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ֺ

ֺ

ֺ

ֺ

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR Ő

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név:
Mórahalom Város Önkormányzata (nemzeti azonosító: AK05230)
Postai cím:
Szentháromság tér 1.
Város/Község:
Mórahalom

Postai 
irányítószám: 
6782

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nógrádi Zoltán polgármester

Telefon:
 +36 62281022

E-mail: info@morahalom.hu Fax:
+36 62281244

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.morahalom.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

További információ a következő címen szerezhető be: 
 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési 
rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:

 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
 Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
 A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
 Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés 
g) pont]pont]

Közjogi szervezet Egyéb
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I.3.) FŐ  TEVÉKENYSÉG
I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉR ŐK  

 Általános közszolgáltatások  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

 Védelem                                          Szociális védelem

 Közrend és biztonság  Szabadidő, kultúra és vallás

 Környezetvédelem  Oktatás

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):

 Egészségügy

I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ  AJÁNLATKÉR ŐK  

 Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és 
elosztása 

 Vasúti szolgáltatások 

 Villamos energia  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy 
autóbusz szolgáltatások                                    

 Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése  Kikötői tevékenységek 

 Szén és más szilárd tüzelőanyagok 
feltárása és kitermelése 

 Repülőtéri tevékenység

 Víz  Egyéb (nevezze meg):

 Postai szolgáltatások 

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést:            igen  nem  

(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. 
mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZ ŐDÉS TÁRGYA
II.1) M EGHATÁROZÁS

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási  szerződés  a  KEOP-4.10.0/C-12-2013-0180  azonosító  számú,  „Napelemes  kiserőmű 
létesítése  Mórahalom  Városi  Önkormányzat  beruházásában”  megnevezésű  projekt  keretében 
napelemes erőmű kivitelezési munkáinak megvalósítása vonatkozásában.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye
(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, 
amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek)  tárgyának)
a) Építési beruházás                      b) Árubeszerzés                     c) Szolgáltatás                          

Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés

Adásvétel
Lízing

Szolgáltatási kategória   száma:     
ֺֺ
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(az 1–27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. 
mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió              
A teljesítés helye:
Mórahalom
Csongrád megye
NUTS-kód                  HU333
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) 
vonatkozó információk 

   A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul                                
   A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul                      
   A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul  

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

   Keretmegállapodás több ajánlattevővel                    
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek 
keretszáma ֺֺ ֺ VAGY,
(adott esetben)  maximális létszáma ֺֺ ֺ

   Keretmegállapodás egy ajánlattevővel    

A keretmegállapodás időtartama: 
Időtartam év(ek)ben: ֺֺ  vagy  hónap(ok)ban: ֺֺֺ

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke 
(csak számokkal): 
Becsült érték áfa nélkül:                                      Pénznem:
VAGY:
                     és                        között              Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert): 

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási  szerződés  a  KEOP-4.10.0/C-12-2013-0180  azonosító  számú,  „Napelemes  kiserőmű 
létesítése Mórahalom Városi Önkormányzat beruházásában” megnevezésű projekt keretében napelemes 
erőmű kivitelezési munkáinak megvalósítása vonatkozásában.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) 

Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 45251100-2 ֺֺֺֺ-ֺ  ֺ ֺֺֺ-ֺ

További 
tárgy(ak)

45340000-2
71322000-1 

ֺֺֺֺ-ֺ  ֺ ֺֺֺ-ֺ

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. 
mellékletből szükség szerint több példány is használható)                                                                           

 igen       nem 
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(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): 

 egy részre                              egy vagy több részre            valamennyi részre                        
II.1.8.) Változatokra  (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk                                                    
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok):                            igen      nem 

II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI  MENNYISÉG  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) 

A tervezett építés műszaki paraméterei (tervezett keresztmetszet, pályaszerkezet, stb.)

A KEOP-4.10.0/C-12-2013-0180 azonosító számú,  „Napelemes kiserőmű  létesítése Mórahalom 
Városi Önkormányzat beruházásában”

A 499,5 kW-os napelemes erőmű építés műszaki paraméterei az alábbiak:

A  megvalósítandó  499,5  kW  méretű  naperőműben  összesen  1.800  darab  LG  MonoX  NeON 
LG280N1C típusú (vagy  ezzel  műszakilag egyenértékű)  monokristályos  panel  kerül  beépítésre.  A 
napelemek által megtermelt egyenáramot jelen rendszer esetében 15 darab 33.300 VA névleges AC 
oldali teljesítményű KACO Powador 39.0 TL3 transzformátor nélküli inverter (vagy ezzel műszakilag 
egyenértékű) alakítja váltóárammá. A napelemeket az inverterekbe úgy kell bekötni, hogy a napelemek 
által  előállított  egyenáram  feszültségszintje  a  lehető  leghosszabb  ideig  az  inverterek  optimális 
munkaponti  tartományba  essen,  és  így biztosítható legyen  a  rendszer  teljes  mértékű  kihasználása. 
Ahhoz,  hogy  jelen  esetben  a  rendszer  által  termelt  áramot  be  lehessen  táplálni  a  hálózatba,  a 
feszültségszintet fel  kell  transzformálni.  A tervezett termelői  22 kV-os földkábelt  a transzformátor 
állomás Schneider Electric RM6 DI szakaszoló cellájához kell csatlakoztatni, majd egy megszakítós 
mezőn  keresztül  az  állomásban  elhelyezésre  kerülő  630  kVA-es  teljesítményű  22/0,4  kV-os 
transzformátor készülék 22 kV-os kapcsaihoz. Külön mérőcellában kerülnek elhelyezésre az áram és 
feszültség váltók, amiről a fogyasztásmérés és a telemechanika kap jelet.
A  rendszer-monitoringhoz  több,  az  inverterek  gyártója  által  készített  adatrögzítő  és  hálózati 
kommunikációs eszköz kerül beépítésre. Ezeken keresztül folyamatosan nyomon követhetővé válik az 
inverterek által termelt áram mennyisége, amely ADSL kommunikációval az interneten is nyomon 
követhető.

A tervezett kerítés magassága 2,45 méter. A kerítésmező 1,90 méter magas trapézbordával merevített 
tüzihorganyzott táblából készül, tetejére 3 sor szögesdrót átlépés gátlás kerül. Tartószerkezetét 60/40/2 
x 2500 mm tüzihorganyzott acél oszlopok adják, melyek pontonkénti betonalapokkal kapcsolódnak a 
talajhoz. Az oszlopok közötti tengelytávolság 2,40 méter. A telekre való bejutást tüzihorganyzott acél 
kapu biztosítja. A kapu tartóoszlopai beton alapozással készülnek.

A kiserőmű  elektronikai  védelem felépítése egy kétsoros héjvédelemből,  eszköz védelemből,  és  a 
belépést és kilépést megfigyelő vagyonvédelmi kamerás rendszerből áll. A rendszer szabotázs elleni 
védelmét, a kábelekhez történő hozzáférések megnehezítésével (fémcsőben, alépítményben vezetve), 
részeiben  szabotázsvédelemmel  ellátva  kerül  kialakításra.  A  rendszer  élesítése,  hatástalanítása  a 
kapunál elhelyezett kezelőről történhet. Ebben az esetben a belépés és kilépés regisztrálásra kerül, a 
diszpécsert  szolgálat  értesítése  mellett.  Az  élesítés  biztosítása  érdekében  a  terület  automatikus 
élesítésre kell programozni. A rendszer vezérlését ellátó vagyonvédelmi központ mechanikailag kettős 
védelemmel, szabotázsvédelemmel kell, hogy ellátva legyen. A vagyonvédelmi rendszer folyamatos 
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összeköttetésben van a diszpécser szolgálattal. A video megfigyelő rendszer saját magán belül rögzíti a 
képi információkat, külsős megközelítése internet kapcsolaton keresztül lehetséges. A video rendszer 
mellett WEB kamera is elhelyezésre kerül, amely a helyi ellenőrzést segíti elő.

Műszaki elvárások:
Napelem:

− 280 Wp névleges teljesítmény, 0 - +5 Wp teljesítmény eltéréssel
− legalább 15 %-os névleges modul hatásfok
− 60 db cella, 156x156 mm méretben
− 10 év összeszerelési garancia, és 25 év teljesítmény garancia (80,2% mértékben)

Inverter:
− string inverter
− legalább 30.000 VA kimeneti teljesítmény
− háromfázisú, transzformátor nélküli kivitel
− Ethernet, USB és RS485 csatlakozók
− 5 év gyártói garancia

Monitoring rendszer:
− inverter gyártója által szállított
− alkalmas az egyes inverterek MPP-trackereinek külön-külön történő figyelésére
− Transzformátor állomás:
− betonházas, belső kezelőterű transzformátor ház
− legalább 600 kVA névleges teljesítményű, olajszigetelésű transzformátor

Transzformátor: névleges primer feszültség min. 22 kV

A nyertes ajánlattevőnek az építési beruházást a meglévő építési és csatlakozási engedélyben foglaltak 
szerinti műszaki tartalommal szükséges megvalósítania.

Elvégzendő egyéb feladatok

Tervezés, építési engedély módosítási dokumentáció készítés:
A rendelkezésre bocsátott Építési engedélyes tervdokumentáció módosítása szükség szerint, valamint 
átdolgozásuk  Kiviteli  tervdokumentációvá.  Továbbá  Megvalósulási  tervdokumentáció  készítése.  A 
tervezés tartalmazza az építész és villamos kiviteli  tervek  elkészítését  a közcélú hálózatra  történő 
csatlakozáshoz  szükséges  oszlopkapcsolóval  egyetemben,  a  kapcsolódó  vezetékjogi  engedélyezési 
eljárás lefolytatását.

ÉSZREVÉTEL:

A vonatkozó Támogatási Szerződés 15. oldalán található táblázat egyebek mellett részletezi az 
egyes projekttevékenységeket, valamint az adott tevékenységhez tartozó elszámolható költségek 
pontos  mértékét  is.  A  megvalósítási  költségek  (rendszerköltségek)  körében  került  sor  a 
napelemes erőmű  megvalósításával  összefüggő  elszámolható  költségek  meghatározására  is.  A 
„Napelem  rendszer”  projekttevékenység  megvalósítása során  tervezési  és  kivitelezési 
tevékenység  megvalósítására  egyaránt  sor  kerül,  ezen  tervezési  tevékenység  kizárólag  a 
napelemes  erőmű  megvalósításával  függ  össze (így  tárgya  jelen  közbeszerzésnek  is),  és  nem 
tévesztendő  össze a táblázat egyéb soraiban megjelenő  más „tervezési” tevékenységekkel (pl.: 
DÉMÁSZ cstlakozási tervezés, kivitelezés, stb.).

Tekintettel  arra,  hogy  a  közbeszerzés  tárgya  a  főszabály  szerint  építési  beruházás,  a  2014. 
december 1.  napján keltezett,  aláírt  KSZ nyilatkozat  is  „Építés”-ként rögzíti  a közbeszerzési 
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eljárás tárgyát,  amely  egyebekben nem jelenti  azt,  hogy a közbeszerzés tárgya nem foglalja 
magában  a  Kbt.  7.  §  (3)  bekezdés  b)  pontjában  hivatkozott,  fentiek  szerinti  tervezési 
tevékenységet.

Kbt. 7. § (3) bekezdés b)
(Az  építési  beruházás olyan  visszterhes  szerződés,  amelynek  tárgya  a  következő  valamelyik  munka  megrendelése  (és 
átvétele) az ajánlatkérő részéről)
„építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt”

A  KSZ  aláírt  -  műszaki-szakmai,  támogathatósági,  elszámolhatósági  ellenőrzésről  szóló  - 
nyilatkozatában  foglalt  becsült  érték  a  Támogatási  Szerződés  vonatkozó  pontjaiban 
meghatározott  információkkal összhangban helytálló, és a fentiekben részletezett  információk 
értelmében természetszerűleg kiterjed az építési beruházás megvalósításához szükséges tervezési 
tevékenységre is.

Ajánlatkér ő tartalékkeretet nem biztosít.

Az eljárást megindító ajánlati felhívásban, valamint a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott 
esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásánál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő 
elfogad más márkájú, a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő terméket is, ebben az 
esetben  azonban  a  megfelelést  az  ajánlattevőnek  kell  igazolni.  Az  egyenértékűséget  különösen  a 
gyártótól  származó  adatlappal  vagy  független,  szakmailag  elismert  szervezettől  származó  hiteles 
minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.

A részletes feladatleírást a dokumentáció és a mellékletek tartalmazzák.
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció):                      igen         nem 
(Igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:

(ha ismert)  A vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:  
hónapban: ֺֺ    vagy    napban: ֺֺֺֺ   (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható:  igen         nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert):   ֺֺֺ  vagy:    ֺ ֺֺ  és  ֺ ֺֺ  között  
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható  
szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: ֺֺ     vagy    napban: ֺֺֺֺ  (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA  VAGY  A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE

A (tervezett)  időtartam hónapban: … vagy  napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva) 

VAGY:  kezdés       (év/hó/nap)   
             befejezés   (év/hó/nap) 

III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS M ŰSZAKI INFORMÁCIÓK  
III.1) A SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS  FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

Az ajánlatkérő teljes körű jótállási kötelezettséget ír elő, melynek időtartama 12 hónap.
A  szavatossági  és  a  jótállási  kötelezettség  a  műszaki  átadás-átvételi  eljárás  sikeres  lezárásától 
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számítottan kezdődik.

A nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződésben rögzített kivitelezési munkák és az építési beruházás 
megvalósítása alkalmával beépítésre kerülő anyagok vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:159. §-ában foglaltak, valamint a hatályban lévő releváns 
jogszabályok szerinti szavatossággal tartozik.

Ajánlatkérő  a szerződés teljesítésének elmaradásával  kapcsolatos igények  biztosítékaként teljesítési 
biztosíték nyújtási kötelezettséget ír elő. A teljesítési biztosíték mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül 
számított  ellenszolgáltatás  5  %-a.  A  teljesítési  biztosítékot  a  szerződés  hatályba  lépésekor  kell 
rendelkezésre  bocsátani,  és  a  szerződésben  vállalt  munka  sikeres  teljesítésének  időpontjáig 
érvényesnek kell lennie.

Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként jólteljesítési biztosíték 
nyújtási  kötelezettséget  ír  elő.  A  jólteljesítési  biztosíték  mértéke  a  szerződés  szerinti,  áfa  nélkül 
számított  ellenszolgáltatás  5  %-a.  A  jólteljesítési  biztosítékot  a  teljesítés  időpontjában  kell 
rendelkezésre bocsátani, és a jótállási idő leteltét követő 30 napig érvényesnek kell lennie.

Előleg-visszafizetési biztosíték 
Ajánlatkérő az ajánlattevő általi előleg igénybevétele esetén az előleg-visszafizetés biztosítékaként a 
4/2011.  (I.  28.)  Korm.  rendelet  57/A.  §  (3)  bekezdése  alapján  kiköti  a  közbeszerzési  eljárás 
eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a és a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 
57/A.  §  (1)  bekezdése alapján  folyósítandó  igényelt szállítói  előleg  különbözetére  jutó  támogatás 
összegének  megfelelő  mértékű,  a  Kormány  európai  uniós  források  felhasználásával kapcsolatos 
irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti 
biztosíték-nyújtás kötelezettségét.

A Kbt. 126. § (5) pontjának megfelelően a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról 
az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. 

A Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjának megfelelően a biztosítékok nyújthatóak óvadékként az előírt 
pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), 
bank  vagy  biztosító  által  vállalt  garancia  vagy  banki  készfizető  kezesség  biztosításával,  vagy 
biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

A Kbt. 126. § (7) bekezdésére tekintettel a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött 
biztosíték vonatkozásában ajánlatkérő  a szerződésben lehetővé teszi,  hogy a biztosíték vagy annak 
meghatározott része az ajánlattevőnek a (rész)teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön 
biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni.

Az előleg-visszafizetési biztosíték az előírt határidőkig - a Kbt. 126. § (6) bekezdésének b) pontjában 
foglaltak értelmében - az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthető

- gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet ajánlattevő esetén a cégjegyzésre jogosult vezető 
tisztségviselőjének  vagy  legalább  50  %-os  közvetlen  tulajdonrésszel  rendelkező 
tulajdonosának,  vagy  együttesen  legalább  50  %-os  közvetlen  tulajdonrésszel  rendelkező 
természetes személy tulajdonosainak kezességvállalásával, vagy garanciaszervezet által vállalt 
kezességgel, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezességgel, vagy

- az előírt pénzösszegnek a biztosíték jogosultja (kedvezményezettje) fizetési számlájára történő 
befizetéssel, vagy

- bankgarancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy
- biztosítási  szerződés  alapján  kiállított  -  készfizető  kezességvállalást  tartalmazó  - 
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kötelezvénnyel.

Ajánlatkérő  a  fentiekben  részletezett  információkkal  összefüggésben  nyomatékosan  felhívja  az 
ajánlattevők  figyelmét,  hogy a  4/2011.  (I.28.)  Korm.  rendelet  57/A.  § (3)  bekezdésében foglaltak 
értelmében a szállítói  előleg biztosítékaként  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 kizárólag  elfogadható. A hivatkozott 
biztosíték fentiekben részletezett dokumentumok benyújtása nem jelenti a biztosíték - a Kormánytag, 
mint a biztosíték kedvezményezettje általi - automatikus elfogadását. A biztosíték Kormánytag részéről 
történő esetleges elutasításával összefüggő  késedelemből eredő  valamennyi  kockázat az ajánlattevőt 
terheli!

Ajánlatkérő  a késedelmes teljesítés esetére,  késedelmes naponként késedelmi kötbér teljesítését írja 
elő.  A  késedelmi  kötbér egy  napra  jutó  összege  a  szerződés  szerinti,  áfa  nélkül  számított 
ellenszolgáltatás 0,1 %-a. A késedelmi kötbér maximuma a szerződés szerinti, áfa nélkül számított 
ellenszolgáltatás 3 %-a. A 30 napon túli késedelmet az ajánlatkérő meghiúsulásnak tekinti.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy késedelmi kötbért mind az 1. részszámlához, mind 
a végszámlához tartozó teljesítési (rész)határidő tekintetében érvényesíteni kíván.

A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a. A 
Megrendelő  meghiúsultnak  tekinti  a  szerződést,  ha  a  Vállalkozó  a  végteljesítési  határidőt  neki 
felróható okból 30 napot meghaladóan túllépi, vagy a szerződés teljesítésétől a határidő lejárta előtt 
saját elhatározásából, neki felróható okból eláll.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:186. § (1) 
bekezdésben foglaltakra:
„A kötelezett  pénz  fizetésére  kötelezheti  magát  arra  az  esetre,  ha  olyan  okból,  amelyért  felelős, 
megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.”

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2)  Fő  finanszírozási  és  fizetési  feltételek  és/vagy  hivatkozás  a  vonatkozó  jogszabályi 
rendelkezésekre: (adott esetben)

A jelen közbeszerzési eljárással érintett projektelem finanszírozásának formája szállítói finanszírozás. 
Az elszámolható költség pontos mértékét a projekt (azonosító szám: KEOP-4.10.0/C/12-2013-0180) 
mindenkor hatályos Támogatási Szerződése rögzíti.

A Kbt. 130. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően, a szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles 
szervezet is az ajánlatkérőként szerződő félre irányadó, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak 
szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni.

Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződés, továbbá a nyertes ajánlattevő és a 
Kbt.  szerinti  alvállalkozók  közötti  szerződések,  valamint  minden  további,  a  Kbt.  szerinti 
alvállalkozóval  szerződéses  viszonyban  álló  vállalkozó  között  megkötött  vállalkozási  szerződések 
alapján történő  kifizetésekre egyebekben az adózás rendjéről  szóló 2003. évi XCII.  törvény (Art.) 
36/A. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.

Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás a hatályban lévő építésügyi 
jogszabályok  értelmében  építési  hatósági  engedélyköteles  tevékenység,  a  megvalósításra  kerülő 
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munkák vonatkozásában releváns általános forgalmi adót - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 
CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak értelmében - az ajánlatkérő fizeti meg.

A Kbt. 131. § (2) bekezdésében és a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet  57/A. § (1) bekezdésének a) 
pontjában  és  (4)  bekezdésében  foglalt  előírások  figyelembe  vételével  a  nyertes  ajánlattevő  - 
előlegbekérő  dokumentumon keresztül,  közvetlenül  a Támogatótól  -  a közbeszerzési  szerződés -  a 
vonatkozó Támogatási  Szerződés  terhére  -  elszámolható  összege  legfeljebb  30  %-ának  megfelelő 
mértékű  szállítói  előleget  igényelhet  az  ajánlatkérő  egyidejű  értesítése  mellett.  Az  előlegszámla 
kifizetése teljesítéshez nem kötött,  ajánlatkérő  a szállítói  előleg támogatással  nem érintett  összegét 
(önerő), valamint a szállítói kifizetés során kifizetésre köteles szervezet a szállítói előleg támogatással 
érintett  összegét  -  az  építési  beruházások  közbeszerzésének  részletes szabályairól  szóló 306/2011. 
(XII.23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt előírások figyelembe vételével - legkésőbb az 
építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki.

A szállítói finanszírozásban nyújtott szállítói előleg vonatkozásában egyebekben az egységes működési 
kézikönyvről  szóló 547/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 94. és 96. szakaszaiban 
foglalt előírások az irányadóak.

Ajánlatkérő  a szállítói  előleg igénylésére -  a vállalkozási  szerződéstervezetben foglalt  előírásokkal 
összhangban  -  egyetlen  alkalommal,  egy részletben,  legfeljebb  a fentiekben  meghatározott  30  % 
mértékben biztosít lehetőséget, tehát a nyertes ajánlattevő - függetlenül az igényelt előleg összegétől - 
abban az esetben sem igényelheti újra a szállítói szerződés szerinti szállítói előleget, ha a folyósított 
szállítói előleggel időközben teljes mértékig elszámolt!

Az  előleg  igénylésének  és  kifizetésének  a  feltétele  a  jelen  felhívás  III.1.1  pontja  szerinti  előleg-
visszafizetési biztosíték megfelelő módon történő teljesítése.

Nyertes ajánlattevő  az esetleges szállítói előlegszámla benyújtásán túlmenően - az ajánlatkérő  által 
kiadott teljesítésigazolást követően - 3 db részszámla, valamint egy végszámla benyújtására jogosult.

1.  részszámla:  kiviteli  tervek DÉMÁSZ általi  elfogadása után, 55%-os műszaki  készültség mellett 
(kiviteli tervek, napelemek és inverterek leszállítása után) - számla értéke a díj legalább 55%-ig

2.  részszámla:  földmunkák  elvégzése,  transzformátor leszállítása,  tartószerkezet  leszállítása  és 
napelemek tartószerkezetre történő rögzítése után – számla értéke a díj 80%-ig
3. részszámla: műszaki készre jelentést követően – számla értéke a díj 95%-ig
végszámla:  sikeres  próbaüzemet  követően,  az  ajánlatkérő  részére  történő  műszaki  átadás-átvételt 
követően – számla értéke a díj 100-ig
Próbaüzemre  abban  az  esetben  van  lehetőség,  ha  a  DÉMÁSZ  ehhez  előzetesen  hozzájárul,  a 
próbaüzem tartama 3 nap.
Az adott  részszámla  nettó  összege az ajánlatkérő  által  teljesítésigazolással  elismert  szerződés 
szerinti megvalósult teljesítés mértékét nem haladhatja meg.

A végszámla benyújtása a műszaki átadás-átvételi eljárást - a Kbt. 130. § (2) bekezdésében foglalt 
előírásokra is figyelemmel- lezárását követően lehetséges, a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 
fennmaradó összegének mértékéig.

Tekintettel arra, hogy a felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében állapodnak meg, a 
Kbt. 130. § (5) bekezdés előírásainak megfelelően minden részletre alkalmazni kell a törvényben vagy 
kormányrendeletben a kifizetésekre előírt szabályokat.
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Szállítói  előleg igénylése esetén  a folyósított  előleg elszámolása a benyújtásra  kerülő  számlákban 
történik négy egyenlő részletben, így az adott részszámla valamint a végszámla benyújtása kizárólag a 
folyósított szállítói előleg levonás mértékével csökkentett összegben lehetséges.

Az ajánlattétel,  a  szerződéskötés,  az  elszámolás,  és  az  ellenszolgáltatás  kifizetésének  pénzneme a 
magyar forint (HUF).

