja (71. §) 
A Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

XII. A kizáró okok 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjainak, 
továbbá a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjának hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem 
lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik. 

Ajánlattevő vonatkozásában: a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján az 
ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti 
kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontját a 
310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában 
foglaltak szerint kell igazolnia. 

A megkövetelt igazolási mód: 

• Ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak 
nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § 
(1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa 
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) 
bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá. 

Alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában: 

• Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § alapján saját választása szerint: 
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a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa 
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá, vagy 
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) 
pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más 
szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § 
(1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. 
 

XIII. Az alkalmassági követelmények a Kbt. 55. § (2) bekezdésében foglaltak 

AZ ALKALMASSÁG 

MINIMUMKÖVETELMÉNYE 

Pénzügyi, illetve gazdasági alkalmasság és igazolási módja: 

AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁNAK MÓDJA 

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös 
ajánlattevő), ha az eljárást megindító 
felhívás megküldésétől számított, azt 
megelőző egy évben bármelyik élő 
pénzforgalmi számláján volt 30 napot 
meghaladó sorban álló tétel. 

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) a 
szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi 
és gazdasági alkalmassága igazolására 
tartalmaznia kell az ajánlatnak valamennyi 
számlavezető pénzintézet – az eljárást 
megindító felhívás megküldésétől számított, 
azt megelőző egy évre vonatkozó – adott 
számlaszámot tartalmazó nyilatkozatát, az 
alábbi tartalommal (310/2011. (XII.23.) 
Korm.rendelet 14.§ (1) bek. a) pont: 
- számla megnyitásának időpontja; 
- arra vonatkozó információ, hogy számláin 
volt-e 30 napot meghaladó sorban álló tétel 
az eljárást megindító felhívás megküldésétől 
számított, azt megelőző egy évben. 

 

AZ ALKALMASSÁG 

MINIMUMKÖVETELMÉNYE 

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, és igazolási módja: 

AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁNAK MÓDJA 

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös 
ajánlattevő), ha nem rendelkezik  
 
a)  
az eljárást megindító felhívás 
megküldésétől visszafelé számított öt 
évben teljesített sikeres műszaki átadás-
átvételi eljárással lezárult és pozitív 
véleménnyel igazolt, (az igazolás pozitív 
véleményű, ha tartalmazza, hogy a 
teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek 
megfelelően történt) napelemes rendszer 
felszerelésére vonatkozó referenciával, 
melynek értéke elérte a nettó 21.000.000,- 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az 
ajánlattevőre (közös ajánlattevőkre) 
vonatkozóan az alábbi dokumentumot: 
a) 
Csatolja 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 
15.§ (2) bekezdés a) pontja alapján - 
310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 16.§ (5) 
bekezdés szerint igazolva – az eljárást 
megindító felhívás megküldésétől 
visszafelé számított öt év legjelentősebb 
építési beruházásainak ismertetését 
(legalább az ellenszolgáltatás összege, 
teljesítés ideje, helye, továbbá nyilatkozni 
kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak 
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Ft-ot. 

b) az alábbi szakemberrel 
legalább 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 
szerinti MV-ÉV-R regisztrációs számú 
felelős műszaki vezetővel, aki legalább 5 
éves felelős műszaki vezetői szakmai 
tapasztalattal rendelkezik.  

és a szerződésnek megfelelően történt-e.)  
b) 
azoknak a szakembernek (szervezetnek) 
és/vagy vezetőknek – különös tekintettel 
azokra, akik minőség-ellenőrzésért 
felelősök – megnevezése, végzettségük és 
szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akit 
Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe 
[Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pont; 310/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés 
e) pont]. A nyilatkozat mellett csatolandó: 
a) a szakember által aláírt, szakmai 
gyakorlatot igazoló önéletrajz, mely 
tartalmazza – adott esetben – a szakember 
jelenlegi munkahelyét is, továbbá a 
szakember által aláírt rendelkezésre állási 
nyilatkozatát, 
b) szakember végzettséget igazoló 
okiratainak (bizonyítványok) egyszerű 
másolata, 
c) a szakember által aláírt rendelkezésre 
állási nyilatkozat teljes bizonyító erejű 
magánokiratba foglalva. 

 
XIV. Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alatt ajánlatkérő az ajánlattételi 
dokumentációban részletezetteknek megfelelően a műszaki leírás alapján a kiviteli 
tervek és az építési beruházás megvalósítására vonatkozó egyösszegű nettó forintális 
értéket érti. Az értékelési szempont tekintetében tett megajánlása alátámasztására 
ajánlattevőnek a dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetést ki kell töltenie 
és be kell csatolnia ajánlatába. 

XV. A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása 
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. §-ban foglaltaknak megfelelően 
biztosítja. 
Nem rendel el az ajánlatkérő újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással 
az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az 
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.  
A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. 