A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegének (a 
Szerződéses Árnak) 68,270000 %-a Európai Uniós és hazai költségvetési támogatásból, 31,730000 %-
a az ajánlatkérő (kedvezményezett) által biztosított önrészből kerül finanszírozásra.

A Kbt 130. § (1)-(2) és (6) bekezdésében, valamint 131. §-ban meghatározott feltételek a szerződésnek 
akkor is részei, ha a felek erről nem vagy eltérően állapodtak meg. 

A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §;
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi 
személy (adott esetben) 
Ajánlatkérő  -  a  Kbt.  27.  §  (1)-(2)  bekezdéseiben  foglalt  előírások  figyelembe  vételével  -  a 
közbeszerzési  eljárás  eredményeként  megkötendő  szerződés  teljesítése  érdekében  a  nyertes 
ajánlattevő(k)től  nem  követeli  meg,  valamint  a  nyertes  ajánlattevő(k)nek  nem  teszi  lehetővé 
gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 129. §-
ában foglalt előírások nem alkalmazandóak.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek?  (adott esetben)                igen               nem 
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:

A beépítésre kerülő napelemnek IEC 61215 és IEC 61730 tanúsítványokkal kell rendelkeznie.

Valamennyi  szakember  esetében  szükséges  a  magyar  szakmai  nyelv  tárgyalóképes  ismerete. 
Amennyiben az ajánlatban megjelölt, valamint a teljesítésben részt vevő bármely szakember a magyar 
szakmai  nyelv  tárgyalóképes  ismeretével  nem  rendelkezik,  úgy  az  ajánlattevő  a  szerződés  teljes 
időtartama alatt, saját költségén köteles kellő létszámú szaktolmács folyamatos jelenlétét biztosítani.

III.2) A JÁNLATI   FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő/ ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), 
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is 
(adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az  eljárásban  nem  lehet  ajánlattevő, alvállalkozó,  és  nem  vehet  részt  az  alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56 § (1) bekezdésben felsorolt 
kizáró okok fennállnak.
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Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56 § (2) bekezdésben felsorolt kizáró 
okok fennállnak.

Az  eljárásban  nem  lehet  ajánlattevő, alvállalkozó,  illetve  nem  vehet  részt  az  alkalmasság 
igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben Kbt. 57. §. (1) bekezdés a), b), d), illetve 
f) pontja szerint kizáró okok fennállnak.

Ajánlattevőnek az ajánlatában a  közbeszerzési  eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 
igazolásának,  valamint  a  közbeszerzési  műszaki  leírás  meghatározásának  módjáról  szóló 
310/2011. (XII.  23.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltaknak megfelelően (az ajánlati felhívás 
feladását követően tett)  nyilatkozatot kell  benyújtania,  hogy nem tartozik a felhívásban előírt 
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.

Az  alvállalkozó  és  adott  esetben  az  alkalmasság  igazolásában  részt  vevő  más  szervezet 
vonatkozásában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § szerint kell eljárnia.

A kizáró okok fenn nem állásával kapcsolatban lásd - a magyarországi letelepedésű ajánlattevők 
esetében – a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014. május 16.) közzétett „a 
közbeszerzésekről  szóló  2011.  évi  CVIII.  törvény  56-57.  §-ában,  valamint  a  közbeszerzési 
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki 
leírás  meghatározásának  módjáról  szóló  310/2011.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  2-3.  §-ában 
hivatkozott igazolásokról,  nyilatkozatokról,  nyilvántartásokról  és adatokról  a Magyarországon 
letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásban” tárgyú útmutatót.

A  kizáró  okok  tekintetében  becsatolt  igazolásoknak  és nyilatkozatoknak  a  felhívás  feladását 
követő keltezésűeknek kell lenniük.

A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az 
ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a 
kizáró ok az eljárás során következett be.

Ajánlattevőnek,  valamint  (adott  esetben)  a  kapacitásait  rendelkezésre  bocsátó  szervezetnek 
(személynek)  az  ajánlat  részeként  nyilatkoznia  szükséges  annak  vonatkozásában,  hogy 
tekintetében az ajánlat benyújtásának időpontjában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. 
Ajánlatkérő  a  változásbejegyzési  eljárással  kapcsolatban  nemleges  nyilatkozat  benyújtását  is 
előírja!
Folyamatban  lévő  változásbejegyzési  eljárás  esetében  a  papír  alapon benyújtott  ajánlathoz 
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott, ügyvéd által ellenjegyzett változásbejegyzési kérelmet 
és  az  annak  érkezéséről  a  cégbíróság  által  megküldött  (a  benyújtott  kérelem  informatikai 
szempontú megfelelőségéről szóló) igazolást.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság 
(adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 
és a megkövetelt igazolási mód:

P/1) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § 
(1)  bekezdés b)  pontja alapján  ajánlattevő  saját 
vagy  jogelődje  az  eljárást  megindító  felhívás 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

P/1)  Alkalmatlan  az  ajánlattevő,  ha  az 
eljárást  megindító  felhívás  feladását 
megelőző  utolsó  három  lezárt  üzleti  év 

14



feladását  megelőző  utolsó  három  lezárt  üzleti 
évre vonatkozó számviteli  jogszabályok  szerinti 
beszámolójának  benyújtása  (ha  a  gazdasági 
szereplő  letelepedése szerinti ország joga előírja 
közzétételét);  amennyiben  az  ajánlatkérő  által 
kért  beszámoló  a  céginformációs  szolgálat 
honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az 
ajánlatkérő  ellenőrzi,  a céginformációs szolgálat 
honlapján  megtalálható  beszámoló  csatolása  az 
ajánlatban nem szükséges

Ha  az  ajánlattevő  a  számviteli  jogszabályok 
szerinti  beszámolóval  azért  nem rendelkezik  az 
ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az 
időszak kezdete után kezdte meg működését, az 
alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó 
árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

P/2) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § 
(1) bekezdés c) pontja alapján cégszerűen aláírt 
nyilatkozat  az  eljárást  megindító  felhívás 
feladását  megelőző három  üzleti  évre 
vonatkozóan  az  ajánlattevő  teljes  –  általános 
forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, és 
ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából 
(a 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 32. pontjában 
meghatározottaknak  megfelelően  kiserőmű 
építése és kiviteli tervezése) származó – általános 
forgalmi  adó  nélkül  számított  –  árbevételéről 
évenként,  attól  függően,  hogy ajánlattevő  mikor 
jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, 
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 310/2011.  (XII.23)  Korm.  rendelet  14.  §  (3) 
bekezdés  alapján:  ha  ajánlattevő  a  310/2011. 
(XII.23)  Korm.  rendelet  14.  §  (1)  bekezdés  b) 
vagy  c)  pontja  szerinti  irattal  azért  nem 
rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, 
amely  tekintetében  a  beszámoló,  illetve 
árbevételről  szóló  nyilatkozat  benyújtása  nem 
lehetséges,  az  e  pontokkal  kapcsolatban  előírt 
alkalmassági  követelmény  és  igazolási  mód 
helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek 
tekintett  egyéb  nyilatkozattal  vagy 
dokumentummal  igazolhatja  pénzügyi  és 
gazdasági  alkalmasságát.  Az  érintett  ajánlattevő 
kiegészítő  tájékoztatás  kérése  során  köteles 
alátámasztani,  hogy  olyan  jogi  formában 
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve 

számviteli  jogszabályok  szerinti 
beszámolója  alapján  mérleg  szerinti 
eredménye a hirdetmény feladását megelőző 
három lezárt üzleti évben egynél több évben 
negatív.

Ha  az  ajánlattevő  számviteli  jogszabályok 
szerinti beszámolóval azért nem rendelkezik 
az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, 
mert  az  időszak  kezdete  után  kezdte  meg 
működését,  úgy,  az  alkalmasságát  a 
közbeszerzés  tárgyából  származó 
árbevételről  szóló  nyilatkozattal  jogosult 
igazolni,  amennyiben  működésének  ideje 
alatt  a  közbeszerzés  tárgyából  (kiserőmű 
építése  és  kiviteli  tervezése)  származó  – 
általános  forgalmi  adó  nélkül  számított  – 
árbevétele  eléri  vagy  meghaladja  a  nettó 
200 millió Ft összeget.

P/2)  Alkalmatlan  az  ajánlattevő,  ha  az 
eljárást  megindító  felhívás  feladását 
megelőző  három üzleti  év során a teljes - 
általános  forgalmi  adó  nélkül  számított  – 
árbevétele összesen nem érte el a nettó 300 
millió  forintot  és  ugyanezen  időszakban a 
közbeszerzés tárgyából (kiserőmű építése és 
kiviteli  tervezése)  származó  –  általános 
forgalmi adó nélkül számított  – árbevétele 
összesen  nem éri  el  a nettó 250 millió  Ft 
összeget.

Az előírt P/2) alkalmassági követelménynek 
a  közös  ajánlattevők  együttesen  is 
megfelelhetnek,  a  P/1)  követelménynek, 
amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként 
vonatkoztatható  a  gazdasági  szereplőkre 
elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt 
alkalmassági követelményeknek ajánlattevők 
bármely  más  szervezet  (vagy  személy) 
kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, 
a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől 
függetlenül.  Ebben  az  esetben  meg  kell 
jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az 
eljárást  megindító  felhívás  vonatkozó 
pontjának megjelölésével azon alkalmassági 
követelményt  (követelményeket),  melynek 
igazolása  érdekében  ajánlattevő  ezen 
szervezet  erőforrására  (is)  támaszkodik.  A 
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árbevételről  szóló  nyilatkozat  benyújtása  nem 
lehetséges  és tájékoztatást  kérni  az  e pontokkal 
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és
igazolási  mód  helyett  az  alkalmasság 
igazolásának  ajánlatkérő  által  elfogadott 
módjáról.

A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 14. § (4a) 
bekezdése  alapján:  Építési  beruházás 
közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi 
és  Iparkamara  vállalkozó  kivitelezői 
névjegyzékében  megjelenített  (1)  bekezdés 
előírásainak  megfelelő  dokumentumok 
bizonyítják,  hogy a gazdasági  szereplő  megfelel 
az  ajánlatkérő  által  meghatározott 
követelményeknek,  a  követelmény  és  a 
megfelelést  igazoló  dokumentum  helyének 
pontos  megjelölését  is  köteles  elfogadni  az 
ajánlatkérő  az  (1)  bekezdésben  meghatározott 
dokumentumok benyújtása helyett.

A  310/2011.  (XII.23)  Korm.  rendelet  14.  §  (5) 
bekezdése  alapján:  Azokban  az  esetekben, 
amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített 
ajánlattevők  hivatalos  jegyzéke  bizonyítja  – 
figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra 
is –, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott 
alkalmassági  követelménynek,  a  minősített 
ajánlattevők  elektronikusan  elérhető  hivatalos 
jegyzékén  való  szereplés  tényét,  illetve  az 
Európai  Unió  egy  másik  tagállamában 
letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a 
letelepedési  helye  szerinti,  az  elismert 
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől 
származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az 
ajánlatkérő  elfogadni  az (1) bekezdésben foglalt 
egyéb igazolási módok helyett.

Amennyiben ajánlattevő az alkalmasság igazolása 
során  a  Kbt.  55.  §  (5)  bekezdése  szerinti  más 
szervezet kapacitására a Kbt. 55. § (6) bekezdés 
c)  pontja  alapján  támaszkodik a  gazdasági  és 
pénzügyi alkalmasság igazolása során, ajánlattevő 
az  ajánlatában  nyújtsa  be  az  alkalmasság 
igazolásában  részt  vevő  más  szervezet 
nyilatkozatát,  amelyben  e  más szervezet  a  Ptk. 
6:419. §-ban foglaltak szerint kezességet vállal az 
ajánlatkérőt  az  ajánlattevő  teljesítésének 
elmaradásával  vagy  hibás  teljesítésével 
összefüggésben ért olyan kár megtérítéséért. 

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.

A Kbt.  55.  §  (6)  bekezdés a)  és c)  pontja 
alapján  az  ajánlattevő  az  alkalmasság 
igazolása során az (5) bekezdés szerint más 
szervezet  kapacitására  a  következő 
esetekben támaszkodhat: 

a) ha  az  alkalmasság  igazolásakor 
bemutatott, más szervezet által rendelkezésre 
bocsátott  erőforrásokat  a  szerződés 
teljesítése  során  ténylegesen  igénybe  fogja 
venni  és ennek  módjáról  nyilatkozik,  ilyen 
nyilatkozatnak  tekintendő  az  is,  ha  a 
szervezet  alvállalkozóként  megjelölésre 
került, vagy 
c)  a  gazdasági  és  pénzügyi  alkalmasság 
igazolása  során  -  az a)  pontban  foglalt 
esetektől  eltérően  -  akkor  is,  ha  az  adott 
alkalmassági  követelmények  nem  a 
teljesítéskor  ténylegesen  rendelkezésre 
bocsátható  erőforrásokra  vonatkoznak. 
Ebben az esetben az a szervezet, amelynek 
adatait  az  ajánlattevő  az  alkalmasság 
igazolásához  felhasználja,  a  Ptk.  6:419.  §-
ában  foglaltak  szerint  kezesként  felel  az 
ajánlatkérőt  az  ajánlattevő  teljesítésének 
elmaradásával  vagy  hibás  teljesítésével 
összefüggésben ért kár megtérítéséért.
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III.2.3) M űszaki, illetve szakmai alkalmasság 
(adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok 
és a megkövetelt igazolási mód:

M/1) A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 15. § 
(2)  bekezdés  a)  pontja  alapján  a  felhívás 
feladásától visszafelé számított 5 év (60 hónap) 
legjelentősebb  építési  beruházásainak  az 
ismertetése a 16. § (5) bekezdés alapján a 16. § 
(3)  bekezdés  előírásainak  megfelelően.  A 
referenciának  tartalmaznia  kell  továbbá 
valamennyi  olyan  adatot,  melyből  az  előírt 
követelményeknek való megfelelés egyértelműen 
megállapítható. 

A 310/2011. (XII.23)  Korm. rendelet  16.  § (6) 
bekezdés  alapján:  ha  a  nyertes  közös 
ajánlattevőként  teljesített  építési  beruházásra 
vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az 
egyes  ajánlattevők  által  végzett  munkák 
elkülönítésével,  úgy az  ajánlatkérő  a  referencia 
igazolást  bármelyik  a  teljesítésben  részt  vett 
ajánlattevő  részéről  az  ismertetett  építési 
beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, 
feltéve,  hogy  a  teljesítés  a  közös  ajánlattevők 
egyetemleges  felelősségvállalása  mellett  történt 
és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett 
teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.

A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § (2) 
bekezdése  alapján  az  a  szervezet,  amelynek 
korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) 
pontjában  foglaltak  szerint  az  alkalmasság 
igazolásához  az  ajánlattevő  felhasználta,  a 
szerződés  teljesítése  során  a  Polgári 
Törvénykönyvről  szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban:  Ptk.)  6:419.  §-ában  foglaltak 
szerint  kezesként  felel  az ajánlattevő  teljesítése 
azon  részének  elmaradásával  vagy  hibás 
teljesítésével  összefüggésben az ajánlatkérőt  ért 
kár  megtérítéséért,  amelyre  vonatkozóan  az 
ajánlattevő  alkalmasságát  a  korábbi  teljesítések 
bemutatása  igazolta.  Az  ajánlatkérő  fentiekre 
tekintettel  nyilatkozik,  hogy  a  referencia  a 
szerződés  teljesítésének  egészére  vonatkozó 
alkalmasságot igazol.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

M/1)  Alkalmatlan  az  ajánlattevő, ha  nem 
rendelkezik az alábbi referenciákkal:

Az  eljárást  megindító  felhívás  feladásától 
visszafelé számított 5 éven (60 hónap) belül 
teljesített,  sikeres  műszaki  átadás-átvétellel 
lezárt,  referenciaigazolással  igazolt, 
szerződésszerűen  teljesített  napelemes 
kiserőművi  rendszer  kivitelezésére 
vonatkozó  referenciával,  vagy 
referenciákkal,  melyek  egyben  teljesítik  az 
alábbi követelményeket:

− legalább 499 kW kiserőművi méretű,  a 
2007.  évi  LXXXVI.  törvény  3.  §  32. 
pontjában  meghatározottaknak 
megfelelő,

− a  közcélú  hálózathoz  közvetlenül, 
minimum  20  kV-os  feszültségszintű 
csatlakoztatott,

− minimum  összesen  nettó  230  millió 
forint összegű,

− mely  magában  foglalta  a  rendszer 
tervezését, és amely rendelkezik jogerős 
építési  engedéllyel,  területileg  illetékes 
hálózati  szolgáltató  által  elfogadott 
csatlakozási  tervdokumentációval  és 
kiviteli tervvel

A  fenti  referencia  követelmények  több 
referenciával is teljesíthetők.

(Ajánlatkérő  a  306/2011.  (XII.23.)  Korm. 
rendelet 10. § (2) bekezdésével kapcsolatban 
megjegyzi,  hogy  a  fenti  referencia 
követelmény  a  szerződés  teljesítésének 
egészére vonatkozik.)

M/2)  Alkalmatlan  az  Ajánlattevő,  ha  nem 
rendelkezik  legalább  az  alábbi 
szakemberekkel:

Tervező – legalább 1 fő
aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. 
rendelet  vonatkozó  mellékletében 
meghatározott „EN-ME” kódjelű vagy azzal 
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M/2) A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § 
(2)  bekezdés  e)  pontja  alapján  ajánlattevő 
vonatkozásában  a  teljesítésbe  bevonni  kívánt 
szakemberek  megnevezése,  képzettségük, 
szakmai  tapasztalatuk  ismertetése.  Be  kell 
nyújtani  a  szakemberek  szakmai  önéletrajzát, 
rendelkezésre  állási  nyilatkozatát,  képzettséget, 
végzettséget igazoló dokumentumok másolatát.

Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a 
szakmavégzési  jogosultságot  igazoló  kamarai 
nyilvántartásban,  a  névjegyzéki/kamarai  számot 
ajánlattevő  megadhatja.  Ebben  az  esetben  a 
jogosultság  megszerzéséhez  szükséges  mértékű 
szakmai  gyakorlatot  ajánlatkérő  ellenőrzi  az 
illetékes  szakmai  szervezet  (kamara)  által 
vezetett nyilvántartás ellenőrzésével is.

egyenértékű  tervezői  jogosultság 
megszerzéséhez  szükséges  végzettségek 
valamelyikével  és  az  adott  végzettséghez 
tartozó  szakmai  gyakorlati  idővel,  az 
alábbiak szerint
Végzettség: aki okleveles  szakirányú 
gépészmérnök,  és/vagy  okleveles 
villamosmérnök,  és/vagy  okleveles 
energetikai  mérnök  végzettséggel 
rendelkezik
Szakmai  tapasztalat:  megújuló  energia 
építmények tervezése területén (geotermikus 
és/vagy napkollektoros és/vagy fotovillamos 
és/vagy  biomassza  és  biogáz  és/vagy 
szélerőművek  és/vagy  vízerőművek 
energetikai előállító-átalakító és/vagy -tároló 
rendszerek  építményeinek  és 
berendezéseinek  tervezése  és/vagy 
energiaátviteli,  elosztó  és/vagy  szolgáltató 
rendszerek építményeinek tervezése) szerzett
okleveles  szakirányú  gépészmérnök 
végzettség  esetén  3  éves  szakmai 
gyakorlattal,  okleveles  villamosmérnök 
végzettség  esetén  3  éves  szakmai 
gyakorlattal,  okleveles  energetikai  mérnök 
végzettség  esetén  3  éves  szakmai 
gyakorlattal rendelkezik,

továbbá  rendelkezik  legalább  1  projekt 
esetében  kiserőművi  tervezésben  szerzett 
szakmai tapasztalattal.

Tervező – legalább 1 fő
aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. 
rendelet  vonatkozó  mellékletében 
meghatározott  „EN-VI”  kódjelű  vagy  azzal 
egyenértékű  tervezői  jogosultság 
megszerzéséhez  szükséges  végzettségek 
valamelyikével  és  az  adott  végzettséghez 
tartozó  szakmai  gyakorlati  idővel,  az 
alábbiak szerint
Végzettség: okleveles  szakirányú 
gépészmérnök,  és/vagy  okleveles 
villamosmérnök,  és/vagy  okleveles 
energetikai mérnök végzettséggel
Szakmai  tapasztalat:  villamosenergetikai 
előállító-átalakító és/vagy -tároló rendszerek 
építményeinek  és/vagy  berendezéseinek, 
energiaátviteli,  elosztó  és/vagy  szolgáltató 
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rendszerek építményeinek tervezése területén
okleveles  szakirányú  gépészmérnök 
végzettség  esetén  3  éves  szakmai 
gyakorlattal,  okleveles  villamosmérnök 
végzettség  esetén  3  éves  szakmai 
gyakorlattal,  okleveles  energetikai  mérnök 
végzettség  esetén  3  éves  szakmai 
gyakorlattal

Legalább 1 fő
aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. 
rendelet  vonatkozó  mellékletében 
meghatározott „MV-ÉV” kódjelű vagy azzal 
egyenértékű  felelős  műszaki  vezetői 
jogosultság  megszerzéséhez  szükséges 
végzettségek  valamelyikével  és  az  adott 
végzettséghez  tartozó  szakmai  gyakorlati 
idővel, az alábbiak szerint
Végzettség:  okleveles  villamosmérnök 
és/vagy villamosmérnök végzettséggel
Szakmai  tapasztalat:  építmények  és/vagy 
szabad  terek  közép-  és/vagy  kisfeszültségű 
rendszerei  (kül-  és  beltéri  világítás  és/vagy 
villámvédelem  és/vagy  folyamatirányítás 
és/vagy  építményautomatika  és/vagy 
távközlési  és  informatikai  hálózat  és/vagy 
villamos  energiaellátó  rendszerek  a 
fogyasztói  oldaltól  a  közcélú  csatlakozási 
pontig) szerelési munkáinak felelős műszaki 
vezetése területén

okleveles villamosmérnök végzettség esetén 
3 éves szakmai gyakorlattal, villamosmérnök 
végzettség  esetén  4  éves  szakmai 
gyakorlattal

továbbá  rendelkezik  legalább  1  projekt 
esetében  kiserőművi  méretű  napelemes 
rendszer  telepítésében  szerzett  szakmai 
tapasztalattal

Legalább 1 fő
aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. 
rendelet  vonatkozó  mellékletében 
meghatározott „MV-VI”  kódjelű  vagy azzal 
egyenértékű  felelős  műszaki  vezetői 
jogosultság  megszerzéséhez  szükséges 
végzettségek  valamelyikével  és  az  adott 
végzettséghez  tartozó  szakmai  gyakorlati 
idővel, az alábbiak szerint
Végzettség:  okleveles  villamosmérnök 
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A 310/2011. (XII.23)  Korm. rendelet  17.  § (1) 
bekezdése  alapján:  Azokban  az  esetekben, 
amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített 
ajánlattevők  hivatalos  jegyzéke  bizonyítja  – 
figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra 
is –, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott 
alkalmassági  követelménynek,  a  minősített 
ajánlattevők  elektronikusan  elérhető  hivatalos 
jegyzékén  való  szereplés  tényét,  illetve  az 
Európai  Unió  egy  másik  tagállamában 
letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a 
letelepedési  helye  szerinti,  az  elismert 
ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől 
származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az 
ajánlatkérő  elfogadni  a  15.  §  (1)–(3) 
bekezdésében  foglalt  egyéb  igazolási  módok 
helyett.

A 310/2011. (XII.23) Korm. rendelet 17. § (1a) 
bekezdése  alapján:  Építési  beruházás 
közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi 
és  Iparkamara  vállalkozó  kivitelezői 
névjegyzékében megjelenített 15. § (2) bekezdés 
előírásainak  megfelelő  dokumentumok 
bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel 
az  ajánlatkérő  által  meghatározott 
követelményeknek,  a  követelmény  és  a 
megfelelést  igazoló  dokumentum  helyének 
pontos  megjelölését  is  köteles  elfogadni  az 

és/vagy villamosmérnök végzettséggel
Szakmai  tapasztalat:  erősáramú  föld  feletti 
és/vagy  föld  alatti  vezetékek  és/vagy 
átalakító-  és/vagy  kapcsolóberendezések 
építésének korlátozás nélküli felelős műszaki 
vezetése területén

okleveles villamosmérnök végzettség esetén 
3 éves szakmai gyakorlattal, villamosmérnök 
végzettség  esetén  4  éves  szakmai 
gyakorlattal rendelkezik,

Egy  szakember  legfeljebb  kettő  pozícióra 
jelölhető,  és  legalább  három  szakember 
bemutatása kötelező.