XVI. Az ajánlattételi határidő 
2014. július 11. 10.00 (CET) óra 

XVII. Az ajánlat benyújtásának címe 
Dr. Szabó Gergely Ügyvédi Iroda. 
1061 Budapest, Lázár utca 7. szám 1. emelet 

XVIII. Az ajánlattétel nyelve 
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Az ajánlattétel nyelve a magyar nyelv, joghatás kizárólag a magyar nyelvű okiratokhoz 
és nyilatkozatokhoz kötődik. 

XIX. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje 

XX. Az ajánlat(ok) felbontásán jelenlétre jogosultak 

Az ajánlatok felbontásának helye: 
Dr. Szabó Gergely Ügyvédi Iroda. 
1061 Budapest, Lázár utca 7. szám 1. emelet 
2014. július 11. 10.00 (CET) óra 

 

A Kbt. 62.§ (2) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak jelen lenni az 
ajánlatok felbontásakor. 

XXI. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap. 

 
XXII. Egyéb információk 

1. Az ajánlatokat a Kbt. 61.§ (1) bekezdésében meghatározott formai követelményeknek 
megfelelően, a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, 1 példányban kell 
benyújtani, zárt csomagolásban, magyar nyelven, papír alapon.  

2. Az ajánlatokat CD lemezen is be kell adni szkennelve, PDF formátumban. Amennyiben 
a CD lemezen és a nyomtatott formában benyújtott ajánlat között eltérés van, vagy az 
ajánlatok bontásakor a CD lemez tartalma nem olvasható, úgy az ajánlatkérő a 
nyomtatott formában megadott adatokat tekinti irányadónak. 

3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, ajánlattevő, 
amennyiben igénybe vesz akkor az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában 
részt vevő gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási 
címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját

4. Az ajánlat oldalait folyamatos oldalszámozással kell ellátni, és az ajánlathoz tételes 
oldalszámozásra hivatkozó tartalomjegyzéket kell csatolni. A csomagolásra jól 
olvashatóan kérjük felírni: „Napelemes rendszer telepítése Tiszavasvári Város 
Önkormányzatának épületeire” – „Közbeszerzési ajánlat” – „ajánlattételi határidő előtt 
nem bontható fel!” 

. Amennyiben az ajánlatot 
nem a cégkivonatban szereplő képviselő írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az 
ajánlattevő aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a 
cégjegyzésre jogosult képviselő általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is 
szükséges csatolni. 

5. Ajánlatkérő akkor tekinti az ajánlatot határidőre benyújtottnak, ha az az ajánlattételi 
határidő lejártának időpontjáig beérkezik jelen felhívás XVII. pontjában írt helyszínre. 

6. A közbeszerzési eljárás során valamennyi levelezésre, tájékoztatásra és egyéb 
dokumentumra kérjük feltüntetni az alábbi információkat: 
  ajánlatkérő neve: Tiszavasvári Város Önkormányzata 
  eljárás megnevezése „Napelemes rendszer telepítése Tiszavasvári Város 

Önkormányzatának épületeire” 
  a dokumentumot beküldő neve, levelezési címe, faxszáma és e-mail címe 

A nem megfelelően címzett, vagy feliratozott dokumentumok elirányításáért az 
ajánlatkérőt felelősség nem terheli. 
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7. A szerződés EU-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos. 
Új Széchenyi Terv Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program KEOP-2014-
4.10.0/N, Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 

8. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell az árazott költségvetést. 

9. Ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot a Kbt. 126. § (5) bekezdése alapján, hogy az előleg-
visszafizetési biztosítékot a Kbt. 126. § (4) bekezdés szerinti határidőre a Kormány 
európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok 
ellátására kijelölt tagja rendelkezésére bocsátja. 

10. Az igazolásokat a Kbt. 36. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egyszerű 
másolatban kérjük benyújtani. (Ahol Ajánlatkérő valamely irat egyszerű másolatban 
történő benyújtását írja elő, az eredeti irat benyújtását is elfogadja!) 

11. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a jelen felhívásban az 
ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi és gazdasági, illetve műszaki és 
szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők 
jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 

12. A Kbt. 60.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati 
felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért 
ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 

13. A Kbt. 60.§ (5) bekezdése az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- 
vagy középvállalkozásnak minősül. 

14. A Kbt. 60.§ (6) bekezdése az ajánlattevőnek felolvasólapot kell csatolnia, amely 
tartalmazza az ajánlattevő nevét, címét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető 
adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. 

15. A Kbt. 40.§ (1)-(2) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő 
ajánlatában köteles megjelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek 
teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek 
tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, 
amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A megjelölés 
és igénybe vétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét. Ajánlatkérő 
felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26.§ rendelkezéseire. 

16. Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet 
(vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, meg kell jelölni az 
ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának 
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait 
rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles 
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles 
nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre 
állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

17. Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe a 
kifizetésre köteles szervezet a 306/2011 (XII.23.) Korm.rendelet 14.§ (1) bekezdése 
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alapján teljesíti az ellenszolgáltatást, amennyiben nem vesz igénybe alvállalkozót akkor 
a Kbt. 130.§ (1)-(6) bekezdései alapján teljesíti az ellenszolgáltatást. 