Az  előírt  alkalmassági  követelményeknek  a 
közös  ajánlattevők  együttesen  is 
megfelelhetnek.

A Kbt.  55.  §  (6)  bekezdés  a)  és  b)  pontja 
alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolása 
során az (5) bekezdés szerint más szervezet 
kapacitására  a  következő  esetekben 
támaszkodhat: 
a) ha  az  alkalmasság  igazolásakor 
bemutatott, más szervezet által rendelkezésre 
bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése 
során  ténylegesen  igénybe  fogja  venni  és 
ennek  módjáról  nyilatkozik,  ilyen 
nyilatkozatnak  tekintendő  az  is,  ha  a 
szervezet  alvállalkozóként  megjelölésre 
került, vagy 
b) ha az alkalmassági  követelmény korábbi 
szállítások,  szolgáltatások  vagy  építési 
beruházások  teljesítésére  vonatkozik,  az 
ajánlattevő  nyilatkozik  arról,  hogy  milyen 
módon  vonja  be  a  teljesítés  során  azt  a 
szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság 
igazolásához  felhasználja,  amely  lehetővé 
teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának 
felhasználását a szerződés teljesítése során.

Az  építési  beruházások  közbeszerzésének 
részletes  szabályairól  szóló  306/2011. 
(XII.23.)  Korm.  rendelet  10.  §  (2) 
bekezdésében  foglalt  jogszabályi  előírással 
összefüggésben  ajánlatkérő  felhívja  az 
ajánlattevők figyelmét, hogy azon szervezet, 
amelynek  korábbi  teljesítéseit  a  Kbt.  55.  § 
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ajánlatkérő  a  15.  §  (2)  bekezdésében 
meghatározott  dokumentumok  benyújtása 
helyett.

(6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az 
alkalmasság  igazolásához  ajánlattevő 
felhasználta,  a szerződés teljesítése során  a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában 
foglaltak  szerint  kezesként  felel  ajánlattevő 
teljesítése azon részének elmaradásával vagy 
hibás  teljesítésével  összefüggésben  az 
ajánlatkérőt  ért  kár  megtérítéséért,  amelyre 
vonatkozóan  ajánlattevő  alkalmasságát  a 
korábbi teljesítések bemutatása igazolta!

III.2.4) Fenntartott szerződésekre  vonatkozó információk (adott esetben)

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                   igen          nem 
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott                                      igen     nem 

III. 3) SZOLGÁLTATÁS  MEGRENDELÉSRE  IRÁNYULÓ  SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ  
KÜLÖNLEGES  FELTÉTELEK

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve      igen      nem 
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek 
nevét és
képzettségét  igen       nem 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Klasszikus ajánlatkérők Közszolgáltató ajánlatkérők
A  Kbt.  Második  Részében 
meghatározott  szabályok szerinti eljárás 
az alábbiak szerint:

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos , 
alkalmazásának
indokolása:        

A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok
szerinti eljárás az alábbiak szerint:

 Nyílt

  Meghívásos

  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében 
nyílt
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  Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:

 Gyorsított tárgyalásos, 
alkalmazásának
indokolása:

  Keretmegállapodásos, az eljárás első

részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első

részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első

részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első

részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
meghívásos

  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetménnyel induló tárgyalásos

  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében
hirdetmény nélküli tárgyalásos

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma 
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

A gazdasági szereplők tervezett száma      

VAGY:

Tervezett minimum                  és (adott esetben) maximális létszáma __

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során 
(tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a 
megvitatandó  megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:       
    igen                   nem

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI  SZEMPONTOK  

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

    A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás                                                                             
VAGY

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján

Részszempont

1.  Egyösszegű  ajánlati  ár (nettó 

Súlyszám

80

Részszempont
2. Napelem névleges modul 
hatásfoka (legalább 15%)

Súlyszám
5
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HUF) A  2.  részszempont  vonatkozásában 
az ajánlati  elem azon legkedvezőbb 
szintje,  amelyre  és  az  annál 
kedvezőbb  vállalásokra  ajánlatkérő 
egyaránt  a  fentiekben  hivatkozott 
ponthatár  felső  határával  (10  pont) 
azonos számú pontot ad: 17 %.
A  2.  részszempont  vonatkozásában 
az  ajánlati  elem  azon  szintje, 
amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati 
elem nem lehet: 15 %.

3. Inverter európai hatásfoka 
(legalább 90%)
A  3.  részszempont  vonatkozásában 
az ajánlati  elem azon legkedvezőbb 
szintje,  amelyre  és  az  annál 
kedvezőbb  vállalásokra  ajánlatkérő 
egyaránt  a  fentiekben  hivatkozott 
ponthatár  felső  határával  (10  pont) 
azonos számú pontot ad: 97 %.
A  3.  részszempont  vonatkozásában 
az  ajánlati  elem  azon  szintje, 
amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati 
elem nem lehet: 90 %.

4. Inverter itegrált, DC oldali 
kapcsolóval rendelkezik-e 
(IGEN/NEM)

5. Inverter túlfeszültség 
levezetővel és túláram 
védelemmel rendelkezik-e 
(IGEN/NEM)

5

5

5

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni:      igen           nem

(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:  

IV.3) ADMINISZTRATÍV  INFORMÁCIÓK

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került  korábbi közzétételre?  
                                                                                                                 igen        nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)

       Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás

Hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  …………… (KÉ-szám/évszám) 
A hirdetmény közzétételének dátuma: ……………  (év/hó/nap)             
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  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)        

Hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:  …………… (KÉ-szám/évszám) 
A hirdetmény közzétételének dátuma: ……………  (év/hó/nap)             
      
Hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:      ֺ ֺֺֺֺ/ֺֺֺֺ       (KÉ-szám/évszám) 
A hirdetmény közzétételének dátuma:       ֺֺֺֺ/ֺֺ/ֺֺ       (év/hó/nap)                
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei 
(adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje 
Dátum:  2015/ (év/hó/nap )                               Időpont:  10:00
A dokumentációért fizetni kell                                                            igen                 nem 
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 100.000,- Pénznem: HUF 

A fizetés  feltételei  és  módja:  A  dokumentáció  az  eljárást  megindító  felhívás  megjelenésétől 
kezdve  beszerezhető.  A  dokumentációt  bármely  érdekelt  gazdasági  szereplő  térítésmentesen 
átveheti. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles 
megfizetni, a szerződéskötést megelőzően a Lucsik és Társa Kft. által kiállított számla alapján. A 
dokumentáció  ellenértéke  nettó  összegben  került  meghatározásra.  Felhívjuk  Ajánlattevők 
figyelmét, hogy a dokumentáció ellenértékének megfizetését igazoló dokumentum bemutatása a 
szerződéskötés feltétele.
IV.3.4) Az ajánlattételi vagy ajánlati határidő
Dátum: 2015/(év/hó/nap )                               Időpont:  10:00

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére 
(ajánlatifelhívás esetén)

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések 
benyújthatók 

     Az EU bármely hivatalos nyelve
    Az EU következő hivatalos nyelve(i):
    Egyéb:
    Magyar   

IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
 ֺֺֺֺ/ ֺֺ/ֺֺ-ig   (év /hó/nap )
VAGY 
Az időtartam hónapban:  ֺֺֺ vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/ (év/hó/nap )                               Időpont:  10:00
Helyszín: Lucsik és Társa Kft, 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek       igen                 nem

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 62. §

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT Ő INFORMÁCIÓK 
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V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTL ŐDŐ  JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
(adott esetben) 

A közbeszerzés ismétlődő jellegű                               igen                 nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 
V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK                 
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

  igen               nem  
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: 

A KEOP-4.10.0/C-12-2013-0180 azonosító számú, „Napelemes kiserőmű létesítése Mórahalom 
Városi Önkormányzat beruházásában” megnevezésű projekt
V.3) TOVÁBBI  INFORMÁCIÓK  (adott esetben)

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, 
az első   tárgyalás időpontja : ( ha az eljárás tárgyalásos)
-
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az 
eljárásban való  részvétel feltétele? (adott esetben)                           igen                nem  

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával 
kapcsolatos  további információk: (adott esetben)

A dokumentáció átadása a Lucsik és Társa Kft-nél, hétfőtől péntekig, 09-13 óráig, az ajánlati 
határidő lejártának napján 9 órától 10 óra 00 percig történik. 
A dokumentációt  elektronikus formában bocsátjuk rendelkezésre.  A Kbt. 50. § (3) bekezdése 
esetén, amennyiben az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, úgy a kérelemre vonatkozó 
levelet írásban (faxon vagy levélben) kell megküldenie a lebonyolítóként eljáró Lucsik és Társa 
Kft  részére,  a  felhívásban  megjelölt  elérhetőségeken.  A  kérelemnek  az  alábbi  adatokat  kell 
tartalmaznia:

− ajánlattevő neve
− ajánlattevő levelezési címe, ahova a dokumentáció megküldését kéri
− ajánlattevő e-mail címe, telefon és faxszáma
− az eljárást megindító felhívás hirdetményének KÉ- száma

A dokumentáció ellenértéke: nettó 100.000.- Ft

A dokumentáció  ellenértékét  a 124.  §  (4)  bekezdése szerinti  szervezet  köteles megfizetni,  a 
szerződéskötést megelőzően, a Lucsik és Társa Kft.Lucsik és Társa Kft. Raiffeisen Bank Rt.-nél 
vezetett 12010628-00105411-00100007 számú számlájára.

V.3.3.1)  Az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztásának  értékelési  szempontja 
esetén az ajánlatok  részszempontok szerinti  tartalmi  elemeinek  értékelése során adható 
pontszám alsó és felső határa: 
1-10

V.3.3.2)  Az  összességében  legelőnyösebb  ajánlat  kiválasztásának  értékelési  szempontja 
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont 
szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 
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Az értékelés módszere az egyes részszempontok esetében különböző. Az 1. értékelési szempont 
esetében a legjobb ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszámát az alábbiak 
szerint állapítja meg az ajánlatkérő: azon értékelési szempont esetén, ahol a legalacsonyabb érték 
a legkedvezőbb, ott a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az ajánlatkérő. Amennyiben a 
pontozás során tört szám keletkezik, úgy azt az ajánlatkérő két tizedes jegyig veszi figyelembe 
további kerekítés nélkül. A részletes értékelési módszereket a dokumentáció tartalmazza.

A 2. értékelési szempont esetén 
- a 15%-ot elérő, de 16%-nál kisebb érték 1 pontot, 
 - a 16%-ot elérő, de 17%-nál kisebb  érték 5 pontot, 
- a 17%-ot elérő, és  annál nagyobb  érték 10 pontot kap.

A 2.  részszempont  vonatkozásában az ajánlati  elem azon legkedvezőbb szintje,  amelyre  és az annál 
kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a fentiekben hivatkozott ponthatár felső határával (10 pont) 
azonos számú pontot ad: 17 %.
A 2. részszempont vonatkozásában az ajánlati elem azon szintje, amelynél  kedvezőtlenebb az ajánlati 
elem nem lehet: 15 %.

A 3. értékelési szempont 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.
A 3.  részszempont  vonatkozásában az ajánlati  elem azon legkedvezőbb szintje,  amelyre  és az annál 
kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő egyaránt a fentiekben hivatkozott ponthatár felső határával (10 pont) 
azonos számú pontot ad: 97 %.
A 3. részszempont vonatkozásában az ajánlati elem azon szintje, amelynél  kedvezőtlenebb az ajánlati 
elem nem lehet: 90 %.

A 4. értékelési szempont esetén a NEM válasz 1 pontot, az IGEN válasz 10 pontot kap.

Az 5. értékelési szempont esetén a NEM válasz 1 pontot, az IGEN válasz 10 pontot kap.

Az eljárást megindító ajánlati felhívás IV.2.1) pontjában meghatározott 4. és 5. értékelési részszempontok 
műszaki többlettartalomnak minősülnek.

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített 
ajánlattevők    hivatalos  jegyzékébe  történő  felvétel  feltételét  képező  minősítési 
szempontokhoz képest szigorúbbak                                                    igen                nem  

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, 
amelyek  a minősített  ajánlattevők  hivatalos jegyzékébe történő  felvétel  feltételét  képező 
minősítési  szempontokhoz képest szigorúbbak:

III.2.2.: P/1), P/2)
III.2.3.: M/1), M/2)

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)

Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt 5 (öt) millió Ft  összegű ajánlati biztosíték adásához 
köti, amit az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésére 
bocsátania.
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A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. A biztosíték 
az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja, az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő 
részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Az ajánlati biztosítéknak 
az  ajánlat  benyújtásának  napjától  kezdődően  az  ajánlati  kötöttség  lejártáig  kell  érvényesnek 
lennie.

A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 
fizetési számlájára történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia  vagy banki 
készfizető  kezesség  biztosításával, vagy  biztosítási  szerződés  alapján  kiállított  -  készfizető 
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

A  befizetés  igazolásának  módja:  Az  ajánlati  biztosíték  összegének  átutalását  igazoló 
dokumentum, illetve a bank vagy biztosító által  vállalt  garancia,  vagy a kötelezvény eredeti 
példányát az ajánlathoz csatolni kell. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot átutalással 
teljesíti, az ajánlathoz csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben jelzi, hogy Ajánlatkérőnek a Kbt. 
59.  §  (5)  –  (7)  bekezdése szerinti  esetekben milyen bankszámlára  kell  az ajánlati  biztosíték 
összegét visszautalni.

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:  igen  nem

V.4) Egyéb információk:

1. Az összegezés megküldésének tervezett időpontja: 
2015/ (év/hó/nap)         

2.  Az ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67. § alapján biztosítja. Az 
ajánlatkérő  nem rendel  el  újabb hiánypótlást,  amennyiben 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.

3. Az ajánlatban a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján meg kell jelölni: 
a)  a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót 
kíván igénybe venni, 
b)  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

Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell. Az alvállalkozó alatt a Kbt. 4. § 2. pontjában 
meghatározott gazdasági szereplőt kell érteni. 

Az  (1) bekezdés szerinti megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való 
felelősségét. 

4. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett 
alvállalkozónak át kell vennie.

5.  A Kbt.  60.  §  (2)  bekezdése  szerint  az  ajánlatot  az  ajánlattevőnek  az  eljárást  megindító 
felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie, és 
egy  papír  alapú  példányban,  valamint  3,  a  papír  alapú  példánnyal  mindenben  megegyező 
elektronikus másolati példányban CD/DVD lemezen, pdf formátumban benyújtania. Az ajánlatok 
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bírálata a nyomtatott formátumban benyújtott eredeti példány alapján történik. 

Az  ajánlattevő  ajánlatában  csatoljon  egy  cégszerű  aláírással  ellátott  nyilatkozatot  arra 
vonatkozóan, hogy az elektronikus másolati  példányban CD/DVD lemezen, pdf formátumban 
(jelszó  nélkül  olvasható,  de  nem  módosítható)  benyújtott  ajánlat  mindenben  megegyezik  a 
nyomtatott formátumban benyújtott eredeti példánnyal. Az ajánlat eredeti, papír alapú példánya 
és az elektronikus másolati példány közötti eltérés esetén az eredeti, papír alapú példány tartalma 
a mérvadó.

6. Az ajánlattevőnek be kell  nyújtania az eljárást  megindító felhívásban tételesen felsorolt,  a 
kizáró  okok,  a  gazdasági  és  pénzügyi,  valamint  a  műszaki,  illetve  szakmai  alkalmasság 
igazolására előírt  igazolásokat, nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat, valamint az egyéb 
felsorolt iratokat, dokumentumokat.

7. Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett a Kbt. 60. § 
(5)  bekezdésének  megfelelően nyilatkoznia  kell  arról,  hogy  a  kis-  és  középvállalkozásokról, 
fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

8. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, 
ha  annak  kézhezvételére  az  ajánlattételi  határidőig  sor  kerül.  Az  ajánlat,  illetve  az  azzal 
kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Figyelem! 
Az irodaházban portaszolgálat működik, az épületbe való bejutás hosszabb időt is igénybe 
vehet, az ajánlatok leadása során, kérjük, legyenek erre tekintettel!

9. Valamennyi dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is 
benyújtható.  Ajánlatkérő  előírja  az  olyan  nyilatkozat  eredeti  vagy hiteles  másolatban történő 
benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: 
bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az ajánlat 61. § (1) bekezdése szerint 
benyújtott  egy  eredeti  példányának  a  60.  §  (3)  bekezdése  szerinti  nyilatkozat  eredeti  aláírt 
példányát kell tartalmaznia.

10. Az  ajánlatot  magyar  nyelven  kell  elkészíteni  és  benyújtani.  Az  ajánlatkérő  idegen  vagy 
részben  idegen  nyelvű  dokumentumot  nem  fogad  el.  Ha  bármely,  az  ajánlathoz  csatolt 
dokumentum stb. nem magyar nyelven került  kiállításra,  úgy annak hiteles fordítását, vagy a 
ajánlattevő  általi  felelős  fordítását  kell  csatolni  közvetlenül  a  dokumentum után.  A  fordítás 
eredetivel  történő  egyezőségéről  (teljes szöveghűségéről)  az ajánlattevő  cégjegyzésre  jogosult 
képviselője írásban nyilatkozzék. 

11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, és 
az  alvállalkozó  vonatkozásában  az  ajánlatot,  a  nyilatkozatokat  aláíró  cégjegyzésre  jogosult 
személy  aláírási  címpéldányát,  vagy  a  2006.  évi  V.  törvény  9.  §-ában  meghatározott 
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ajánlatkérő az aláírási címpéldánnyal egyenértékűnek 
tekinti az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát is.

Ajánlattevőnek,  valamint  (adott  esetben)  a  kapacitásait  rendelkezésre  bocsátó  szervezetnek 
(személynek)  az  ajánlat  részeként  nyilatkoznia  szükséges  annak  vonatkozásában,  hogy 
tekintetében az ajánlat benyújtásának időpontjában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. 
Ajánlatkérő  a  változásbejegyzési  eljárással  kapcsolatban  nemleges  nyilatkozat  benyújtását  is 
előírja!
Folyamatban  lévő  változásbejegyzési  eljárás  esetében  a  papír  alapon benyújtott  ajánlathoz 
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott, ügyvéd által ellenjegyzett változásbejegyzési kérelmet 
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és  az  annak  érkezéséről  a  cégbíróság  által  megküldött  (a  benyújtott  kérelem  informatikai 
szempontú megfelelőségéről szóló) igazolást.

12. A Kbt. 28. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - 
részajánlat-tételi lehetőség biztosítása esetén ugyanazon rész tekintetében
a) nem nyújthat be másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, 
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, 
c) más ajánlatot benyújtó ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja. 

13. Amennyiben  az  ajánlatkérő  az  általa  lefolytatott  eljárás  során,  a  tisztességtelen  piaci 
magatartás  és a versenykorlátozás tilalmáról  szóló 1996.  évi  LVII.  törvény (a továbbiakban: 
Tpvt.)  11.  §-a,  vagy  az  Európai  Unió  Működéséről  szóló  Szerződés  101.  cikke  szerinti 
rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a 
Tpvt.  bejelentésre  vagy  panaszra  vonatkozó  szabályai  szerint  -  jelezni  a  Gazdasági 
Versenyhivatalnak.

14. A Kbt.  2.  § -  ra tekintettel  ajánlatkérő  előírja,  hogy a nyertes  ajánlattevőnek az írásban 
megvalósuló  papír  alapú  kommunikáció  tekintetében  azok  legalább  50%-át  újrahasznosított 
papíron kell megvalósítsa, egyebekben törekednie kell az elektronikus kommunikációra.

15. A  ajánlattevő  ajánlatában  csatoljon  egy  cégszerű  aláírással  ellátott  táblázatot  arra 
vonatkozóan, hogy a műszaki szakmai alkalmasság tekintetében előírt feltételeknek az ajánlatban 
becsatolt  mely  referenciával,  szakemberrel,  tanúsítvánnyal  felel  meg.  Az  alkalmassági 
követelmény esetében meg kell  jelölni  az alkalmassági  követelmény megfelelő  azonosítására 
szolgáló  számot  (pl.  AF.  III.2.3.  M/1)  pont).  A  táblázat  minimálisan  az  alábbi  oszlopokat 
tartalmazza:  alkalmassági  követelmény;  referencia/szakember/tanúsítvány  megnevezése; 
referencia/szakember/tanúsítvány bemutatása az ajánlat hányadik oldalán található. 

16. A teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson az Ajánlatkérő, mint az 
V.2.  pont  szerinti  pályázat  Kedvezményezettje  (a  továbbiakban:  Kedvezményezett)  területi 
korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Ha a 
Projektet  a Kedvezményezett  bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja  meg, 
akkor  a  szerzői  jogi  védelem  alá  eső  alkotás  felhasználásának  jogát  köteles  átruházni  a 
Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre. Amennyiben a pályázati támogatási  Szerződés 
alapján  folyósított  támogatás  terhére,  vagy  a  Projekt  keretében  létrejött  szellemi  alkotás 
felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy köteles ezen használati jogot felhívásra a 
Támogató  részére  ingyenesen  biztosítani.  Támogató  e jogot  üzletszerűen  nem  jogosult 
gyakorolni,  így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját a Támogató 
részéről közvetve sem szolgálhatja.

17. Ajánlatkérő az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. 
(XII.  23.) Korm. rendelet 9. § alapján előírja,  hogy az ajánlattevőként szerződő  fél  köteles - 
legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 300.000.000.- Ft / év és legalább 30.000.000.- 
Ft/káresemény kárértékű építési-szerelési biztosítási szerződést kötni vagy meglévő biztosítását 
kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, és kiterjedjen a szerződés szerinti munkák 
teljes körére, a káreseménnyel kapcsolatos költségekre (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), 
a meglévő és szomszédos építményekre is. A biztosításnak fedezete kell nyújtania az építkezés 
folyamán  az  építési  teljesítésben  (beépített  anyagok,  meglévő  szerkezetek,  stb.)  keletkező 
károkra, a meglévő megmaradó épületekben keletkező károkra, valamint a harmadik személynek 
okozott dologi és személyi károkra.
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18. Árfolyamok:  Az  eljárás  során  a  különböző  devizák  forintra  történő  átszámításánál  az 
árbevétel  és  a  mérleg  adatok  tekintetében  az  üzleti év  fordulóján,  a  referenciák  esetében  a 
teljesítéssel érintett naptári év fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.

19.  Ajánlatkérő  felhívja  az  ajánlattevők  figyelmét  az  üzleti  titokra  vonatkozó  szabályok 
változására. A Kbt. 80. § (1) bekezdés szerint az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a 69-70. § 
szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) 
[Ptk. 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó 
iratokat  úgy  kell  elkészíteni,  hogy  azok  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az 
információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  27.  §  (3)  bekezdésére  figyelemmel 
kizárólag  olyan  információkat  tartalmazzanak,  amelyek  nyilvánosságra  hozatala  az  üzleti 
tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a 
(2)-(3) bekezdés szerinti elemeket.

20. Ajánlatkérő  felhívja  az  ajánlattevők  figyelmét  az  alkalmasság  igazolására  vonatkozó 
szabályok változására: Az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) 
pontjában foglaltak  szerint  az  alkalmasság igazolásához ajánlattevő  felhasználta,  a  szerződés 
teljesítése során  Polgári  Törvénykönyvről  szóló 2013.  évi  V.  törvény (a továbbiakban:  Ptk.) 
6:419.  §-ában  foglaltak  szerint  kezesként  felel  az  ajánlattevő  teljesítése  azon  részének 
elmaradásával  vagy hibás teljesítésével  összefüggésben az ajánlatkérőt  ért  kár  megtérítéséért, 
amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta..

21. Amennyiben az ajánlattevő a kiadott tervek és a kiadott árazatlan költségvetés között eltérést 
vélelmez, úgy az adott tétel és a mennyiség pontos megjelölésével kérjen kiegészítő tájékoztatást.

22. Az ajánlatkérő a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján 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. Erre vonatkozóan az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

23. Ajánlatkérő  felhívja  az  ajánlattevők  figyelmét  a  hiánypótlásra  vonatkozó  szabályok 
változására. A hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló 
olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati 
árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az 
értékeléskor  [63.  §  (4)  bekezdése]  kialakuló  sorrendet  nem  befolyásolja.  Ennek  keretében 
átalánydíjas  kivitelezési  szerződés  esetén  a  szakmai  ajánlat  részeként  benyújtott  árazott 
költségvetés tételei és egységárai pótolhatóak, módosíthatóak, kiegészíthetőek vagy törölhetőek, 
feltéve hogy a javítás a teljes ajánlati ár vagy annak értékelés alá eső összege változását nem 
eredményezi. Az ily módon javított árazott költségvetés tekintetében a 68. § nem alkalmazható.

24. A megfelelő szakmai minőség biztosítása érdekében ajánlatkérő szakmai ajánlat benyújtását 
írja  elő.  A szakmai ajánlattal  kapcsolatos részletes tartalmi  követelményeket  a dokumentáció 
tartalmazza.

25. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell 
- legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti  EN-ME szakterületi jogosultságú 
tervezővel;
- legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti  EN-VI  szakterületi jogosultságú 
tervezővel;
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- legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti  MV-ÉV szakterületi jogosultságú 
felelős műszaki vezetővel;
- legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti  MV-VI  szakterületi jogosultságú 
felelős műszaki vezetővel;

Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nyertessége esetén az 
általa  bemutatott  szakembereket  mely  pozícióra  kívánja  megajánlani,  továbbá  arról,  hogy  a 
megajánlott szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni 
fognak,  és  a  nyilvántartásba-vétel  elmaradása  az  ajánlattevő  szerződéskötéstől  való 
visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján.

25. Az  eljárást  megindító  felhívásban  nem  szabályozott kérdések  vonatkozásában  a 
Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. előírásai szerint kell eljárni.
V.5) E HIRDETMÉNY  FELADÁSÁNAK  DÁTUMA :    2015/ (év/hó/nap)
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A. MELLÉKLET
További címek és kapcsolattartási pontok

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZ Ő CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI 
PONTOKON SZEREZHETŐ BE

Hivatalos név: Lucsik és Társa Tanácsadói és Oktatói Kft.
Postai cím: Városligeti fasor 47-49.
Város/Község: Budapest Postai 

irányítószám: 
1071

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Lucsik János ügyvezető igazgató

Telefon: +36 13740111

E-mail:    postmaster@lucsikestarsa.t-online.hu  Fax: +36 14130989
Internetcím (URL):

II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOK UMENTÁCIÓ 
ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK  BESZEREZHET ŐK

Hivatalos név: Lucsik és Társa Tanácsadói és Oktatói Kft.
Postai cím: Városligeti fasor 47-49.
Város/Község: Budapest Postai 

irányítószám: 
1071

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Lucsik János ügyvezető igazgató

Telefon: +36 13740111

E-mail:    postmaster@lucsikestarsa.t-online.hu  Fax: +36 14130989
Internetcím (URL):

III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ 
AJÁNLATOKAT/AJÁNLATEKET KELL BENYÚJTANI

Hivatalos név: Lucsik és Társa Tanácsadói és Oktatói Kft.
Postai cím: Városligeti fasor 47-49.
Város/Község: Budapest Postai 

irányítószám: 
1071

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok): 
Címzett: Lucsik János ügyvezető igazgató

Telefon: +36 13740111

E-mail: postmaster@lucsikestarsa.t-online.hu Fax: +36 14130989
Internetcím (URL):

IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉR Ő CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉR Ő A 
BESZERZÉST VÉGZI

Hivatalos név: 
Postai cím: 
Város/Község: Postai 

irányítószám: 
Ország: 

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is 
használható)------- 
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ÚTMUTATÓ  AZ AJÁNLATTEV ŐKNEK
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A. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1 Az  Ajánlatkérő  ajánlattételre  hívja  fel  az  ajánlattevőket  a  jelen  dokumentációban 
részletezett  építési  beruházás  beszerzésére.  Az ajánlat  kizárólag a  jelen  dokumentációban 
ismertetett  építési  beruházás  beszerzésére  vonatkozóan  adható  be.  A  dokumentáció  nem 
mindenben  ismétli  meg  a  felhívásban  foglaltakat,  a  dokumentáció  a  felhívással  együtt 
kezelendő.
A  ajánlattevő  kötelessége,  hogy  gondosan  megvizsgálja  és  betartsa  a  felhívásban  és  a 
dokumentációban  megadott  összes  utasítást,  formai  követelményt,  kikötést  és  előírást.  A 
ajánlattevő kockázata és a jelentkezés érvénytelenítését vonja maga után: 

• ha  elmulasztja  az  előírt  információk  és  dokumentumok  benyújtását  a  kitűzött 
határidőkre, vagy

• ha olyan ajánlatot nyújt  be, amely tartalmi szempontból nem felel  meg az ajánlati 
dokumentációban megadott minden követelménynek.

1.2. A  ajánlattevőnek  kell  viselnie  minden,  az  ajánlat  elkészítésével és  benyújtásával 
kapcsolatban felmerülő költséget. 

1.3. A  ajánlattevőknek  a  dokumentációban  közölt  információkat  és  terveket  bizalmas 
dokumentumként  kell  kezelniük,  amelyről  harmadik  félnek  semmiféle  részletet  ki  nem 
szolgáltathatnak,  kivéve ha ezen harmadik  fél  készít  és nyújt  be ajánlatot  az Ajánlattevő 
számára  az  építési  munka  egy  részére  vonatkozóan,  valamint  a  Kbt.  által  szükséges  és 
megengedett békéltetési és jogorvoslati eljárásokban való felhasználásukat.
Sem a Dokumentációt, sem annak részeit, vagy másolatait nem lehet másra felhasználni, mint 
az abban leírt építési munkák céljára.

1.4 A szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú.

2. AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK RÖVID ISMERTETÉSE

A tervezett építés műszaki paraméterei (tervezett keresztmetszet, pályaszerkezet, stb.) 

A  KEOP-4.10.0/C-12-2013-0180  azonosító  számú,  „Napelemes  kiserőmű  létesítése 
Mórahalom Városi Önkormányzat beruházásában”

A 499,5 kW-os napelemes erőmű építés műszaki paraméterei az alábbiak:

A megvalósítandó 499,5 kW méretű naperőműben összesen 1.800 darab LG MonoX NeON 
LG280N1C  típusú  (vagy  ezzel  műszakilag  egyenértékű)  monokristályos  panel  kerül 
beépítésre.  A  napelemek  által  megtermelt  egyenáramot  jelen  rendszer  esetében  15  darab 
33.300  VA  névleges  AC  oldali  teljesítményű  KACO Powador  39.0  TL3  transzformátor 
nélküli inverter (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) alakítja váltóárammá. A napelemeket az 
inverterekbe úgy kell bekötni, hogy a napelemek által előállított egyenáram feszültségszintje a 
lehető  leghosszabb  ideig  az  inverterek  optimális  munkaponti  tartományba  essen,  és  így 
biztosítható  legyen  a  rendszer  teljes  mértékű  kihasználása.  Ahhoz,  hogy  jelen  esetben  a 
rendszer  által  termelt  áramot  be lehessen táplálni  a hálózatba,  a feszültségszintet  fel  kell 
transzformálni. A tervezett termelői 22 kV-os földkábelt a transzformátor állomás Schneider 
Electric  RM6 DI  szakaszoló  cellájához  kell  csatlakoztatni,  majd  egy  megszakítós  mezőn 
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keresztül  az  állomásban  elhelyezésre  kerülő  630  kVA-es  teljesítményű  22/0,4  kV-os 
transzformátor készülék 22 kV-os kapcsaihoz. Külön mérőcellában kerülnek elhelyezésre az 
áram és feszültség váltók, amiről a fogyasztásmérés és a telemechanika kap jelet.
A rendszer-monitoringhoz több, az inverterek gyártója által készített adatrögzítő és hálózati 
kommunikációs eszköz kerül beépítésre. Ezeken keresztül folyamatosan nyomon követhetővé 
válik  az  inverterek  által  termelt  áram  mennyisége,  amely  ADSL  kommunikációval  az 
interneten is nyomon követhető.

A tervezett kerítés magassága 2,45 méter. A kerítésmező 1,90 méter magas trapézbordával 
merevített  tüzihorganyzott  táblából  készül,  tetejére  3  sor  szögesdrót  átlépés  gátlás  kerül. 
Tartószerkezetét  60/40/2  x  2500  mm  tüzihorganyzott  acél  oszlopok  adják,  melyek 
pontonkénti  betonalapokkal  kapcsolódnak a talajhoz. Az oszlopok közötti  tengelytávolság 
2,40 méter. A telekre való bejutást tüzihorganyzott acél kapu biztosítja. A kapu tartóoszlopai 
beton alapozással készülnek.

A kiserőmű elektronikai védelem felépítése egy kétsoros héjvédelemből, eszköz védelemből, 
és  a  belépést  és  kilépést  megfigyelő  vagyonvédelmi  kamerás  rendszerből.  A  rendszer 
szabotázs elleni védelmét, a kábelekhez történő hozzáférések megnehezítésével (fémcsőben, 
alépítményben vezetve), részeiben szabotázsvédelemmel ellátva kerül kialakításra. A rendszer 
élesítése, hatástalanítása a kapunál elhelyezett kezelőről történhet. Ebben az esetben a belépés 
és kilépés regisztrálásra kerül, a diszpécsert szolgálat értesítése mellett. Az élesítés biztosítása 
érdekében  a  terület  automatikus  élesítésre  kell  programozni.  A  rendszer  vezérlését  ellátó 
vagyonvédelmi központ mechanikailag kettős védelemmel, szabotázsvédelemmel kell, hogy 
ellátva  legyen.  A  vagyonvédelmi  rendszer  összeköttetésre  kerül  a  folyamatos  diszpécser 
szolgálattal.  A video megfigyelő  rendszer  saját  magán belül  rögzíti  a képi  információkat, 
külsős  megközelítése  internet  kapcsolaton  keresztül  lehetséges.  A  video  rendszer  mellett 
WEB kamera is elhelyezésre kerül, amely a helyi ellenőrzést segíti elő.

Műszaki elvárások:
Napelem:

− 280 Wp névleges teljesítmény, 0 - +5 Wp teljesítmény eltéréssel
− legalább 15 %-os névleges modul hatásfok
− 60 db cella, 156x156 mm méretben
− 10 év összeszerelési garancia, és 25 év teljesítmény garancia (80,2% mértékben)

Inverter:
− string inverter
− legalább 30.000 VA kimeneti teljesítmény
− háromfázisú, transzformátor nélküli kivitel
− Ethernet, USB és RS485 csatlakozók
− 5 év gyártói garancia

Monitoring rendszer:
− inverter gyártója által szállított
− alkalmas az egyes inverterek MPP-trackereinek külön-külön történő figyelésére
− Transzformátor állomás:
− betonházas, belső kezelőterű transzformátor ház
− legalább 600 kVA névleges teljesítményű, olajszigetelésű transzformátor

Transzformátor: névleges primer feszültség min. 22 kV

A nyertes ajánlattevőnek az építési beruházást a meglévő építési és csatlakozási engedélyben 
foglaltak szerinti műszaki tartalommal szükséges megvalósítania.
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Elvégzendő egyéb feladatok

Tervezés, építési engedély módosítási dokumentáció készítés: 
A rendelkezésre bocsátott Építési engedélyes tervdokumentáció módosítása szükség szerint, 
valamint  átdolgozásuk  Kiviteli  tervdokumentációvá.  Továbbá  Megvalósulási 
tervdokumentáció  készítése.  A tervezés  tartalmazza az  építész  és  villamos kiviteli  tervek 
elkészítését  a  közcélú  hálózatra  történő  csatlakozáshoz  szükséges  oszlopkapcsolóval 
egyetemben, a kapcsolódó vezetékjogi engedélyezési eljárás lefolytatását.

Ajánlatkér ő tartalékkeretet nem biztosít.

Az  eljárást  megindító  ajánlati  felhívásban,  valamint  a  közbeszerzési  műszaki  leírásban 
meghatározott  esetleges  márkanevek,  típusnevek  csak a  jelleg  meghatározásánál  bírnak 
jelentőséggel.  Az  ajánlatkérő  elfogad  más  márkájú,  a  megjelölt  műszaki-technikai 
paramétereknek  megfelelő  terméket  is,  ebben  az  esetben  azonban  a  megfelelést  az 
ajánlattevőnek  kell  igazolni.  Az  egyenértékűséget  különösen  a  gyártótól  származó 
nyilatkozattal  vagy  független,  szakmailag elismert  szervezettől  származó hiteles minőségi 
tanúsítvánnyal kell igazolni.

A részletes feladatleírást a dokumentáció és a mellékletek tartalmazzák.

2.2 Pénzügyi fedezet

Az építési munkák fedezetét az ajánlattételi felhívás III.1.2. pontjában meghatározott módon 
biztosítják. 

3. KÖZÖS AJÁNLAT

Több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Ebben az esetén elegendő, ha az 
ajánlattevők  egyike  vagy  a  megnevezett  alvállalkozó  veszi  át  a dokumentációt.  Ha  egy 
ajánlattevő  ajánlatát  egyedüli  ajánlattevőként  nyújtja  be,  az  ajánlat  benyújtását  követően 
közös ajánlattételre már nem kerülhet sor. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, a 
közös  ajánlatban  résztvevő  ajánlattevők  köre  és  személye  a  közös  ajánlat  benyújtását 
követően nem módosítható.

Közös ajánlat esetén a Kbt. 74.§ (1) bekezdésének e) pontja alapján – hiánypótlási felhívás 
kibocsátását követően - érvénytelen az ajánlat, ha ahhoz nem csatolták a közös ajánlattevők 
által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi 
követelménynek:

α) tartalmazza a közös ajánlattevők közös fellépése formájának ismertetését;
β) tartalmazza az ajánlat aláírása módjának ismertetését;
χ) tartalmazza a közös ajánlattevők vezetőjének  (a képviselő)  megjelölését 

azzal,  hogy  a  képviselő  korlátozás  nélkül  jogosult  valamennyi  közös 
ajánlattevőt  képviselni  az  ajánlatkérővel  szemben  a  jelen  közbeszerzési 
eljárásban,  és  az  ahhoz  kapcsolódó  esetleges  további  Kbt.  szerinti 
eljárásokban az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve a ajánlattevő által az 
ajánlatkérő felé megteendő, illetve megtehető jognyilatkozatok tekintetében;

36



δ) tartalmazza  külön-külön  a  közös  ajánlattevők  azon  bankszámlaszámait, 
ahova az elismert teljesítést vagy az előleg igénylését követően a kifizetés 
megtörténhet;

ε) tartalmazza  valamennyi  közös  ajánlattevő  nyilatkozatát  arról,  hogy 
egyetemleges felelősséget vállalnak a közbeszerzési eljárás eredményeként 
megkötendő  szerződés  szerződésszerű  teljesítéséhez  szükséges  munkák 
megvalósításáért;

φ) az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, 
alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba 
léptető), illetve bontó feltételtől.

B. A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK

4. A KIEGÉSZÍT Ő IRATOK TARTALMA 

4.1 A kiegészítő iratok a következő részekből áll:

1. KÖTET: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEV ŐKNEK
Útmutató az ajánlattevőknek
Mellékletek:
Minősítési formanyomtatványok

2. KÖTET: SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
Szerződéses megállapodás

3. KÖTET: M ŰSZAKI EL ŐÍRÁSOK 
Műszaki előírások
Melléklet: tervek

4. KÖTET KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

4.2 A ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a dokumentációt 
és annak minden kiegészítését, valamint, hogy megbízható információkat szerezzenek 
be minden olyan körülmény és kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon 
is befolyásolhatja ajánlatukat, valamint az ajánlat természetét, mennyiségi jellemzőit 
vagy az építési munka megvalósítását abban az esetben, ha az ajánlat elfogadást nyer.

5. KIEGÉSZÍT Ő TÁJÉKOZTATÁS

5.1. A  telefonon  érkező  kérdésekre  az  esélyegyenlőség  és  a  verseny  tisztasága, 
átláthatósága és nyilvánossága  elvének  megfelelően  az  Ajánlatkérőnek nem áll  módjában 
választ adni! 

Ajánlattevő írásbeli kérdésein tüntesse fel levelezési címét, e-mail címét és telefax számát, 
amelyre a választ kéri!

Az  Ajánlattevő  felelőssége,  hogy  az  ilyen  kérdések  idejében  megérkezzenek  az 
Ajánlatkérőhöz. 

Az  Ajánlatkérő  a  kérdésekre  a  válaszokat  ésszerű  időben küldi  meg írásban  egyidejűleg 
minden Ajánlattevőnek.  Ajánlatkérő,  amennyiben  a  válaszadáshoz  nem áll  megfelelő  idő 
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rendelkezésre,  a Kbt. 45. § (4) bekezdésében foglalt  módon élhet  az ajánlattételi  határidő 
meghosszabbításának lehetőségével.

Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan e-mail címet (telefax elérhetőséget) adjon 
meg, amelyek a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmasak. Ugyancsak 
az Ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben 
az arra jogosulthoz kerüljön. 

5.2 A  kiegészítő  tájékoztatást  az  ajánlattevők  azonos  feltételek  mellett  kapják  meg, 
írásban,  e-mailben  (telefax  útján),  a  dokumentáció  átvételekor  feltüntetett  e-mail  címre 
(faxszámra). 

5.3 A  kiegészítő  tájékoztatást  a  kibocsátás  sorrendjében  kell  számozni.  A  kiegészítő 
tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni.

5.4  Az  ajánlattevő  az  ajánlatban  köteles  feltüntetni  az  általa  átvett kiegészítő 
tájékoztatások  számát,  ezáltal  igazolva,  hogy  ajánlata  elkészítése  során  a  kiegészítő 
tájékoztatásokat figyelembe vette. Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások a 
dokumentáció részévé válnak.

C. AZ AJÁNLATOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI 
KÖVETELMÉNYEI

6. AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSE

Az Ajánlattevő kötelessége, hogy áttanulmányozza az Ajánlattételi dokumentáció valamennyi 
utasítását, az űrlapokat, az összes feltételt és műszaki előírásokat. Amennyiben az Ajánlattevő 
nem adja meg az Ajánlattételi dokumentációban kért összes információt, vagy ha a benyújtott 
Ajánlat nem felel meg az Ajánlattételi Felhívás és az Ajánlattételi dokumentáció feltételeinek, 
az minden vonatkozásában az Ajánlattevő  kockázata és az Ajánlat érvénytelenségét  vonja 
maga után. 

7. AZ AJÁNLAT NYELVE

Az ajánlattevő által kidolgozott ajánlat (minden mellékletével, és csatolt dokumentumával) és 
minden, az Ajánlatkérő és a ajánlattevő között az eljárással kapcsolatban folytatott levelezés, 
illetve dokumentum nyelve a magyar.

8. A SZAKMAI AJÁNLAT

Ajánlatkérőnek  különösen  fontos  érdeke  fűződik  ahhoz,  hogy  a  kivitelezés  megfelelő 
minőségben és a helyszín specifikumára hangoltan történjen. Erre tekintettel Ajánlattevőnek 
be kell nyújtania a szakmai ajánlat részeként előírt dokumentumokat.

A szakmai ajánlat kötelező részei:

8.1. Műszaki ütemterv
8.2. Organizációs terv
8.3. Árazott költségvetés
8.4. Pénzügyi ütemterv

38



8.1. Műszaki ütemterv:

(A munkafolyamatokat 2014. ……….. dátumtól kezdődően kérjük ütemezni.)

Műszaki ütemterv tartalmi követelményei
A szerződés teljes időtartama alatt tüntessék fel a munkafolyamatokat
Az ütemtervnek ki kell terjednie az építés során megvalósuló összes építményrészre és 
munkára, oly módon, hogy külön-külön kell a tervben szerepeltetni a térben és időben 
külön megvalósuló részeket, munkákat.
Munkafolyamatok (költségvetés szerinti részletezettséggel (1 költségvetés legalább 1 
sor az ütemterven) szakaszainak időigényét külön-külön adják meg
Az ütemterv mutassa a tevékenységek közötti logikai kapcsolatokat
Az ütemterv legalább heti bontású legyen
Tüntessék  fel  az  átlag  napi  előrehaladást  (vonalas  létesítmények  munkafolyamatai 
esetében)
a műszaki átadás-átvételre 15 napot kell figyelembe venni

A szerződéshez mellékelt ütemtervek – köztük a Műszaki ütemterv is - indikatívak, azaz az 
azokban foglalt részhatáridőket a Vállalkozó, a Megrendelő jóváhagyásával és engedélyével, 
módosíthatja,  ha  azt  valamilyen  rendkívüli  előre  nem  látható  helyzet  (belvíz,  ismeretlen 
régészeti  leletek mentése, stb.)  indokolja, vagy a Vállalkozó kötbér fizetési kötelezettsége 
melletti késedelem következik be azzal, hogy a kötbér fizetési kötelezettséget ez esetben az 
ütemterv későbbi módosítása nem érinti.

8.2. Organizációs terv
Az ajánlattevőnek a szakmai ajánlat részeként be kell nyújtania az organizációs tervet is. Az 
organizációs terv tartalma a következőket tárgyalja:
− Az építési munka létesítményeinek jegyzéke,
− Az építési munka ütemvázlata,
− Tájékoztatás  a  kiindulási  adatokról,  az  építési  munka  megnevezése,  helyszíne,  az 
építési helyszínnel kapcsolatos terület leírása, tájolása, szintviszonyok. 
− Az ideiglenesen igénybe vehető közterületek.  
− A kivitelező által tervezett munkáslétszám. Meg kell határozni a legnagyobb létszám 
figyelembevételével, hogy hogyan biztosítják a szociális és egészségügyi létesítményeket,
− Az anyagtárolás, raktározás területigénye,
− A felvonulási épületek telepítése,
− A hírközlés, kommunikáció biztosítása,
− Intézkedés  arra,  hogy  az  építési  munkaterületre  kizárólag  csak  az  arra  jogosultak 
léphessenek be,
− A  munkavédelmi  előírások  teljesítésére  betervezett  munkabiztonsági 
létesítmények összefoglaló leírása.

8.3. Árazott költségvetés
A dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetési  kiírásokat kell  az ajánlattevőnek 
beáraznia, azok tartalmának megváltoztatása nélkül.
Abban az esetben, ha a tervek és a költségvetés között az ajánlattevő eltérést észlel, kérjen 
útmutatást ajánlatkérőtől, kiegészítő tájékoztatás formájában.
Az  ajánlat  alapja  átalányár.  Ennek  megfelelően  az  ajánlattevő  ajánlatában  köteles 
szerepeltetni minden, a kivitelezési feladatok teljes körű elvégzéséhez szükséges munkát. Az 
ajánlattevő  köteles  a  rendelkezésre  álló  tervek  és  a  költségvetési  kiírás  felülvizsgálatát 
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elvégezni. Pótmunka igényt nem lehet benyújtani olyan tételre vonatkozóan, mely az ajánlat 
összeállítása során észlelhető lett volna. 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell:
− A közvetlen költséget, ennek keretében: 
− az anyagköltséget  és a  közvetlen gépköltséget  a  fuvarozási  és rakodási  költséggel 

együtt; 
− az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat;
− a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket, mint például:
− fel,- és levonulás költsége
− építés ideje alatti esőzések elleni védelem költsége
− beruházási táblák költsége
− biztosítási díjak költsége
− minőségvizsgálatok költsége
− tervezési feladatok költsége
− munkaterület őrzése költsége…stb

Továbbá:
− a Vállalkozó nem megfelelő terv felülvizsgálatból eredő, a beruházás rendeltetésszerű 

használatához  és  a  létesítmény  használatba  vételi  engedélyezéséhez  szükséges 
műszakilag közvetlenül szükséges munkákat;

− a  megvalósításhoz  szükséges  ideiglenes  melléklétesítmények,  a  kivitelezéshez 
szükséges energiák (víz, szennyvíz, elektromos, stb, közüzemi díjait) és a felvonulás 
költségeit;

− az időközi árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot,
− tervezett nyereséget.

Az  ajánlatban  szereplő  árnak  fix  árnak  kell  lennie,  vagyis  az  Ajánlattevők  semmilyen 
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

8.4. Pénzügyi ütemterv
Vállalkozó  a  szerződésekben  meghatározott  számú  számlát  nyújthat  be.  A számlák 
benyújtásának tervezett időpontját, és a számlák tervezett összegét a pénzügyi ütemtervnek 
kell  tartalmaznia.  A „Pénzügyi  ütemtervet”  a „Műszaki  ütemtervvel”  összefüggésben kell 
elkészíteni. A Pénzügyi ütemterv a nyertes Ajánlattevővel megkötendő szerződés melléklete 
lesz. A szerződéshez mellékelt ütemtervek – köztük a Pénzügyi ütemterv is - indikatívak, azaz 
az  azokban  foglalt  részhatáridőket  a  Vállalkozó,  a  Megrendelő  jóváhagyásával  és 
engedélyével, módosíthatja, ha azt valamilyen rendkívüli előre nem látható helyzet (belvíz, 
ismeretlen  régészeti  leletek  mentése,  stb.)  indokolja,  vagy  a  Vállalkozó  kötbér  fizetési 
kötelezettsége melletti késedelem következik be azzal, hogy a kötbér fizetési kötelezettséget 
ez esetben az ütemterv későbbi módosítása nem érinti.