18. A közös ajánlattevők a Kbt. 55.§ (4) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági 
követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a 
gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 

19. Amennyiben ajánlattevő a jelen felhívás Műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági 
igazolási mód a) pontjaiban előírt alkalmassági feltételt olyan építési beruházással 
kívánja igazolni, amely konzorciumi, vagy alvállalkozói teljesítésre vonatkozik, 
Ajánlatkérő azt az építési beruházást fogadja el, amely konzorciumi tagként, 
alvállalkozóként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt (kérjük, emiatt az építési 
beruházások bemutatásánál adják meg a saját teljesítés mértékét HUF-ban és 
naturáliában - az alkalmasság megítéléséhez szükséges műszaki mennyiségi 
tartalomban). 

20. Szakemberek bevonásával kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő tájékoztatja az 
ajánlattevőt, hogy a felhívás Műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági igazolási mód b) 
pontjában meghatározott szakemberek vonatkozásában a szerződés tartalmazni fogja, 
hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez kizárólag az ajánlatában az adott 
feladatra megjelölt szakembert veheti igénybe. Ha a szerződéskötést követően – a 
szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény 
miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető az ajánlatban megjelölt 
szakemberrel, az ajánlatkérő más szakember közreműködéséhez is hozzájárulhat 
feltéve, hogy az megfelel a közbeszerzési eljárásban az adott szakemberre 
meghatározott követelményeknek. E rendelkezések megsértése súlyos 
szerződésszegésnek minősül. 

21. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a jelen felhívás XIII. műszaki, szakmai 
alkalmasság b) pontjában előírt szakemberek meghatározása során ajánlattevő eleget tud 
tenni olyan szakemberek bemutatásával, akik a korábban hatályos jogszabály szerint 
rendelkeznek megfelelő jogosultsággal és a jogosultságuk megújítása még nem vált 
esedékessé. 

22. Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő a Kbt. 54.§- a értelmében tájékozódjanak a 
munkavégzés területén hatályos adózásra, környezetvédelemre, valamint a 
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről. 
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell e tekintetben. 

23. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy nyertesség esetén 
gondoskodik az adott szakember kamarai regisztrációjáról. Ajánlattevőnek 
nyilatkoznia kell arról is, hogy a regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való 
visszalépést jelenti a Kbt. 124. § (4) bekezdés alapján. A magyarországi letelepedésű 
szakemberek tekintetében a jogszabály szerinti jogosultság meglétét ajánlatkérő a 
kamara honlapjáról ellenőrzi az értékelés során. Kérjük megadni a jogosultság elérési 
útvonalát az értékelés könnyítése céljából. Ajánlatkérő jelzi, hogy amennyiben nem 
szerepel a szakértő a nyilvántartásban, vagy a nyilvántartás nem elérhető, akkor a 
jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása szükséges. 

24. Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen az ajánlatokat leadni csak munkanapokon 
09.00 órától 15.00 óráig (az ajánlattételi határidő lejártának napján 10.00 óráig) 
lehetséges. Az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők 
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figyelmét arra, hogy az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártának napján 10.00-ig 
be kell érkeznie. Az ajánlatok beadási módja megválasztásának minden 
következményét az ajánlattevők kötelesek viselni! 

25. Ajánlatkérő a Kbt. 124.§ (4) bekezdésének megfelelően jár el.  

26. Közös ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek 
egy közösen megtett külön nyilatkozatban egyetemleges felelősséget kell vállalniuk a 
szerződés szerződésszerű teljesítésére. 

Az ajánlathoz csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást 
(konzorciális szerződést), amely tartalmazza az ajánlattevők között a közbeszerzési 
eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a 
konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők 
nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, 
hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi 
kötelezettség teljesítéséért minden egyes közös ajánlattevő készfizető kezesként 
egyetemleges felelősséget vállal. 

27. A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott 
esetben): nem követelmény, de közös ajánlattétel esetén a Kbt. 25. §-ban és a 95. § (2) 
bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni. 

28. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2014. június 26. 

 
 

VISSZAIGAZOLÁS 
 

Alulírott  ………………………..,  a(z)  …………………………………………………….. ajánlattevő  
nevében  eljárva  ezúton  telefax/e-mail  útján  visszaigazolom,  hogy  a korábbi oldalakon és ezen 
az oldalon  lévő  – összesen  tíz  (10)  számozott oldalból álló – ajánlattételi felhívást, 
valamintharmincnégy (35) számozott oldalból álló – ajánlattételi dokumentációt, továbbá az 
árazatlan költségvetést hiánytalanul megkaptam és az azokban foglaltakat tudomásul vettem.  

 
……………….., 2014. ....................... … 

………………………………….  
cégszerű aláírás 
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