9. KÖTELEZ Ő  TARTALOMJEGYZÉK  ÉS  AZ  AJÁNLAT  RÉSZEKÉNT 
BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

9.1 Tartalomjegyzék Jelen pont szerint, oldalszámokkal ellátva
Oldalszám

Tartalomjegyzék 
Jelen  pont  szerint,  oldalszámokkal  ellátva
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Felolvasólap  (1.  sz.  minősítési  formanyomtatvány)

Ajánlati  nyilatkozat  (2.  sz.  minősítési  formanyomtatvány)

Igazolások,  nyilatkozatok,  dokumentumok

Aláírási címpéldány(ok) 
Annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat 
az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő 
gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá. Ajánlatkérő az aláírási 
címpéldánnyal egyenértékűnek tekinti az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát 
is
egyszerű másolat. 

Meghatalmazás esetén a meghatalmazás is csatolandó.
Legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában.

Ajánlattevő, valamint (adott esetben) a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet 
(személy)  nyilatkozata annak  vonatkozásában,  hogy  tekintetében  az  ajánlat 
benyújtásának időpontjában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás.

Cégbírósághoz benyújtott, ügyvéd által ellenjegyzett  változásbejegyzési kérelem 
és  az  annak  érkezéséről  a  cégbíróság  által  megküldött  (a  benyújtott  kérelem 
informatikai szempontú megfelelőségéről szóló) igazolás.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők jelen közbeszerzési  eljárásra 
tekintettel aláírt hatályos megállapodása

Ajánlattevő(k) igazolásai és nyilatkozatai a kizáró okok tekintetében  (3. sz. 
minősítési  formanyomtatvány)

Ajánlattevőnek ajánlatában  nyilatkozatot  kell  benyújtania,  hogy  nem tartozik  a 
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 
pont kc) pontját a 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak 
szerint  kell  igazolnia.  Az  alvállalkozó  és  adott  esetben  az  alkalmasság 
igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 10. § szerint kell eljárnia.  

Ajánlattevő(k) igazolásai és nyilatkozatai a pénzügyi és gazdasági alkalmasság 
igazolására 

Éves beszámolók
Az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint a Kr. 14.§ (1) bekezdés b) pontja 
tekintetében, amennyiben az ott leírtaknak megfelelően szükséges.

Nyilatkozat (4. sz. minősítési formanyomtatvány)
A nettó árbevételről az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint a Kr. 14.§ (1) 
bekezdés c) pontja tekintetében.
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Részvételre jelentkező(k) igazolásai és nyilatkozatai  a  műszaki,  ill.  szakmai 
alkalmasság igazolására

Nyilatkozat, illetve igazolások (5. sz. minősítési formanyomtatvány)
a Kr. 15.§ (2) a) tekintetében a 16. § (5) bekezdése szerint

Nyilatkozat (6. sz. minősítési formanyomtatvány)
a Kr. 15.§ (2) bekezdés e) pontja tekintetében

Szakmai  önéletrajz  és  rendelkezésre  állási  nyilatkozat (7.  sz.  minősítési 
formanyomtatvány)

A Kbt. 55. § (5) bekezdésének alkalmazása esetén a  kapacitást rendelkezésre 
bocsátó  szervezet  kötelezettségvállalásra  vonatkozó nyilatkozata (8.  sz. 
minősítési formanyomtatvány)

Egyéb dokumentumok

Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának igazolása

Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról (9. sz. minősítési formanyomtatvány) 

Az ajánlatkérő  a Kbt. 54. § alapján 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.  Erre  vonatkozóan  az  ajánlattevőnek  az 
ajánlatban nyilatkoznia kell.

Az ajánlati  felhívásnak,  ajánlati  dokumentációnak,  az  ajánlatnak  és  a  hatályos 
jogszabályoknak megfelelően kitöltött szerződés tervezet.

Táblázat az alkalmasságról

Szakmai ajánlat, az alábbi tartalommal:

− Műszaki ütemterv
− Organizációs terv
− Árazott költségvetés
− Pénzügyi ütemterv

9.2  Az ajánlatban a minősítési formanyomtatványok tekintetében a mintákkal tartalmilag 
egyező dokumentumokat kell benyújtani.

9.3 Az  ajánlattevő  köteles  a  dokumentáció  követelményeivel  teljes  mértékben 
összhangban lévő ajánlatot benyújtani.

10. AZ AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK
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10.1 Az Ajánlattevőnek ajánlata részeként Ajánlati Biztosítékot kell benyújtani, melynek 
összege: 5.000.000.- Ft azaz ötmillió forint.

10.2 Ajánlatkérő az Ajánlati Biztosítékot a Kbt. 59. § (5) bekezdés szerint utalja, illetve 
adja vissza az eredeti bankgarancia-nyilatkozat, vagy a biztosító által kiállított kötelezvény 
visszaszolgáltatásával. 

10.3 Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető az ajánlattételi felhívásban megadott módokon. 

10.4 Az  ajánlati  biztosíték  rendelkezésre  bocsátásának  határideje  azonos  az  ajánlat 
benyújtásának  határidejével.  Átutalás  esetén  az  átutaláson  fel  kell  tüntetni  a  befizetés 
jogcímét.  Az  átutalás  megtörténtét  igazoló  bizonylatot  (a  terhelési  értesítő  bank  által 
hitelesített példányát), a bankgarancia-nyilatkozat vagy a kötelezvény eredeti vagy közjegyző 
által hitelesített másolatát az ajánlathoz csatolni kell. 

10.5 A  nyertes  ajánlattevőnek  az  ajánlati  biztosítékot  az  ajánlati  kötöttség  ideje  alatt, 
legalább a szerződés megkötéséig fenn kell tartania. Amennyiben az ajánlati biztosíték a fenti 
időpontig nem érvényes, úgy az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

11. TÖBBVÁLTOZATÚ AJÁNLAT

Többváltozatú ajánlat nem adható.

12. AZ AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE

Az ajánlatok értékelésének szempontja: 

Az  Ajánlatkérő  az  ajánlattételi  felhívásban,  illetve  a  dokumentációban  meghatározott 
feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 71. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott 
összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálja el. 

A  részvételi  felhívásban  foglaltaknak  megfelelően  az  ajánlatkérő  az  alábbi  értékelési 
szempontok alapján értékeli az ajánlatokat, az alábbi módszerek alapján: 

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

Az  Egyösszegű  Ajánlati  Árnak  tartalmaznia  kell,  ahogyan  az  a  szerződéses 
dokumentumokban elő van írva, a Munkák Szerződés szerinti elvégzésének és fenntartásának 
mindent figyelembe vevő teljes költségét.  A Vállalkozó elfogadja, hogy a megadott összegek 
a teljes munkára vonatkoznak.

A Szerződés egészére vonatkozó minden költséget, jutalékot és egyéb díjat a részletezésben 
szereplő valamennyi összegre szét kell osztani, míg az egyes szerződéses részekre vonatkozó 
költséget, jutalékot és egyéb díjat csak az adott részhez tartozó tételekre kell szétosztani.

A  nettó  ajánlati  árnak  valamennyi  olyan  költséget  tartalmaznia  kell,  amely  az  építési 
beruházás teljesítésével összefüggésben vetődik fel.  

Az  ajánlattevőknek,  egyösszegű,  forintban kifejezett,  nettó  ajánlati  árat  kell  megadni.  Az 
ajánlati  árnak  tartalmaznia  kell  valamennyi  költséget,  ideértve  a  feladatok  elvégzését,  az 
anyagköltséget,  a  munkabéreket,  megbízási  díjakat,  járulékokat,  utazási,  szállás, 
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kommunikációs  és  egyéb  olyan  költségeket,  melyek  a  szerződés  szerinti  teljesítéshez 
szükségesek.  Az  ajánlatok  összehasonlításának  alapja  az  egyösszegű  nettó  ajánlati  ár.  A 
legalacsonyabb megajánlás a legjobb. Az ajánlatot forintban kell megadni egy összegben, egy 
számadattal kifejezve. 

Az  adott  részszempontra  kapott  pontszám  =  legjobb  ajánlat/vizsgált  ajánlat  x  10  x  a 
súlyszámmal 

Abban az esetben amennyiben az Ajánlattevő vállalási árát alulprognosztizálja, az ebből eredő 
pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a 
teljesítési kötelezettség alól. 

Az  ajánlatban  szereplő  áraknak  fix  árnak  kell  lennie,  vagyis  az  Ajánlattevők  semmilyen 
formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

A vállalkozói díjnak tartalmaznia kell:

A közvetlen költséget, ennek keretében 

− A közvetlen költséget, ennek keretében: 
− az anyagköltséget  és a  közvetlen gépköltséget  a  fuvarozási  és rakodási  költséggel 

együtt; 
− az építőipari rezsióradíj alapján számított munkadíjat;
− a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket, mint például:
− fel,- és levonulás költsége
− építés ideje alatti esőzések elleni védelem költsége
− beruházási táblák költsége
− biztosítási díjak költsége
− minőségvizsgálatok költsége
− tervezési feladatok költsége
− munkaterület őrzése költsége…stb

Továbbá:

− a  Vállalkozó  nem  megfelelő  terv  felülvizsgálatból  eredő,  a  beruházás 
rendeltetésszerű  használatához  és  a  létesítmény  használatba  vételi 
engedélyezéséhez szükséges műszakilag közvetlenül szükséges munkákat, 

− a  megvalósításhoz  szükséges  ideiglenes  melléklétesítmények,  a  kivitelezéshez 
szükséges  energiák  (víz,  szennyvíz,  elektromos,  stb,  közüzemi  díjait)  és  a 
felvonulás költségeit,

− az időközi árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot,
− a  megvalósítás  során  az  ideiglenes  forgalomszabályozás  elkészítését  és 

fenntartását,

A legalacsonyabb vállalás a legjobb ajánlat.

2. Napelem névleges modul hatásfoka (legalább 15%)
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Ajánlatkérő számára a magasabb hatásfok a kedvezőbb, ezt fejezik ki az értékelés pontszáma:

- a 15%-ot elérő, de 16%-nál kisebb  érték 1 pontot, 
 - a 16%-ot elérő, de 17%-nál kisebb  érték 5 pontot, 
- a 17%-ot elérő, és  annál nagyobb  érték 10 pontot kap.

A 2. részszempont vonatkozásában az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál 
kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő  egyaránt a fentiekben hivatkozott ponthatár felső  határával (10 
pont) azonos számú pontot ad: 17 %.
A 2. részszempont vonatkozásában az ajánlati elem azon szintje, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati 
elem nem lehet: 15 %.

3. Inverter európai hatásfoka (legalább 90%)

Ajánlatkérő számára a magasabb hatásfok a kedvezőbb, ezt fejezik ki az értékelés pontszáma:

- 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.

A 3. részszempont vonatkozásában az ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál 
kedvezőbb vállalásokra ajánlatkérő  egyaránt a fentiekben hivatkozott ponthatár felső  határával (10 
pont) azonos számú pontot ad: 97 %.
A 3. részszempont vonatkozásában az ajánlati elem azon szintje, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlati 
elem nem lehet: 90 %.

4. Inverter itegrált, DC oldali kapcsolóval rendelkezik-e (IGEN/NEM)

Ajánlatkérő  számára  mindkét  technikai  megoldás  elfogadható,  azonban  az  IGEN  válasz 
ajánlatkérő számára lényegesen kedvezőbb, ezt fejezik ki az értékelés pontszámai.

A NEM válasz 1 pontot, az IGEN válasz 10 pontot kap.

5. Inverter túlfeszültség levezetővel és túláram védelemmel rendelkezik-e (IGEN/NEM)

Ajánlatkérő  számára  mindkét  technikai  megoldás  elfogadható,  azonban  az  IGEN  válasz 
ajánlatkérő számára lényegesen kedvezőbb, ezt fejezik ki az értékelés pontszámai.

A NEM válasz 1 pontot, az IGEN válasz 10 pontot kap.

A 4. és 5. értékelési részszempontok műszaki többlettartalomnak minősülnek.

A módszer (módszerek) ismertetése: 

Az  értékelés  módszere  az  egyes  részszempontok  esetében  különböző.  A  1.  értékelési 
szempont esetében a legjobb ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszámát 
az  alábbiak  szerint  állapítja  meg az  ajánlatkérő:  azon értékelési  szempont  esetén,  ahol  a 
legalacsonyabb  érték  a legkedvezőbb,  ott  a  fordított  arányosítás  módszerét  alkalmazza az 
ajánlatkérő. Amennyiben a pontozás során tört szám keletkezik, úgy azt az ajánlatkérő két 
tizedes jegyig veszi figyelembe további kerekítés nélkül. 
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A 2. értékelési szempont esetén 
- a 15%-ot elérő, de 16%-nál kisebb  érték 1 pontot, 
 - a 16%-ot elérő, de 17%-nál kisebb  érték 5 pontot, 
- a 17%-ot elérő, és  annál nagyobb  érték 10 pontot kap.

A 3. értékelési szempont 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.

A 4. értékelési szempont esetén a NEM válasz 1 pontot, az IGEN válasz 10 pontot kap.

Az 5. értékelési szempont esetén a NEM válasz 1 pontot, az IGEN válasz 10 pontot kap.

Amennyiben a pontszámítás során a matematikai művelet 1-nél kisebb számot eredményez, 
úgy ajánlatkérő az adott részszempontra 1 pontot ad.

Ha az ajánlatkérő ajánlatban a 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható 
számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya 
elemeinek  tételesen  meghatározott  értékeit  (az  alapadatokat)  alapul  véve  számítja  ki  az 
összesített  ellenértéket  vagy  más  –  az  ajánlatban  megtalálható  számításon  alapuló  – 
adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, 
haladéktalanul tájékoztatni kell.

Az Ajánlatok vizsgálatakor, az Ajánlatok elbírálása során az Ajánlatkérő írásban és a többi 
Ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az Ajánlattevőtől az ajánlatban 
található  nem  egyértelmű  kijelentések,  nyilatkozatok,  igazolások  tartalmának  tisztázása 
érdekében. A felvilágosítás megadása nem járhat: 
a) a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy 
b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire 
adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával.

13. AZ AJÁNLAT FORMÁJA ÉS ALÁÍRÁSA

13.1 A  minősítési  formanyomtatványok  minden  pontját  ki  kell  tölteni,  szükség  esetén 
pótlapokat is lehet mellékelni. Ha egy formanyomtatvány nem vonatkozik az ajánlattevőre, 
akkor a dokumentáció Kötelező tartalomjegyzékében az oldalszám helyén az alábbi szöveget 
kérjük  feltüntetni:  “Nem  vonatkozik  (ránk)”  A  minősítési  formanyomtatványok  aláírója 
felelős azért, hogy az összes állítás a valóságnak megfelel. 

13.2 Az ajánlattevőnek egy papír alapú példányban, valamint 3, a papír alapú példánnyal 
mindenben  megegyező  elektronikus  másolati  példányban  CD/DVD  lemezen,  pdf 
formátumban benyújtania ajánlatát. Amennyiben bármilyen eltérés lenne a papír alapú, és az 
elektronikus példányok között, az eredeti papír alapú példány az irányadó. 

Az  ajánlattevő  ajánlatában  csatoljon  egy  cégszerű  aláírással  ellátott  nyilatkozatot  arra 
vonatkozóan, hogy az elektronikus másolati példányban CD/DVD lemezen, pdf formátumban 
(jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható) benyújtott  ajánlat mindenben megegyezik a 
nyomtatott formátumban benyújtott eredeti példánnyal.
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13.3 Ahol  az  ajánlatkérő  a  közbeszerzési  eljárás  során  valamely  dokumentum 
benyújtását írta elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű 
másolatban  is  benyújtható.  Azonban  eredeti  példányban  kell  benyújtani  az  olyan 
nyilatkozatokat,  amelyek  közvetlenül  valamely  követelés  érvényesítésének  alapjául 
szolgálnak  (különösen:  garanciavállaló  nyilatkozat  vagy  kezességvállalásról  szóló 
nyilatkozat).  Továbbá  az  ajánlat  61.  §  (1)  bekezdése  szerint  benyújtott  egy  eredeti 
példányának  a  60.  §  (3)  bekezdése  szerinti  nyilatkozat  [ajánlati  nyilatkozat  (2.  sz. 
minősítési formanyomtatvány)] eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.

14. AZ AJÁNLATOK LEZÁRÁSA ÉS JELÖLÉSE

14.1 Az ajánlatokat zárt, sérülésmentes és sérülésmentesen megbonthatatlan csomagolásban 
kell benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni a ajánlattevő szervezet nevét, címét.
Az ajánlatot jól lezárt csomagolását a következő felirattal kell ellátni:

„Ajánlat – A KEOP-4.10.0/C-12-2013-0180 azonosító számú, „Napelemes kiserőmű 
létesítése Mórahalom Városi Önkormányzat beruházásában” megnevezésű projekt 

keretében napelemes erőmű kivitelezési munkáinak megvalósítása”

14.2  Ha a csomagolást nem jelölik meg a fenti előírásnak megfelelően, az Ajánlatkérő nem 
vállal felelősséget a benyújtott ajánlat elkeveredéséért és idő előtti felbontásáért. 

15. AZ AJÁNLATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE ÉS HELYE

15.1 Ajánlatot  csak  azok  az  ajánlattevők  nyújthatnak  be,  akik  hivatalosan  átvették  a 
dokumentációt.  (Ha  több  ajánlattevő  közösen  nyújt  be  ajánlatot,  akkor  elegendő,  ha  a 
ajánlattevők egyike veszi át a dokumentációt). Az ajánlatokat személyesen vagy postai úton 
(tértivevénnyel)  kell  benyújtani  az  ajánlattételi  felhívásban  megadott  időpontig  az  ott 
megadott  címre.  A  postai  kézbesítés  esetleges  késedelmével  kapcsolatos  kockázatokat  a 
ajánlattevő viseli.

15.2.   Az  ajánlat  átvételét  írásos  nyugta  igazolja, melyet  az  Ajánlatkérő  által  kinevezett 
személy ír alá.

16. FORMAI KÖVETELMÉNYEK 

16.1 Az  ajánlatnak  a  megfelelő  oldalszámokkal  kitöltendő  kötelező  tartalomjegyzék 
szerint kell felépülnie, valamint az ott meghatározott dokumentumokat kell tartalmaznia.

16.2 Az ajánlatokat a kért darabszám szerinti mennyiségben, kell benyújtani.

16.3 Az  ajánlattevő(k)re,  alvállalkozó(k)ra,  az  alkalmasság  igazolásában  részt  vevő 
gazdasági  szereplő(k)re  (amennyiben  vannak)  vonatkozó  nyilatkozatok,  igazolások  jól 
elkülönítetten, önálló blokkban szerepeljenek az ajánlatban.

16.4 Az ajánlatot becsomagolt állapotban kell benyújtani. A csomagolásnak biztosítani 
kell a következőket:
- az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak,
- egyértelműen látható legyen, hogy a csomag lezárását követően abból semmit ki nem 
vettek, és/vagy abba semmit be nem tettek.
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D. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA

17. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA AZ AJÁNLATKÉR Ő ÁLTAL

Az Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában bontja fel, a 
ajánlati felhívásban megadott időpontban, az ott megadott címen.

Az ajánlatok bontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdés rendelkezése értelmében részt vehet az 
ajánlatkérő, az ajánlattevők, és az általuk meghívott személyek.

18. KAPCSOLATTARTÁS

Az  ajánlattételi  nyilatkozatban  kapcsolattartóként  feltüntetett  személlyel  közöltek  az 
ajánlattevők,  illetőleg  közös  ajánlattétel  esetén  a  közös  ajánlattevők  mindegyike 
vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek. 
Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartónál megjelölt e-mail címre, vagy faxszámra 
küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az 
ajánlattevők,  illetőleg közös ajánlattétel  esetén  a közös ajánlattevők részére joghatályosan 
kézbesítettnek tekintendő.  Ajánlatkérő  részéről  a kapcsolattartás módja elsődlegesen az e-
mail. 

E. TÁJÉKOZTATÁS:

19. TÁJÉKOZTATÁS A KBT. 54. § (2) BEKEZDÉSE SZERINT
Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől az adózásra, a környezetvédelemre, 
az  egészségvédelemre  és  a  fogyatékossággal  élők  esélyegyenlőségére,  valamint  a 
munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről  tájékoztatás 
kérhető:

Csongrád Megyei Kormányhivatal
A kormány területi államigazgatási szerve
Kormánymegbízott: Dr. Juhász Tünde
Főigazgató: Dr. Balogh Zoltánné
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Telefon: (62) 562-606
Fax: (62) 562-601
E-mail: vezeto@csmkh.hu
Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1096.

NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság
6721 Szeged, Bocskai u. 14. 
Telefon:06-62-567-500
Fax:06-62-567-666

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
Központ (Szeged)
Székhely: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17.
Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048
Telefon: (62) 553-060
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Fax: (62) 553-068
E-mail: alsotiszavideki@zoldhatosag.hu
Honlap: http://atiktvf.zoldhatosag.hu
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MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNYOK
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1. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Felolvasólap

Ajánlattevő neve1:
Kapcsolattartó neve:
Ajánlattevő címe:
Ajánlattevő telefonszáma:
Ajánlattevő telefaxszáma:
Ajánlattevő e-mail címe:

Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

1. Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF):

………………………..,-Ft

2. Napelem névleges modul hatásfoka (legalább 15%)

                           ……..%

3. Inverter európai hatásfoka (legalább 90%)

                           ……..%

4. Inverter itegrált, DC oldali kapcsolóval rendelkezik-e (IGEN/NEM)

IGEN/NEM

5. Inverter túlfeszültség levezetővel és túláram védelemmel rendelkezik-e (IGEN/NEM)

IGEN/NEM

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

1

TPPT Közös ajánlattétel esetén az 1. pontban meg kell jelölni a közös ajánlattevők által kapcsolattartásra 
kijelölt  ajánlattevőt,  továbbá  a  felolvasólapon  fel  kell  tüntetni  valamennyi  ajánlattevő  cégnevét  (nevét), 
székhelyét (lakhelyét), telefonszámát, faxszámát.
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2. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Ajánlati nyilatkozat

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: 
…………………………… 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k :

1. Megvizsgáltuk  és  fenntartás  vagy  korlátozás  nélkül  elfogadjuk  a  fent  hivatkozott 
közbeszerzési  eljárás  közbeszerzési  dokumentációjának  feltételeit.  Kijelentjük,  hogy 
amennyiben,  mint  nyertes  ajánlattevő  kiválasztásra  kerülünk,  akkor  a  szerződést 
megkötjük  és  a  munkát  a  közbeszerzési  dokumentációban  és  az  ajánlatunkban 
lefektetettek szerint az alábbi összeg erejéig szerződésszerűen teljesítjük:

A kért ellenszolgáltatás: nettó…………………………………………………..Ft

2. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van az 
ajánlati dokumentációval vagy azok bármely feltételével, akkor az ajánlatunk érvénytelen.

3. Eltekintünk  saját  szerződéses  feltételeink  alkalmazásától,  és  elfogadjuk  az ajánlati 
dokumentációban lévő szerződés-tervezetet és szerződéses feltételeket  a szerződéskötés 
alapjául.

4. Az  ajánlat  benyújtásával  kijelentjük,  hogy  amennyiben  nyertes  ajánlattevőnek 
nyilvánítanak  bennünket,  akkor  a  szerződést  megkötjük,  és  a szerződést  teljesítjük  az 
ajánlati dokumentációban és az ajánlatunkban lefektetettek szerint.

5. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye 
nem változhat sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött  szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 
felelősek  mind  a  közbeszerzési  eljárás,  mind  az  annak  eredményeként  megkötött 
szerződés teljesítése során.

6. Nyilatkozunk a Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján, hogy a szerződés alábbi részeinek 
teljesítéséhez az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, az alábbi százalékos 
aránynak megfelelően:

A közbeszerzés azon 
részei, amellyel 
összefüggésben 

alvállalkozót kívánunk 
igénybe venni 

Az ezen részek tekintetében a 
közbeszerzés értékének tíz 

százalékát meghaladó 
mértékben igénybe venni 
kívánt alvállalkozók neve, 

címe, adószáma

A közbeszerzésnek az a 
százalékos aránya, 

amelynek teljesítésében a 
megjelölt alvállalkozók 
közre fognak működni
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7. Nyilatkozunk a Kbt. 55. § (5) – (6) bekezdései alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez az 
alábbi kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezeteket kívánjuk igénybe venni:

 Kapacitást 
rendelkezésre 
bocsátó szervezet

Az  alkalmassági  követelmény, 
amelynek  igazolása  érdekében 
a  kapacitást  nyújtó  szervezet 
erőforrására (is)  támaszkodunk
(a részvételi  felhívás vonatkozó 
pontjának megjelölésével)

Kapacitást  rendelkezésre 
bocsátó  szervezet 
bevonásának,  tényleges 
igénybevételének   módja  a 
teljesítés során

8. Nyilatkozunk  a  Kbt.  60.  §  (5)  bekezdése  alapján,  hogy  az  ajánlattevő  kis-  és 
középvállalkozásokról,  fejlődésük  támogatásáról  szóló  törvény  szerint 
mikrovállalkozásnak/kisvállalkozásnak/középvállalkozásnak minősül, vagy nem tartozik a 
törvény hatálya alá. ∗

9. Nyilatkozunk a Kbt. 54. §- a alapján, hogy ajánlatunk megtétele során figyelembe vettük 
az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők 
esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre 
vonatkozó a teljesítés helyén hatályos kötelezettségeket.

10. Az előírt biztosítékokat határidőben, megfelelő módon rendelkezésre bocsátjuk.

Kelt:
………………………………

cégszerű aláírás

Megjegyzés:  Közös  ajánlattétel  esetén  valamennyi  ajánlattevő  köteles  ezt  a  nyilatkozatot 
megtenni.

� A nem kívánt szöveg törlend ő!
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3. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Nyilatkozat kizáró okokról

Alulírott …………… társaság (Ajánlattevő), melyet képvisel: ……………… 

az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Ι.
Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.  törvényben (a 
továbbiakban: Kbt.) foglalt, az ajánlattételi megjelölt Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésben és a Kbt. 
57. §(1) bekezdés a), b), d), f) pontjaiban meghatározott kizáró okok.

ΙΙ.
II/1. Cégünk olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek.
II/2. Cégünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek.
 (A nem kívánt szöveg törlendő!)
(A II/1. pont választása esetén a III. pont szerinti nyilatkozatot meg kell tenni!)

III.
A pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről  és  megakadályozásáról  szóló 
2007. évi CXXXVI.  törvény (a továbbiakban: pénzmosásról  szóló törvény)  3.  § r) pontja 
szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és állandó lakóhelye 
[az ra)-rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában az ajánlattevő vezető 
tisztségviselője]:
Név Állandó lakóhely

IV. 
A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés, illetve a Kbt. 57. 
§. (1) bekezdés a), b), d), f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót 

vagy

A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe alvállalkozót.
(A nem kívánt szöveg törlendő!)

V. 
Az alkalmasságunk igazolására igénybe vett  más szervezet nem tartozik a Kbt.  56.  § (1) 
bekezdés, illetve a Kbt. 57. §. (1) bekezdés a), b), d), f) pontja szerinti kizáró okok hatálya 
alá .

vagy
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Az alkalmasságunk igazolására nem veszünk igénybe más szervezetet.
(A nem kívánt szöveg törlendő!)

VI.
Kbt. 56. § (2) bekezdéssel kapcsolatban nyilatkozom:

Van  olyan  jogi  személy  vagy  jogi  személyiséggel  nem rendelkező  szervezet,  amely  az 
ajánlattevőben  közvetetten  vagy  közvetlenül  több,  mint  25  %-os tulajdoni  résszel  vagy 
szavazati joggal rendelkezik;

Ezen szervezet megjelölése:………………………………….

Fenti szervezet tekintetében a Kbt. 56. § (2) bekezdésében hivatkozott kizáró feltételek nem 
állnak fenn.

vagy

Nincs  olyan  jogi  személy  vagy  jogi  személyiséggel  nem rendelkező  szervezet,  amely az 
ajánlattevőben  közvetetten  vagy  közvetlenül  több,  mint  25  %-os tulajdoni  résszel  vagy 
szavazati joggal rendelkezik.
(A nem kívánt szöveg törlendő!)

Kelt:
………………………………

cégszerű aláírás
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4. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Nyilatkozat a pénzügyi-gazdasági alkalmasságról

Alulírott …………… (képviseli: ……………), mint ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet2 a közbeszerzési dokumentációban foglalt  valamennyi formai és tartalmi 
követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a 310/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően 

kijelentem,  hogy  a  teljes  nettó  árbevételünk  az  eljárást  megindító  felhívás  feladását 
megelőző utolsó 3 üzleti évben az alábbi összeg volt:

Az utolsó 3 üzleti év Teljes nettó árbevétel 
HUF

1.
2.
3.
4.  Összesen

kijelentem,  hogy  a  közbeszerzés  tárgyából  származó  nettó  árbevételünk  az  eljárást 
megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti évben az alábbi összeg volt:

Az utolsó 3 üzleti év A közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevétel 
HUF

1.
2.
3.
4.  Összesen

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

2 A nem kívánt szöveg törlendő! Ezt a nyilatkozatot azon ajánlattevőnek, közös ajánlattevőknek, kapacitásait 
rendelkezésre  bocsátó  szervezetnek  kell  külön-külön benyújtania,  amely  hozzájárul  az  alkalmassági  feltétel 
teljesítéséhez.
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5. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Nyilatkozat korábbi teljesítésekről

Alulírott …………… (képviseli: ……………), mint ajánlattevő / kapacitásait rendelkezésre 
bocsátó szervezet a közbeszerzési dokumentációban foglalt  valamennyi  formai  és tartalmi 
követelmény,  utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után a 310/2011. (XII. 
23.) Korm. rendelet  15. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, 
hogy a jelen közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlattételi felhívás feladásának napjától 
visszafelé számított 5 éves időszakban teljesített a közbeszerzés tárgya szerinti szállításaink az 
alábbiak voltak: 

A  szerződést 
kötő  másik  fél 
neve,  címe, 
kapcsolattartó 
neve, 
telefonszáma

Az  ellenszolgáltatás 
összege, ezen belül a 
saját  teljesítés 
értéke (nettó HUF)

Teljesítés ideje, 
a  teljesítés 
helye

A  beruházás 
megnevezése, 
az  elvégzett 
munkák 
felsorolása

A  vonatkozó 
referencia-
igazolás 
oldalszáma  az 
ajánlatban

Az  ajánlattevő  tekintetében {közös  ajánlattétel  esetén  az  alkalmassági  feltétel  teljesítéséhez 
hozzájáruló közös ajánlattevőre vonatkozó adatokat külön-külön ebben a táblázatban kell megadni}:

A  kapacitásait  rendelkezésre  bocsátó  szervezet  tekintetében { több  ilyen  szervezet  esetén  az 
alkalmassági  feltétel  teljesítéséhez  hozzájáruló  szervezetek  tekintetében  külön-külön  kell  ebben  a 
táblázatban az adatokat megadni}

A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Kelt:

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

(Figyelem! A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerinti igazolásokat 
csatolni kell!)
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6.SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről

Alulírott  ………………  (képviseli:  ………………)  mint  ajánlattevő  a  közbeszerzési 
dokumentációban  foglalt  valamennyi  formai  és  tartalmi  követelmény,  utasítás,  kikötés  és 
műszaki  leírás  gondos  áttekintése  után  a  310/2011.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  15.  §  (2) 
bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem, hogy a szerződés teljesítésébe az 
alábbi szakértőket, illetve vezetőket kívánjuk bevonni:

A szerződés teljesítésekor 
betöltendő munkakör 3:

Név: Képzettség, 
jogosultság:

Az önéletrajz 
oldalszáma az 

ajánlatban

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás

3 Az ajánlati felhívás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeinek szakemberekre 
vonatkozó része alapján kell kitölteni az ott felsorolt összes szakemberre!

58



7.SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Szakmai önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat

A szerződés teljesítésekor betöltendő munkakör: ………………

SZEMÉLYES ADATOK
Név:
Születési idő:
Állampolgárság:

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK
(Kezdje a legfrissebbel, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Mettől meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK
(Kezdje az aktuálissal, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Mettől meddig (év) Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése

KÉPZETTSÉG IGAZOLÁSA
(Kezdje a legutolsóval, és úgy haladjon az időben visszafelé!)

Korábbi projektek ismertetése, 
időpontjai (-tól, -ig)

Ellátott funkciók, feladatok és  beosztások 
ismertetése

NYELVISMERET
(gyenge-közepes-jó-kiváló-anyanyelv)

Magyar nyelv Beszéd Olvasás Írás

Idegen nyelvek Beszéd Olvasás Írás

Szakmai testületi tagság:
Egyéb képességek: 
Szakértelem:

Kijelentem, hogy mint a(z) ……………… Ajánlattevő által ajánlott ……………… szakértő 
részt veszek a ……………… közbeszerzési eljárásban. Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat 
sikeressége  esetén  képes  vagyok  dolgozni,  és  dolgozni  kívánok  azokban  a  tervezett 
időszak(ok)ban, és az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan önéletrajzomat 
benyújtották.
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Nyilatkozatommal  kijelentem,  hogy  nincs  más  olyan  kötelezettségem  ezen  időszak(ok)ra 
vonatkozóan,  amelyek  az  e  szerződésben  való  munkavégzésemet  bármilyen  szempontból 
akadályoznák.  
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek

Kelt:

………………………………
szakértő aláírása
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8. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 55.§-ának (5) bekezdése alapján

Alulírott  ………………,  melyet  képvisel:  ………………,  mint  kapacitást  rendelkezésre 
bocsátó szervezet kijelentem, hogy a fenti közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő 
szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi  erőforrások az ajánlattevő  rendelkezésére fognak 
állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt:
………………………………………………………………………………………………

[Az érintett erőforrások pontos leírása a pénzügyi és gazdasági, illetve a műszaki és szakmai 
alkalmasság tekintetében az ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentáció szerint]. 

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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9. SZ. MINŐSÍTÉSI FORMANYOMTATVÁNY

Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról

Alulírott  ………………  (képviseli:  ………………)  kijelentem,  hogy  a  fent  említett 
közbeszerzési eljárásban ….. db,  az eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettem 
és ajánlatom elkészítése során azokat figyelembe vettem.

Kelt:

………………………………
cégszerű aláírás
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2. KÖTET

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

63



Vállalkozási szerződés

amelyet egyrészről: 

Mórahalom Városi Önkormányzat
Postacím: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Székhely: 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
Azonosító szám (törzs-szám): 726731
Adószám: 15726731-2-06
Aláírásra jogosult képviselője: Nógrádi Zoltán polgármester és Balog László kabinetvezető 
együttesen

mint Megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő –

másrészről:

név: …………………….
székhely: …………………….
adószám: …………………….
Telefonszám …………………….
Faxszám: …………………….
cégjegyzékszám: …………………….
számlavezető bank neve: …………………….
bankszámla száma: …………………….
Képviseletében eljár: …………………….

mint Vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó – 

között az alulírt helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

I. ALAPADATOK

1.1. Előzmények: 

A Mórahalom Városi  Önkormányzat  a közbeszerzésekről  szóló  2011.  évi  CVIII.  törvény 
alapján nemzeti  nyílt  közbeszerzési eljárást  folytatott  le  „ Vállalkozási szerződés a KEOP-
4.10.0/C-12-2013-0180 azonosító számú, „Napelemes kiserőmű létesítése Mórahalom Városi 
Önkormányzat beruházásában” megnevezésű projekt keretében napelemes erőmű kivitelezési 
munkáinak megvalósítása vonatkozásában” tárgyban, mely közbeszerzési eljárásban a nyertes 
ajánlattevő a Vállalkozó lett. 

A Felek tudomásul veszik, hogy a Vállalkozó köteles elvégezni valamennyi olyan feladatot, 
melyet  a  jelen  szerződés  alapját  képező  közbeszerzési  eljárásban  akár  az  ajánlattételi 
felhívásban,  akár  az  ajánlati  dokumentációban  az  ajánlatkérő  a  megjelölt  kivitelezési 
munkákhoz rendelt. 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

II.1.  Megrendelő  megrendeli,  Vállalkozó pedig elvállalja  a  KEOP-4.10.0/C-12-2013-0180 
azonosító  számú,  „Napelemes  kiserőmű  létesítése  Mórahalom  Városi  Önkormányzat 
beruházásában”  megnevezésű  projekt  keretében  napelemes  erőmű  kivitelezési  munkáinak 
megvalósítása  keretében  a  szerződés  mellékleteiben  foglalt  valamennyi  építési  feladat 
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elvégzését az azokban részletezett műszaki tartalomnak megfelelően az alábbiak szerint: 

A  KEOP-4.10.0/C-12-2013-0180  azonosító  számú,  „Napelemes  kiserőmű  létesítése 
Mórahalom Városi Önkormányzat beruházásában”

A 499,5 kW-os napelemes erőmű építés műszaki paraméterei az alábbiak:

A megvalósítandó 499,5 kW méretű naperőműben összesen 1.800 darab LG MonoX NeON 
LG280N1C  típusú  (vagy  ezzel  műszakilag  egyenértékű)  monokristályos  panel  kerül 
beépítésre.  A  napelemek  által  megtermelt  egyenáramot  jelen  rendszer  esetében  15  darab 
33.300  VA  névleges  AC  oldali  teljesítményű  KACO Powador  39.0  TL3  transzformátor 
nélküli inverter (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) alakítja váltóárammá. A napelemeket az 
inverterekbe úgy kell bekötni, hogy a napelemek által előállított egyenáram feszültségszintje a 
lehető  leghosszabb  ideig  az  inverterek  optimális  munkaponti  tartományba  essen,  és  így 
biztosítható  legyen  a  rendszer  teljes  mértékű  kihasználása.  Ahhoz,  hogy  jelen  esetben  a 
rendszer  által  termelt  áramot  be lehessen táplálni  a hálózatba,  a feszültségszintet  fel  kell 
transzformálni. A tervezett termelői 22 kV-os földkábelt a transzformátor állomás Schneider 
Electric  RM6 DI  szakaszoló  cellájához  kell  csatlakoztatni,  majd  egy  megszakítós  mezőn 
keresztül  az  állomásban  elhelyezésre  kerülő  630  kVA-es  teljesítményű  22/0,4  kV-os 
transzformátor készülék 22 kV-os kapcsaihoz. Külön mérőcellában kerülnek elhelyezésre az 
áram és feszültség váltók, amiről a fogyasztásmérés és a telemechanika kap jelet.
A rendszer-monitoringhoz több, az inverterek gyártója által készített adatrögzítő és hálózati 
kommunikációs eszköz kerül beépítésre. Ezeken keresztül folyamatosan nyomon követhetővé 
válik  az  inverterek  által  termelt  áram  mennyisége,  amely  ADSL  kommunikációval  az 
interneten is nyomon követhető.

A tervezett kerítés magassága 2,45 méter. A kerítésmező 1,90 méter magas trapézbordával 
merevített  tüzihorganyzott  táblából  készül,  tetejére  3  sor  szögesdrót  átlépés  gátlás  kerül. 
Tartószerkezetét  60/40/2  x  2500  mm  tüzihorganyzott  acél  oszlopok  adják,  melyek 
pontonkénti  betonalapokkal  kapcsolódnak a talajhoz. Az oszlopok közötti  tengelytávolság 
2,40 méter. A telekre való bejutást tüzihorganyzott acél kapu biztosítja. A kapu tartóoszlopai 
beton alapozással készülnek.

A kiserőmű elektronikai védelem felépítése egy kétsoros héjvédelemből, eszköz védelemből, 
és  a  belépést  és  kilépést  megfigyelő  vagyonvédelmi  kamerás  rendszerből.  A  rendszer 
szabotázs elleni védelmét, a kábelekhez történő hozzáférések megnehezítésével (fémcsőben, 
alépítményben vezetve), részeiben szabotázsvédelemmel ellátva kerül kialakításra. A rendszer 
élesítése, hatástalanítása a kapunál elhelyezett kezelőről történhet. Ebben az esetben a belépés 
és kilépés regisztrálásra kerül, a diszpécsert szolgálat értesítése mellett. Az élesítés biztosítása 
érdekében  a  terület  automatikus  élesítésre  kell  programozni.  A  rendszer  vezérlését  ellátó 
vagyonvédelmi központ mechanikailag kettős védelemmel, szabotázsvédelemmel kell, hogy 
ellátva  legyen.  A  vagyonvédelmi  rendszer  folyamatos összeköttetésben  van  a  diszpécser 
szolgálattal.  A video megfigyelő  rendszer  saját  magán belül  rögzíti  a képi  információkat, 
külsős  megközelítése  internet  kapcsolaton  keresztül  lehetséges.  A  video  rendszer  mellett 
WEB kamera is elhelyezésre kerül, amely a helyi ellenőrzést segíti elő.

Műszaki elvárások:
Napelem:

− 280 Wp névleges teljesítmény, 0 - +5 Wp teljesítmény eltéréssel
− legalább 15 %-os névleges modul hatásfok

60 db cella, 156x156 mm méretben Inverter:
− string inverter
− legalább 30.000 VA kimeneti teljesítmény
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− háromfázisú, transzformátor nélküli kivitel
− Ethernet, USB és RS485 csatlakozók

Monitoring rendszer:
− inverter gyártója által szállított
− alkalmas az egyes inverterek MPP-trackereinek külön-külön történő figyelésére
− Transzformátor állomás:
− betonházas, belső kezelőterű transzformátor ház
− 630 kVA névleges teljesítményű, olajszigetelésű transzformátor
− transzformátor névleges primer feszültség min. 22 kV

Vállalkozónak az építési beruházást a meglévő építési és csatlakozási engedélyben foglaltak 
szerinti műszaki tartalommal szükséges megvalósítania.

Elvégzendő egyéb feladatok

Tervezés, építési engedély módosítási dokumentáció készítés: 
A rendelkezésre bocsátott Építési engedélyes tervdokumentáció módosítása szükség szerint, 
valamint  átdolgozásuk  Kiviteli  tervdokumentációvá.  Továbbá  Megvalósulási 
tervdokumentáció  készítése.  A tervezés  tartalmazza az  építész  és  villamos kiviteli  tervek 
elkészítését  a  közcélú  hálózatra  történő  csatlakozáshoz  szükséges  oszlopkapcsolóval 
egyetemben, a kapcsolódó vezetékjogi engedélyezési eljárás lefolytatását.

II.3.  A vállalkozás keretében Vállalkozó feladatát  képezi a jelen szerződés alapját képező 
közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott engedélyezési és kiviteli tervben és műszaki 
leírásban megjelölt valamennyi feladat elvégzése. 

Továbbá  az  előzőek  mellett  Vállalkozó  feladatát  képezi  a  felvonulási  és  ideiglenes 
melléklétesítmények megvalósítása.

II.4.  A vállalkozó további  olyan vállalásai amelyek a közbeszerzési eljárásban értékelésre 
kerültek - a Kbt 124. § (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel:

Napelem névleges modul hatásfoka (legalább 15%)       ….%

Inverter európai hatásfoka (legalább 90%)      ….%

Inverter itegrált, DC oldali kapcsolóval rendelkezik-e (IGEN/NEM)….

Inverter túlfeszültség levezetővel és túláram védelemmel rendelkezik-e (IGEN/NEM)…..

III. VÁLLALKOZÓI DÍJ

III.1. Szerződő felek a kivitelezési munkák értékét a következők szerint állapítják meg: 

a kivitelezés díja (szerződéses összeg): ……………….  +   27 % ÁFA = …………………Ft

azaz:  bruttó ……………………. forint, amely átalányáron kerül elszámolásra.

Megrendelő a szerződéskötés időpontjában nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a szerződés 
tárgyát képező beruházás az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII. törvény 142.§-
a hatálya alá tartozik.
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III.2. Az átalányár fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra,  amelyek  a  szerződés 
tárgyát képezik. A Felek átalánydíjban állapodtak meg, így a kikötött díjon felül csak a Kbt. 
94.  § (3) bekezdés a)  pontja szerinti,  vagy a Kbt.  132. §-a szerinti  pótmunka ellenértéke 
számolható  el.  Vállalkozó  a  III.1.  pontban  írt  vállalkozói  díjon  felül,  semmilyen  címen 
többletköltséget nem érvényesíthet.

Minden,  a  Megrendelő  rendelésére  elvégzett  pótmunkát  vagy  elmaradó  munkát  a 
költségvetésben rögzített árakon, vagy abból kiindulva kell értékelni. Ha a költségvetése nem 
tartalmaz alkalmazható árakat, akkor a vállalkozónak árelemzést kell készítenie. Amennyiben 
a megegyezés nem jön létre a vállalkozó tűrni köteles a pótmunka más vállalkozóval történő 
elvégeztetését.

Vállalkozó az átalányár kialakításakor szakvállalattól elvárható gondossággal vizsgálta felül a 
rendelkezésre bocsátott dokumentációkat (ajánlattételi felhívás, dokumentáció, engedélyezési 
és kiviteli tervek, közműnyilatkozatok, tételes költségvetés).

III.3.  A  III.1.  pontban  meghatározott  vállalkozói  díj  tartalmazza  a  műszaki  tartalom 
megvalósításához tartozó előkészítési és kivitelezési munkák, többletmunkák és műszakilag 
szükséges munkák teljes költségét.(például: a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden 
díjat,  illetéket,  vámot,  biztosítási  díjat,  bármiféle  dokumentáció  készítésének  költségét,,  a 
bérleti  díjat  (gépek,  irodák,  raktárak  stb.),  a  felvonulási-,  vagyonvédelmi  költségeket,  az 
építési  tevékenységhez  felhasznált  anyagok,  energia-  és  közműszolgáltatás  költségét,  a 
garanciális  és  szavatossági  kötelezettségek  költségeit,  az  esetlegesen  felmerülő  károk 
megtérítésének költségeit, a minőségtanúsítás költségét, az átadás költségeit stb.) a 191/2009 
(IX.15.)  Korm.  rendelet  3.§  (5)  bekezdésében  foglaltakat  és  minden  szerződésszerű 
teljesítéssel kapcsolatban felmerülő díjat és költséget. Az ajánlati ár alapja a szerződéskötést 
megelőző közbeszerzési eljárás dokumentációjának árazatlan költségvetési kiírása.   

A  SZERZŐDÉSES  ÖSSZEG  A  SZERZŐDÉS  II.  PONTBAN 
MEGHATÁROZOTTAKON TÚL MAGÁBAN FOGLALJA  A KÖVETKEZ ŐKET:

− a Vállalkozó nem megfelelő terv felülvizsgálatból eredő, a beruházás rendeltetésszerű 
használatához  és  a  létesítmény  használatba  vételi  engedélyezéséhez  szükséges 
műszakilag közvetlenül szükséges munkákat, 

III.3. A meghatározott átalányár a Magyar Szabvány és előírások szerinti I. osztályú anyagra 
és  I.  osztályú  kivitelezésre  vonatkozik,  s  magában  foglalja  az  előírt  mintavételek  és  a 
laboratóriumi  munkák  költségét,  a  minősítés  elkészítését,  valamint  minden,  a  feladat 
megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyéb költséget.

IV.  PÉNZÜGYI FEDEZET, ELSZÁMOLÁSOK, SZÁMLÁZÁS

IV.1. A vállalkozási díj fizetésének módja: 

A  jelen  közbeszerzési  eljárással  érintett  projektelem  finanszírozásának  formája  szállítói 
finanszírozás. Az elszámolható költség pontos mértékét a projekt (azonosító szám: KEOP-
4.10.0/C-12-2013-0180) mindenkor hatályos Támogatási Szerződése rögzíti.
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A Kbt. 130. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően, a szállítói kifizetés során a kifizetésre 
köteles  szervezet  is  a  Megrendelőként  szerződő  félre  irányadó,  a  Ptk.  6:130.  §  (1)-(3) 
bekezdésében foglaltak szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni.

A Megrendelő  és a Vállalkozó között létrejött  szerződés, továbbá a Vállalkozó és a Kbt. 
szerinti  alvállalkozók  közötti  szerződések,  valamint  minden  további,  a  Kbt.  szerinti 
alvállalkozóval  szerződéses  viszonyban  álló  vállalkozó  között  megkötött  vállalkozási 
szerződések alapján történő  kifizetésekre egyebekben az adózás rendjéről  szóló 2003. évi 
XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.

Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzés tárgya szerinti építési beruházás a hatályban lévő 
építésügyi  jogszabályok  értelmében  építési  hatósági engedélyköteles  tevékenység,  a 
megvalósításra kerülő munkák vonatkozásában releváns általános forgalmi adót - az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak 
értelmében - Megrendelő fizeti meg.

A Kbt. 131. § (2) bekezdésében és a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (1) bekezdésének 
a)  pontjában  és  (4)  bekezdésében  foglalt  előírások  figyelembe  vételével  Vállalkozó  - 
előlegbekérő  dokumentumon  keresztül,  közvetlenül  a  Támogatótól  -  a  közbeszerzési 
szerződés - a vonatkozó Támogatási Szerződés terhére - elszámolható összege legfeljebb 30 
%-ának  megfelelő  mértékű  szállítói  előleget  igényelhet  a  Megrendelő  egyidejű  értesítése 
mellett.  Az előlegszámla kifizetése teljesítéshez nem kötött,  Megrendelő  a szállítói  előleg 
támogatással  nem érintett  összegét  (önerő),  valamint  a szállítói  kifizetés során  kifizetésre 
köteles szervezet a szállítói  előleg támogatással  érintett  összegét  -  az építési  beruházások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. § (2) 
bekezdésében  foglalt  előírások  figyelembe  vételével  -  legkésőbb  az  építési  munkaterület 
átadását követő 15 napon belül fizeti ki.

A szállítói finanszírozásban nyújtott szállítói előleg vonatkozásában egyebekben az egységes 
működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII.30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 94. és 
96. szakaszaiban foglalt előírások az irányadóak.

Megrendelő a szállítói előleg igénylésére egyetlen alkalommal,  egy részletben, legfeljebb a 
fentiekben  meghatározott  30  %  mértékben  biztosít  lehetőséget,  tehát  a  Vállalkozó  - 
függetlenül az igényelt előleg összegétől - abban az esetben sem igényelheti újra a szállítói 
szerződés  szerinti  szállítói  előleget,  ha  a  folyósított  szállítói  előleggel  időközben  teljes 
mértékig elszámolt!

Az  előleg  igénylésének  és  kifizetésének  a  feltétele  az  előleg-visszafizetési  biztosíték 
megfelelő módon történő teljesítése.

Vállalkozó az esetleges szállítói előlegszámla benyújtásán túlmenően – a Megrendelő által 
kiadott teljesítésigazolást követően - 3 db részszámla, valamint egy végszámla benyújtására 
jogosult.

Az első részszámla benyújtása a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 55 %-át, a 
második részszámla benyújtása a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 80 %-át, a 
harmadik részszámla benyújtása a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 95 %-át 
elérő megvalósult teljesítés esetén lehetséges.
Az  esetleges  előlegszámla  és  a  részszámlák  együttes  összege  nem  lehet  kevesebb  a 
szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 70 %-ánál.
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Az  adott  részszámla  nettó  összege  a  Megrendelő  által  teljesítésigazolással  elismert 
szerződés szerinti megvalósult teljesítés mértékét nem haladhatja meg.

A végszámla benyújtása a műszaki átadás-átvételi eljárást - a Kbt. 130. § (2) bekezdésében 
foglalt előírásokra is figyelemmel- lezárását követően lehetséges, a szerződés szerinti nettó 
ellenszolgáltatás fennmaradó összegének mértékéig.

Tekintettel  arra,  hogy  a  felek  az  ellenszolgáltatás részletekben  történő  teljesítésében 
állapodnak  meg,  a  Kbt.  130.  §  (5)  bekezdés  előírásainak  megfelelően  minden  részletre 
alkalmazni kell a törvényben vagy kormányrendeletben a kifizetésekre előírt szabályokat.

Szállítói  előleg  igénylése  esetén  a  folyósított  előleg  elszámolása  a  benyújtásra  kerülő 
számlákban történik négy egyenlő,  25%-os részletben, így az adott részszámla valamint a 
végszámla benyújtása kizárólag a folyósított szállítói előleg levonás mértékével csökkentett 
összegben lehetséges.

Az  ajánlattétel,  a  szerződéskötés,  az  elszámolás,  és  az  ellenszolgáltatás  kifizetésének 
pénzneme a magyar forint (HUF).

A  támogatás  szempontjából  elszámolható  költség  mértékéig  a  Szerződés  Elfogadott 
Végösszegének (a Szerződéses Árnak) 68,270000 %-a Európai Uniós és hazai költségvetési 
támogatásból,  31,730000 %-a az  ajánlatkérő  (kedvezményezett)  által  biztosított  önrészből 
kerül finanszírozásra.

A Kbt 130. § (1)-(2) és (6) bekezdésében, valamint 131. §-ban meghatározott feltételek a 
szerződésnek akkor is részei, ha a felek erről nem vagy eltérően állapodtak meg. 

A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok:
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §;
2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
306/2011.  (XII.  23.)  Korm.  rendelet  az  építési  beruházások  közbeszerzésének  részletes 
szabályairól
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

V.  A  SZERZŐDÉS  TELJESÍTÉSE

V.1. Munkaterület  átadás:  A  dokumentáció  szerint,  a  szerződéskötést  követő  15  napon 
belül, melynek feltétele:

- Mindkét fél által aláírt Vállalkozási szerződés.
- A munkavégzésre alkalmas állapotú munkaterület.
 
V.2.     Az építési napló megnyitásának napja: ………………….

A megvalósítás a kivitelezési és számlázási ütemterv szerint történik.

A  használatbavételi  engedélyt  a  Megrendelő  kéri  meg,  azzal,  hogy  a  használatba  vételi 
engedély  megszerzéséhez  szükséges,  vállalkozó  által beszerezhető,  általa  biztosítható 
hiánytalan dokumentáció átadásának legkésőbbi napja megegyezik a hiány-  és hibamentes 
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műszaki átadás átvétel napjával,  azzal, hogy a már korábban rendelkezésre álló iratokat a 
Vállalkozó folyamatosan rendelkezésre bocsátja. 

V.3. Befejezés

Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát  képező munkák elvégzését  a szerződés megkötésétől 
számított 120. napig vállalja.

A teljesítés időpontja a  műszaki átadás-átvétel kezdő napja: ………………….

A birtokba adás napja a  műszaki átadás-átvétel befejező napja: ………………….

A vállalkozó a  jelen  szerződésben és  annak mellékleteiben meghatározott  tartalommal,  I. 
osztályú  minőségben,  a  hiba-  és  hiánymentesen,  határidőben  köteles  teljesíteni,  amelyek 
együttesen a szerződésszerű teljesítés feltételei.

VI. KAPCSOLATTARTÁS

VI.1. Jelen szerződés módosítására kizárólag felek itt megnevezett képviselői jogosultak: 

Megrendelő részéről: 

Mórahalom Városi Önkormányzat
Nógrádi Zoltán polgármester és Balog László kabinetvezető együttesen

Vállalkozó részéről: ………………….

VI.2. Építési naplóba történő bejegyzésre jogosultak:

Megrendelő képviselője Megrendelő műszaki ellenőre Vállalkozó
Név:  Név:  Név:  
Mobiltel:  Mobiltel:  Mobiltel:  
Fax:  Fax:  Fax:  

VI.3 A  Vállalkozó  részéről  a  teljesítésigazolás  kiadására  vonatkozó  igazolás kiadására 
jogosult felelős műszaki vezető: ………………….

VI.4. A Megrendelő részéről a teljesítésigazolás kiadására a megbízott műszaki ellenőr és a 
Megrendelő képviselője együttesen jogosult.

VI.5    A Vállalkozó műszaki vezetőjének megnevezése:

Nyilvántartási száma/ névjegyzéki tagsági száma: ………………….

VII. F ŐBB FELADATOK, M ŰSZAKI ELLEN ŐRZÉS

VII.1. Az ajánlattól és a tételes költségvetéstől eltérő anyagot, szerkezetet Vállalkozó csak a 
Megrendelő vagy képviselőjük előzetes írásbeli hozzájárulása alapján építhet be.

VII.2. Az  átadott  munkaterületen  -  a  szerződés  fennállásának  teljes  időtartama  alatt  -a 
tűzvédelem és élet-,  egészség-,  és vagyonvédelem megszervezése,  továbbá a Tűzvédelmi, 
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környezetvédelmi,  minőségbiztosítási,  higiéniai  és  építőipari  ágazati  Előírások, 
Munkavédelmi és Balesetelhárítási Szabályok megtartása Vállalkozó feladata.

VII.3. Vállalkozó köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. számú rendelet és mellékletei szerinti 
előírásoknak megfelelően a kivitelezés teljes időtartama alatt  építési naplót vezetni, azt az 
építési  munkahelyen Megrendelő  számára hozzáférhető  helyen  tartani.  Felek  képviselői  a 
munkavégzéssel  kapcsolatos  minden  lényeges  adatot,  körülményt  és  utasítást  az  építési 
naplóban kötelesek egymással közölni.

VII.4. Eltakarásra kerülő munkarészek vonatkozásában Vállalkozó az eltakarás előtt legalább 
8 nappal köteles műszaki ellenőrt értesíteni, az eltakarás időpontjának megjelölésével. 
Az értesítési kötelezettség elmulasztása esetén - Megrendelő igényére - a Vállalkozó köteles 
az eltakart munkarészt saját költségén feltárni és az ellenőrzést követően az eltakarási munkát 
ismételten elvégezni.

VII.5. Vállalkozó köteles a kivitelezési munka teljes végzése alatt a kivitelezés irányítására 
építésvezetőt és felelős műszaki vezetőt biztosítani.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a műszaki ellenőrzést a 191/2009. (IX.15.) 
Korm. számú rendelet és mellékletei szerinti  előírásoknak megfelelően megbízott  műszaki 
ellenőrrel látja el.

VII.7. A  Vállalkozó  köteles  gondoskodni  valamennyi  anyag,  berendezés  és  szerkezet 
beszerzéséről, amely a jelen szerződés szerinti beruházás megvalósításához szükséges.

VII.8. A Vállalkozó  teljes  felelősséggel  tartozik  azért,  hogy  az  építés  során  az  ajánlati 
dokumentáció  részét  képező  tervdokumentációban  (műszaki  leírások,  rajzi  munkarészek) 
rögzített  anyagokat  és  szerkezeteket  építi  be.  A  tervekben  rögzített  műszaki  tartalomtól, 
műszaki  alkalmazási  követelményektől,  építés-szerelési  technológiától  csak  a  Megrendelő 
előzetes  hozzájárulásával  –  a  Kbt.  és  a  vonatkozó  jogszabályok  alapján  és  figyelembe 
vételével – térhet el.

VII.9.  A  munkavégzés  megkezdése  előtt  valamennyi,  a  munkában  részt  vevő  dolgozót 
(alvállalkozókat  is)  oktatásban  kell  részesíteni,  az  adott  munkára  vonatkozó  jogszabályi 
előírások szerint. Az oktatás megtörténtét írásban köteles rögzíteni a Vállalkozó.

Az építkezés  során  a  Vállalkozó  saját  költségén  köteles  az  építési  területen,  szomszédos 
ingatlanokban,  közterületben,  illetve  közművekben  a  Vállalkozó,  illetve  alvállalkozó  által 
okozott esetleges károkat, kijavítani, valamint az építési területet mindvégig tiszta, rendezett 
állapotban tartani.   

VII.10.  Amennyiben  a  kivitelezés  során  a  Vállalkozó  valamely  közművet,  létesítményt 
megrongál - amelynek létezéséről tudomással bír vagy figyelmét a létezésére felhívták - úgy 
köteles azt helyreállítani vagy saját költségére mással helyreállítatni, és viselni az ebből eredő 
kárigényeket. A rongálás tényét köteles a Megrendelő műszaki ellenőrének is jelenteni.

VII.11.A  Vállalkozó  köteles  munkája  során  kinyert-kibontott  anyagokról  kimutatást 
készíteni.

VII.12.   Az átadás-átvételi eljárás sikeres befejezéséig az anyagok, készülékek, berendezések 
bármilyen okból bekövetkező  károsodása a Vállalkozó kockázata,  és ezért  saját  költségén 
tartozik a pótlásról, illetve megegyezés esetén a javításról gondoskodni.
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VII.13.   A Vállalkozó köteles a kivitelezésre, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenységre 
vonatkozó és érvényben lévő technológiai utasításokat, előírásokat és szabványokat betartani.

VII.14.  A  Vállalkozó  köteles  a  munkát  megfelelő  képzettségű  személyzettel 
végezni/végeztetni. A Vállalkozó köteles az alkalmazásában álló munkavállalókkal az MSZ 
vonatkozó szabvány előírásait ismertetni és azokat betartatni. A Vállalkozó köteles biztosítani 
megfelelő számú olyan képzett és tapasztalt vezetőt, irányítót, valamint szakképzett, betanított 
és segédmunkaerőt, amely a Vállalkozó jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő 
minőségű  és  határidőben  történő  teljesítése  érdekében  szükséges.  A  Vállalkozó köteles  a 
munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gyors és gazdaságos befejezését.

VII.15.  A Vállalkozó kijelenti, hogy a környezet és a lakosság zavarását az építési idő alatt 
kerüli, illetve minimálisra csökkenti.

VII.16.  A Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez (az ajánlatában megjelölt) alvállalkozót vehet 
igénybe saját vállalkozói díja terhére. Az Alvállalkozó munkájáért a Vállalkozó úgy felel, 
mintha  a  munkát  maga  végezné.  Amennyiben  a  Megrendelő  nyomós  indokok  (Pl.: 
munkavédelmi és munkaegészségügyi előírások megszegése, - súlyos veszélyeztetés esetén) 
alapján kezdeményezi a Vállalkozó felé alvállalkozójának lecserélését, úgy ezt a Vállalkozó 
nem tagadhatja meg.

VII.17.  A Vállalkozó felelős a Szerződésben vállalt kötelezettségek teljes megvalósításáért, 
az  alkalmazott  szerelési  módszerekért,  amelyeket  úgy  kell  megválasztania,  hogy  azok ne 
veszélyeztessék más építmények és a technológiai berendezések biztonságát, ne okozzanak 
kárt a környezetben, és feleljenek meg a modern technika követelményeinek.

VII.18.  A munkaterületen a Vállalkozó köteles maradéktalanul betartani, az érvényes munka-, 
tűz-  és  környezetvédelmi  előírásokat,  illetve  köteles  ezeket  betartatni  az  esetleges 
alvállalkozóival is. Ezek elmulasztása esetén az okozott kárért a vállalkozó a felelős.

VII.19.  Munkája  végzése során a Vállalkozó köteles oly módon végrehajtani  valamennyi 
munkafolyamatát,  hogy  minimalizálja  a  természeti  környezetre  gyakorolt  esetleges  káros 
hatást.  Vállalkozó saját  költségén az  építési  munkaterületen jól  látható helyen tájékoztató 
táblát/táblákat köteles elhelyezni, melyen fel kell tüntetni:

- az építtető nevét
- az építőipari tevékenység tárgyát, kezdési és várható befejezési időpontját
- Vállalkozó kivitelező megnevezését és nyilvántartási számát
- tervező nevét, megnevezését
- az  építőipari  kivitelezési  tevékenység  szerinti  építési  műszaki  ellenőr  nevét, 

nyilvántartási számát   

VII.20.  A  vállalkozó  vállalja,  hogy  az  alkalmazott  vállalkozásokat  munkavédelmi 
szempontból a munka megkezdése előtt munkabiztonsági és egészségvédelmi szempontból 
minősíti, azokért teljes körű felelősséggel tartozik.

VII.21.  A  Vállalkozó  tevékenységéből  keletkező  valamennyi  hulladék  a  Vállalkozó 
hulladékának  minősül,  így  a  vonatkozó  jogszabály  szerinti  termelői  feladatokat  (kijelölt 
helyen  konténerbe  gyűjtés,  további  kezelésről  való  gondoskodás,  nyilvántartás, 
adatszolgáltatás) köteles elvégezni. 

VII.22.  A Vállalkozó a keletkező építési törmeléket csak arra külön feljogosított befogadó 
helyre szállíthatja be.
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VII.23.  Amennyiben  az  építési  /  bontási  tevékenység  befejezését  követően  a  keletkező 
hulladék  mennyisége  meghaladja  a  45/2004.  (VII.26.) BM-KvVM  sz.  rendeletben 
meghatározott  küszöbértéket,  akkor  a  kivitelező  a  rendeletben  meghatározott  nyilvántartó 
lapokat köteles a megvalósítási dokumentáció részeként a Megrendelőnek átadni.

VIII.  M I N Ő S É G:

VIII.1. Vállalkozó a szerződésben vállaltakat hiba és hiánymentesen, I. osztályú minőségben 
köteles teljesíteni. I. osztályú minőségben teljesít a vállalkozó, amennyiben az érvényben lévő 
Szabványokban előírt követelményeket betartja.

VIII.2.  Minőségtanúsítást  vállalkozó  a  kötelező  Nemzeti  Szabványok  alapján  köteles 
biztosítani. 

A felek rögzítik, amennyiben a megvalósítás alapját képező egyes dokumentumokban vagy 
azok  között  ellentmondások  mutatkoznának,  akkor  mindig  az  a  dokumentum  élvez 
elsőbbséget,  amely  a  legátfogóbb  és  minőségileg  a  legnagyobb  értékű  teljesítményt 
eredményezi,  de  a  hatóság által  jóváhagyott  engedélyezési  dokumentációtól  az  engedélyt 
befolyásoló  tevékenységgel  csak  hatósági  jóváhagyással  lehet.  Az  ellentmondásokról 
kivitelező  minden esetben köteles műszaki  ellenőrt  értesíteni,  akinek írásbeli  jóváhagyása 
szükséges az ellentmondással érintett műszaki tartalom megvalósításához.

Teljességi  nyilatkozat:  A vállalkozó  tudomásul  veszi,  hogy a  vállalkozói  díj,  a  szerződés 
minden  vállalkozói  feltételének  teljesítése  mellett a  szerződés  részét  képező 
dokumentumokban megjelenített műszaki tartalom és műszaki színvonal, a jelen szerződés 
mellékletét képező  műszaki tartalom teljes körű  megvalósítására vonatkozik, függetlenül a 
terv,  vagy  a  költségvetés,  vagy  a  felsorolt  kiegészítő  dokumentumok  esetleges  hibáitól, 
hiányaitól.

Árazott tételes ajánlati költségvetés, csak tájékoztató jellegű, a készültség elbírálásához, a pót- 
és elmaradó munkák árképzéséhez használandó.

IX. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

IX.1. Késedelmes naponként késedelmi kötbér, melynek mértéke:  ………..……..Ft/nap  (a 
szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,1 %-a) és maximuma a szerződés 
szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 3 %-a.
Megrendelő  késedelmi  kötbért  mind  az  1.  részszámlához,  mind  a végszámlához  tartozó 
teljesítési (rész)határidő tekintetében érvényesít.

A meghiúsulási kötbér mértéke:  ………..……..Ft (a szerződés szerinti, áfa nélkül számított 
ellenszolgáltatás 10 %-a). A Megrendelő meghiúsultnak tekinti a szerződést, ha a Vállalkozó 
a végteljesítési határidőt neki felróható okból 30 napot meghaladóan túllépi, vagy a szerződés 
teljesítésétől a határidő lejárta előtt saját elhatározásából, neki felróható okból eláll.

A kötbér felmerülésekor esedékes, lejárt pénzkövetelésnek minősül és a számlából (rész- vagy 
végszámlából)  azonnal  levonásra  kerül  úgy,  hogy  azt a  Vállalkozó,  az  általa  kiállított 
következő számlában levonásra helyezi. Amennyiben ezen kötelezettségét a Vállalkozó nem 
teljesíti, a Megrendelő jogosult a számlát kifizetetlenül visszaküldeni.

IX.2. Vállalkozó a szerződéskötéskor  köteles  ………………….,-Ft  összegű  (a  szerződés 
szerinti,  áfa  nélkül  számított  ellenszolgáltatás  5%-ával  megegyező  mértékű)  teljesítési 
biztosítékot a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A teljesítési biztosíték Megrendelőt illeti 
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meg, ha a Vállalkozó a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerülő ok miatt meg sem 
kezdi,  vagy megkezdi,  de a jelen szerződés V.3.  pontjában megjelölt  időpontig  a sikeres 
műszaki átadás-átvétel nem valósul meg.  A teljesítési biztosítéknak a szerződésben vállalt 
munka sikeres teljesítésének időpontjáig érvényesnek kell lennie.

Amennyiben  a  teljesítési  biztosíték  nyújtása  bankgarancia  biztosításával  történik,  akkor 
megfelelő, ha korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 5 banki munkanap alatt igénybe vehető, 
futamideje  (érvényessége)  az  okirat  kiállításától  a szerződésben  vállalt  munka  sikeres 
teljesítésének időpontjáig terjedő időszak.

IX.3. Vállalkozó a műszaki  átadás-átvételi  eljárás  sikeres  lezárásakor  (a  jótállási  időszak 
kezdetkor)  köteles  …………………..,-Ft  (a  szerződés  szerinti,  áfa  nélkül  számított 
ellenszolgáltatás  5  %-ával  megegyező  mértékű)  jólteljesítési  biztosítékot  a  Megrendelő 
rendelkezésére  bocsátani.  A  jólteljesítési  biztosíték  a  Vállalkozó  jótállási  kötelezettségét 
biztosítja.  A jólteljesítési biztosítéknak a jótállási idő leteltét követő 30. napig érvényesnek 
kell lennie.

Amennyiben a jólteljesítési  biztosíték nyújtása bankgarancia  biztosításával  történik,  akkor 
megfelelő, ha korlátozás nélküli és visszavonhatatlan, 5 banki munkanap alatt igénybe vehető, 
futamideje (érvényessége) az okirat kiállításától a jótállási idő leteltét követő 30 nap.

IX.4. Előleg-visszafizetési  biztosíték:  Megrendelő  a Vállalkozó általi  előleg igénybevétele 
esetén az előleg-visszafizetés biztosítékaként a 4/2011. (I.  28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) 
bekezdése alapján kiköti a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható 
összegének  10  %-a  és  a  4/2011.  (I.  28.)  Korm.  rendelet  57/A.  §  (1)  bekezdése  alapján 
folyósítandó  igényelt  szállítói  előleg  különbözetére  jutó  támogatás  összegének  megfelelő 
mértékű,  a Kormány európai  uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági 
feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-
nyújtás kötelezettségét.

IX.5. A  biztosítékok  a  Vállalkozó  választása  szerint  teljesíthetők  a  megajánlott 
biztosítékokkal azonos összegű  pénzeszköznek Megrendelő  11735115-15354477-00000000 
számú  számlájára  történő  átutalással,  vagy  azonos  összegre  vonatkozó  bankgarancia 
biztosításával, vagy banki készfizető kezesség biztosításával vagy azonos összegre vonatkozó 
biztosítási  szerződés  alapján  kiállított  –  készfizető  kezességvállalást  tartalmazó  – 
kötelezvénnyel is.

Az előleg-visszafizetési biztosíték az előírt határidőkig - a Kbt. 126. § (6) bekezdésének b) 
pontjában foglaltak értelmében - a Vállalkozó választása szerint teljesíthető

- gazdasági  társaság  vagy  nonprofit  szervezet  esetén a  cégjegyzésre  jogosult  vezető 
tisztségviselőjének  vagy  legalább  50  %-os  közvetlen  tulajdonrésszel  rendelkező 
tulajdonosának,  vagy  együttesen  legalább  50  %-os  közvetlen  tulajdonrésszel 
rendelkező  természetes  személy  tulajdonosainak  kezességvállalásával,  vagy 
garanciaszervezet  által  vállalt  kezességgel,  valamint  az  Áht.  92.  §  (1)  bekezdése 
szerinti állami kezességgel, vagy

- az előírt pénzösszegnek a biztosíték jogosultja (kedvezményezettje) fizetési számlájára 
történő befizetéssel, vagy

- bankgarancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy
- biztosítási  szerződés  alapján  kiállított  -  készfizető  kezességvállalást  tartalmazó  - 

kötelezvénnyel.

A 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdésében foglaltak értelmében a szállítói 
előleg biztosítékaként  a gazdasági  társaság vagy nonprofit  szervezet  szállító  cégjegyzésre 
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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 kizárólag 
elfogadható. 

A biztosíték teljesítésének módja: …………………………..

IX.  6.  A szerződésnek  meg  nem  felelő  teljesítés  elfogadása  nem  jelent  lemondást  a 
szerződésszegésből eredő igények érvényesítéséről.

X. S Z A V A T O S S Á G , J Ó T Á L L Á S

X.1. A Vállalkozó jótállási kötelezettséggel legalább 12 hónap időtartamra teljes körű jótállás 
vállalására.

X.2. A  szavatossági  és  a  jótállási  kötelezettség  a  műszaki  átadás-átvételi  eljárás  sikeres 
lezárásától számítottan kezdődik. 

X.3. A Vállalkozó garantálja:
- valamennyi, jelen szerződésben és annak alapját képező dokumentumokban meghatározott 
paraméter és műszaki adat elérését,
-  az  általa  teljesített  építési  munkák  minősége  mind  a  felhasznált  anyagok,  mind  az 
építmények szerkezete és kivitel szempontjából az érvényes szabványoknak és előírásoknak 
megfelel és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja,
- az építési munkák szakszerű és hibátlan elvégzését, a vonatkozó szabványok és előírások 
betartását, 

X.4.  Konstrukciós hiba esetén  a Vállalkozó köteles a Megrendelő  kérésére  a létesítmény 
mindazon  elemeit,  részeit,  tartozékait,  stb.  garanciális  kötelezettsége  keretében  saját 
költségére  kijavítani,  vagy  kicserélni,  amelyek  ugyan  nem  sérültek  meg,  de  hibásnak 
bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukciójúaknak bizonyultak és 
hasonló meghibásodásuk feltételezhető.     

XI. M Ű S Z A K I       Á T A D Á S  -  Á T V É T E L 

XI. 1. Teljesítés időpontja a sikeres műszaki  átadás-átvételi  eljárás megkezdésének napja. 
…………………………..

A Ptk. előírásainak megfelelően  „Határid őben teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a  
szerződésben  előírt  határidőn  belül,  illetőleg  határnapon  megkezdődött,  kivéve,  ha  a 
megrendelő a szolgáltatást nem vette át.”

XI. 2. Vállalkozó a műszaki átadás- átvételi  eljárás időpontjáról a megrendelőt  15 nappal 
korábban köteles értesíteni készre jelentéssel. Megrendelő az érdekelt szervek egybehívásával 
- Vállalkozó által megjelölt időpontban - az átadás - átvételi eljárást lefolytatja.

XI. 3. Felek a létesítmény átadás-átvételekor közösen elvégzik azokat a szakmailag szokásos 
és  indokolt  üzempróbákat,  amelyek  a  teljesítés  megfelelő  minőségének,  a  létesítmény 
rendeltetésszerű  használhatóságának megállapításához szükségesek. A teljesítés feltétele az 
Átadási dokumentáció megrendelő részére történő átadása: 
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Az Átadási dokumentációnak - 1 eredeti és 4 másolati példányban papíron, valamint 2 pld 
digitálisan (CD/DVD pdf, dwg) - a következőket tartalmaznia kell:

− komplett  megvalósulási  tervdokumentációt,  azaz  a  Vállalkozó  által  végzett 
munkarészek  ténylegesen  megvalósult  állapotának  műszaki  terveit,  egyéb 
dokumentumait  (műleírás,  kv.  méretkimutatás  stb.)  kiviteli  tervszinten,  minden 
szakágban, lepecsételve, aláírva, valamint az alábbi dokumentumokat magyar nyelven 

− műbizonylatok,  minden  termék  szabványossági  minősítő  irata,  ennek  hiányában 
Alkalmazási  engedélye,  függetlenül  attól,  hogy  ezeket  1  pld.-ban  a  Vállalkozó 
korábban már átadta,

− kezelési  utasítás,  a  Vállalkozó  által  megvalósított munkarészekre,  szerkezetekre, 
burkolatra stb., „üzemeltetési, használati előírások, feltételek könyve”,

− minőségbiztosítási jegyzőkönyv
− megfelelőség igazolási tanúsítványok és a vonatkozó jogszabályok szerint
− mérési jegyzőkönyvek,
−  előírt,  vagy  a  Megrendelő  által  igényelt  minőségvizsgálati,  minőségtanúsításai 

jegyzőkönyvek,  szakvélemények,  függetlenül  attól,  hogy  ezeket  a  Vállalkozó 
korábban már átadta,

− nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatai,
− tervezői és kivitelezői nyilatkozatok,
− építési naplók másolatai (Vállalkozói, ha van tervezői)
− a közreműködő alvállalkozók listája a lényeges adatokkal,
− a jótállási  tevékenységet  végző  szervezetek,  szakszervizek  listája (cég neve,  címe, 

telefonszáma) 
− Felelős műszaki vezetői nyilatkozatok, 
− Minden a Mérnök által előírt egyéb dokumentum, bizonylat, jegyzőkönyv stb., ami az 

elkészült létesítmény biztonságos és üzemszerű használatához elengedhetetlen,
− Lerakóhelyre  elszállított  építési  törmelékre  vonatkozó  jegyzőkönyv, 

Hulladéknyilvántartó lap

Mind  a  termékekre,  mind  a  kivitelezett  építési  munkákra  vonatkozó  minőségtanúsítással 
kapcsolatos  vizsgálatok,  szakvélemények  és  engedélyek  beszerzésének  költségei  teljes 
egészében a vállalkozót terhelik és a III. pontban írt vállalkozói díjban térülnek. Ide értendők 
a próbaterhelések, próbajáratok, üzempróbák költségei is. Megrendelőnek joga van ezeken 
felül is elrendelni minőségi vizsgálatokat az ÉMI-től és/vagy a BME-től. Amennyiben erre 
„nem megfelelés”, vagy „minőségi hiba” gyanúja miatt van szükség, és ez a vizsgálat során 
beigazolódik, a vizsgálat költségeit is a vállalkozó köteles fizetni.   

A sikertelen átadás-átvételi eljárások költsége is a Vállalkozót terheli.   

XI. 4. Megrendelő a műszaki átadás-átvétel során köteles a munkát megvizsgálni, a vizsgálat 
alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok kijavításának, pótlásának határidejét a hibás, 
hiányos munkarészekre eső vállalkozói díjat (anyag + díj), valamint az érvényesíteni kívánt 
szavatossági igényeket jegyzőkönyvben rögzíteni.

XI. 5. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, 
melyek  más hibákkal,  hiányokkal  összefüggésben,  illetve  kijavításukkal,  pótlásukkal  járó 
munkák folyamán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

Az  átadás-átvétel  idején  fennálló  hibák,  hiányok  kijavításának  határideje  15  napnál 
hosszabb nem lehet.  A fenti  határidő  felróható elmulasztása esetén Vállalkozó késedelmi 
kötbér fizetésére köteles.

7



A Vállalkozó késedelme akkor is az átadás - átvétel befejezésétől számított 15 nap elteltével 
áll be, ha alaptalanul vitatta a hibák, hiányok fennállását, illetve azokkal kapcsolatos 
felelősséget.

XI. 6. Megrendelő  kijelenti,  hogy  ha  a  Vállalkozó  a  szerződésben  vállalt  valamennyi 
kötelezettségét teljesítette, az elvégzett munkát abban az esetben is átveszi, ha az valamely, a 
jelen szerződés tárgyát nem képező, a vállalkozási szerződéstől független ok miatt az átadás-
átvétellel egyidejűleg használatba vehető nem volna.

XI. 7. Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjában köteles Megrendelő részére 
átadni a terv és a kivitelezési állapot közötti  eltéréseket tartalmazó átadási, megvalósulási 
tervdokumentációt, valamint mindazon iratokat (építési napló és annak mellékletei, ellenőrző, 
mérési jegyzőkönyvek és egyéb minőségi vizsgálatok eredményei),  mely a szerződésszerű 
teljesítés  elbírálásához  és  létesítmény  használatba vételéhez  (valamennyi  szükséges 
engedélyezési eljárás lefolytatása) szükségesek.

A használatba vételi engedély megkéréséhez a megvalósulási és egyéb tervdokumentációkat 
Vállalkozó 4 eredeti papír alapú, valamint 2 digitális (CD/DVD pdf, dwg) példányban köteles 
átadni.

XI. 8. Felek  a  műszaki  átadás-átvételtől  számított  egy  éven  belül  az  utó-felülvizsgálati 
eljárást megtartják. 

Az utó felülvizsgálati eljárást a Műszaki ellenőr és Megrendelő készíti elő és meghívja arra a 
Vállalkozót.

 A meghívót  az  eljárás  megkezdésének  napját  megelőzően  15  nappal  kell  megküldeni, 
mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket is. 

Megrendelő  az  eljárásról  a  meghívottak  jelenlétében  jegyzőkönyvet  vesz  fel.  A 
jegyzőkönyvben  fel  kell  tüntetni  résztvevőknek  a  hibákkal,  hiányokkal  kapcsolatos 
nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve hiányok pótlására 
vállalt határidőt.

XI. 9. Amennyiben Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel során feltárt  hibák,  hiányosságok 
javításáról, megszűntetéséről a XI.5. pontban foglalt határidőn belül nem intézkedik, illetve 
nem szűnteti meg a hibákat, hiányosságokat, úgy Megrendelő fenntartja magának a jogot arra, 
hogy  azok  megszűntetésére  intézkedjen,  illetve  azok  költségét  Vállalkozóval  szemben 
érvényesítse. 
  

XII. EGYÜTTM ŰKÖDÉS, EGYEBEK

XII. 1.  A Megrendelő a kivitelezéshez szükséges jogerős engedélyeket, közműegyeztetések 
jegyzőkönyveit, másolatban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja legkésőbb a szerződéskötés 
napján. 

XII. 2.  Ha a terv szerinti kivitelezés akadályba ütközik, akkor a Megrendelő  a problémák 
megoldására 3 (három) munkanapon belül intézkedik. A tervezői művezetés során közösen 
kialakított műszaki megoldásról a Megrendelő szükség esetén tervet készíttet, melyet a terv 
szolgáltatás példányszámában ad át a Vállalkozónak.
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XII.  3.  A  tervező(k)  naplóbejegyzéseit  a  Megrendelő  hivatalos  képviselőjének  (műszaki 
ellenőr) ellenjegyezni szükséges. A vállalkozó a tervezői és megrendelői bejegyzésekre három 
munkanapon belül a naplóban köteles állást foglalni.   

XII.  4.  A  Megrendelő  a  munkálatok  elvégzéséhez  anyagot  nem biztosít,  a  szerződésben 
foglalt munka elvégzésének valamennyi költségének fedezetét Vállalkozó biztosítja.

XII. 5.  A Megrendelőnek eleget kell tennie jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettségének, 
ha a fizetés feltételeit a Vállalkozó teljesítette.

XII. 6.  A Megrendelő  joga és kötelessége a műszaki tervek tartalmának meghatározása és 
jóváhagyása, az átadott tervek műszaki tartalmán a Vállalkozó nem változtathat.

XII.  7.  A  Megrendelőnek  és  Műszaki  ellenőrnek  joga,  hogy  folyamatosan  figyelje  és 
ellenőrizze  a  jelen  megállapodás  szerint  folyó  összes  munkát,  és  észrevételeit  az  építési 
naplóban írásban jelezze a Vállalkozó felé. Technológiai és munkavédelmi előírások súlyos 
megsértése esetén a Műszaki ellenőr leállíthatja a munkavégzést.

XII.  8.  A  Megrendelő  jogosult  a  Vállalkozót  a  Szerződésben  vállalt  kötelezettségének 
teljesítésével  kapcsolatosan  utasítani,  de  a  Megrendelő  utasítása  a  Szerződésben  vállalt 
kötelezettségek teljesítését nem teheti műszaki vagy gazdasági indokoltság nélkül terhesebbé.

XII. 9.  A Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése során felmerült módosítási igényeit 
a Vállalkozó a Megrendelővel minden esetben egyeztetni  köteles. A szerződés módosítása 
kizárólag a Kbt. 132 §-ban foglaltaknak megfelelően történhet.  Az esetleges módosításról a 
felek külön írásbeli megállapodást készítenek, melyet mindkét fél cégszerűen ír alá. 

XII. 10. Vállalkozó  a  kivitelezési  munka  végzése  folyamán  köteles  befogadni  a 
Megrendelő pótmunka igényét, pótszerződés alapján. A Megrendelő csak akkor fogadja be a 
pótmunka igényt, ha azt a Vállalkozó felelős műszaki vezetője és a Megrendelő által delegált 
műszaki  ellenőr  is  ellenjegyzi.  Pótmunkának  Megrendelő  csak  és  kizárólag  a  szerződés 
alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munkatételt érti, melynek 
vonatkozásában fennállnak a Kbt. 94. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek. A 
pótmunka  elszámolásának  alapját,  csak  és  kizárólag  a  Kbt.  132.  §-a  szerinti 
szerződésmódosítás  vagy  a  Kbt.  94.  §  (3)  bekezdés  a)  pontjára  alapozott,  hirdetmény 
közzététele  nélküli  tárgyalásos  közbeszerzési  eljárás  eredményeként  létrejött  szerződés 
képezheti. 

Többletmunka, műszakilag szükséges munka, a Megrendelő által el nem rendelt pótmunka 
költsége a Vállalkozót terheli és az átalánydíjas érvényes szerződéses díj keretében térül. 
Ha a Megrendelő  él  azzal a jogával,  hogy a szerződés szerinti  műszaki tartalomból egyes 
munkákat  és/vagy  anyagokat,  szerkezeteket  stb.  elhagy,  akkor  a  vállalkozó  az  elmaradó 
munkákkal  kapcsolatosan  nem  támaszthat  igényeket,  az  elmaradt  munkákat  le  nem 
számlázhatja,  azonban  igényt  tarthat  ezzel  kapcsolatos  igazolható,  közvetlen  költségei 
megtérítésére.  

XII.11.  Megrendelő  az  építési  beruházások  közbeszerzésének  részletes  szabályairól  szóló 
306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján előírja, hogy Vállalkozó köteles - legkésőbb 
a  szerződéskötés  időpontjára  legalább  300.000.000.-  Ft  /  év  és  legalább 30.000.000.- 
Ft/káresemény  limitű  felelősségbiztosítási  szerződést  kötni  vagy  meglévő 
felelősségbiztosítását  kiterjeszteni  úgy,  hogy  az  kellő  fedezetet  nyújtson,  és  kiterjedjen  a 
szerződés  szerinti  munkák  teljes  körére,  a  káreseménnyel  kapcsolatos  költségekre 
(romeltakarítás,  szakértői  költségek,  stb.),  a  meglévő  és  szomszédos  építményekre  is.  A 
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biztosításnak fedezete kell nyújtania az építkezés folyamán az építési teljesítésben (beépített 
anyagok, meglévő szerkezetek, stb.) keletkező károkra, a meglévő megmaradó épületekben 
keletkező károkra, valamint a harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra.
A biztosítási szerződés illetve a kötvény előírt határidőben történő be nem mutatása illetve 
másolatának át nem adása súlyos szerződésszegésnek minősül. 

XII. 12. Vállalkozó  és  a  Megrendelő  a  szerződés  időtartama  alatt  kötelesek 
együttműködni. Az együttműködés során, a műszaki ellenőr által megszervezett koordinációs 
megbeszéléseken  megjelenni.   Kötelesek  egymást  tájékoztatni  a  szerződés  teljesítésével 
kapcsolatos kérdésekről, a teendőket intézkedéseket meghatározni, határidőket kitűzni, felelős 
személyeket megjelölni.

A  vállalkozó  köteles  a  műszaki  ellenőr  által  készített  és  a  megrendelő  által  jóváhagyott 
ügymeneti rendszert (pl.: kooperációs egyeztetések) alkalmazni.

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul, de maximum 8 
napon belül értesíti abban az esetben, ha a jelen megállapodás maradéktalan teljesítése előtt 
végelszámolás  alá  kerül,  ellene  csőd-,  felszámolási-,  illetve  végrehajtási  eljárás  indul.  E 
kötelezettség elmulasztását a Megrendelő súlyos szerződésszegének tekinti. 

XII. 13. Jelen  szerződés  az  ajánlattételi  felhívással,  dokumentációval,  az  átadott 
engedélyezési  és  kiviteli  tervdokumentációkkal  és  a Vállalkozó  által  benyújtott  ajánlattal 
együtt  érvényes.  Elválaszthatatlan  mellékletét  képezi  a  Vállalkozó  által  benyújtott 
megvalósulási és pénzügyi ütemterv.

XII. 14. A szerződés  lényeges  feltételeit  érintő  kérdésekben  -  ideértve  a  felek  által 
lényegesnek  minősített  szerződéses  feltételeket  is  -  kizárólag  felek  központjai  jogosultak 
érdemben nyilatkozni, az ilyen irányú esetleges naplójegyzéseket felek semmisnek tekintik.  

XII.  15. Az  építőipari  kivitelezés  során  keletkező  hulladékok  -  engedéllyel  rendelkező 
kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) kötelezett szervezet megjelölése:

…………………………..
XII.  16. A létesítmény megvalósítására  a  Vállalkozó  kizárólag  a  jelen  szerződés  alapját 
képező  közbeszerzési  eljárásban  megjelölt  feladat  tekintetében  vonhat  be  a  beruházás 
értékének 10%-os mértéket el nem érő alvállalkozót. 

Ezen feladatok az alábbiak:

…………………………..
A jelen szerződésben foglalt kötelezettségeket a Vállalkozónak kell teljesítenie. A vállalkozó 
teljesítésében csak a Vállalkozó ajánlatában megjelölt, a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó működhet közre. 

A megjelölt alvállalkozók az alábbiak:

…………………………..

A  teljesítésében  köteles  közreműködni  az  olyan  alvállalkozó  és  szakember,  amely  a 
közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó 
köteles  a  Megrendelőnek  a  teljesítés  során  minden  olyan  –  akár  a  korábban  megjelölt 
alvállalkozó helyett  igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet  az 
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ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt  nyilatkoznia kell arról is, hogy az 
általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll az 56. § – valamint, az 57. § – szerinti kizáró 
okok hatálya alatt. 

Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, 
aki  vagy  amely  a  közbeszerzési  eljárásban  részt  vett  a  Vállalkozó  alkalmasságának 
igazolásában,  csak  a  Megrendelő  hozzájárulásával  és  abban  az  esetben  vehet  részt  a 
teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem 
látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható 
hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt 
alvállalkozóval,  és  ha  a  Vállalkozó  az  új  alvállalkozóval  együtt  is  megfelel  azoknak  az 
alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott 
alvállalkozóval együtt felelt meg.

A Vállalkozót terheli minden olyan kártérítési felelősség, amely a beruházás megvalósításakor 
a  Vállalkozó,  az  alvállalkozója,  az  ügynöke  vagy  szállítója  tevékenységéből  fakadóan 
keletkezik,  illetve  harmadik  személy  jogának  megsértéséből  –  bármiféle  szabadalmi  jog, 
védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt – felmerülne.

XII.  17. Ha  a  Vállalkozó  a  megvalósítás  során  előre  nem  látható  akadályokkal  vagy 
feltételekkel találja magát szemben, köteles azonnal értesíteni a Megrendelőt és a Műszaki 
ellenőrt.
 
XII. 18. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései,  a 
Kbt., továbbá a szerződés tárgyára vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai érvényesek.

XII. 19. Felek kikötik: a jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges jogvitát megegyezés 
útján  igyekeznek  rendezni.  Amennyiben  nem  járnak  eredménnyel,  Felek  a  Megrendelő 
székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

XII. 20. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik az alábbi dokumentációk: 
− a  közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi  felhívása  és  dokumentációja,  a  kiegészítő 

tájékoztatások, a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlat (a Vállalkozó ajánlata)

Jelen  közbeszerzési  eljárás  eredményeképp  létrejött szerződésnek  a  teljesítése  során 
keletkező,  szerzői  jogi  védelem  alá  eső  alkotáson  megrendelő  területi  korlátozás  nélkül, 
kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. A megrendelő jogot 
szerez továbbá az ilyen alkotás átdolgozására.

Vállalkozó  köteles  tűrni  a  Megrendelő,  a  Támogató,  az  Irányító  Hatóság,  a  Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség helyszíni, illetőleg egyéb ellenőrzéseit, elfogadja a projekt kézikönyv 
szerinti  kommunikációt,  részt  vesz  szükség  szerint  a  projekt  megbeszéléseken,  adatot 
szolgáltat  kifizetési  kérelemhez  és  a projekt  előre  haladási  jelentéshez,  illetőleg egyéb,  a 
Megrendelő, vagy a fenti szervek által igényelt esetekben és módon.   

XII. 22.  Szerződő felek jelen szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 132. § előírásait betartva 
módosíthatják.

XII. 23. Vállalkozó tudomásul veszi a Kbt. 125. § (4) bekezdésére tekintettel, hogy
a)  nem  fizethet,  illetve  számolhat  el  a  szerződés  teljesítésével  összefüggésben  olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő 
társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak;
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b)  a  szerződés  teljesítésének  teljes  időtartama alatt  tulajdonosi  szerkezetét  a  Megrendelő 
számára  megismerhetővé  teszi  és  a  Kbt.  125.  §  (5)  bekezdése  szerinti  ügyletekről 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

XII.24.  Vállalkozó  tudomásul  veszi,  hogy  a  Kbt.  125.  §  (5) bekezdésére  tekintettel,   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 az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely 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 az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt 
már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

Amennyiben a pályázati támogatást Megrendelő hibáján kívüli okból részben, vagy egészben 
nem sikerül  lehívni,  úgy a jelen  szerződést  megrendelő  kártérítési,  kártalanítási  és egyéb 
térítési kötelezettség nélkül felmondhatja, illetőleg a szerződés módosítását kezdeményezheti. 
Megrendelő  felmondása  esetén  Vállalkozó  az  elvégzett  munkájával  arányosan  jogosult 
díjazásra és költségei megtérítésére,  a közbeszerzési ajánlata szerint,  a szerződéskötéstől  a 
felmondásig végrehajtott vállalkozói teljesítmény alapján.    

XII.25.  A külföldi adóilletőségű vállalkozó a Kbt. 125. § (7) bekezdése alapján  köteles jelen 
szerződéshez  arra  vonatkozó  meghatalmazást  csatolni,  hogy az  illetősége  szerinti 
adóhatóságtól  a  magyar  adóhatóság  közvetlenül  beszerezhet  a  vállalkozóra   vonatkozó 
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

XII. 26.  A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 11. § előírásaira tekintettel a vállalkozó  az 
alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás 
teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, általános 
forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) nélkül számított ellenszolgáltatás tíz-tíz százalékát elérő 
biztosítékot köthet ki.

XII. 27.  Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés bármely kikötése 
érvénytelennek vagy hatálytalannak bizonyulna,  az a Szerződés egyéb rendelkezéseit  nem 
érinti,  szerződő  felek  megállapodnak,  hogy amennyiben az  érvénytelenség,  hatálytalanság 
okát  orvosolni  lehet,  úgy  mindent  megtesznek  az  adott  szerződésrész  érvényben,  elletve 
hatályban tartása érdekében, illetve azt olyan érvényes vagy hatályos rendelkezéssel pótolják, 
amely a legjobban megfelel az adott szerződésrész szellemének és gazdasági célkitűzéseinek 
érvényesítésére,  ha súlyos szerződésszegés miatt  a szerződés fennmaradása már nem áll  a 
szerződő fél érdekében.

Jelen szerződést  a felek közös elolvasás és értelmezés után,  mint  akaratukkal  mindenben 
megegyezőt közösen írták alá 5 eredeti magyar nyelvű példányban.

Megrendelő Vállalkozó
Mórahalom Városi 

Önkormányzat 
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képviseletében: 
Nógrádi Zoltán polgármester 

és Balog László 
kabinetvezető együttesen
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1. számú melléklet

Nyilatkozat fenntarthatósági vállalásokra vonatkozóan

A(z) …………………. képviseletében …………… ügyvezető a  „Vállalkozási szerződés a 
KEOP-4.10.0/C-12-2013-0180  azonosító  számú,  „Napelemes  kiserőmű  létesítése 
Mórahalom  Városi  Önkormányzat  beruházásában”  megnevezésű  projekt  keretében 
napelemes erőmű kivitelezési munkáinak megvalósítása vonatkozásában” tárgyú eljárás 
során kiválasztott vállalkozóként – e nyilatkozat megtételével – tudomásul veszem, hogy a 
szakmai feladatok, azok maradéktalan ellátása mellett akkor tekinthetők elvégzettnek, ha a 
társaságunk az alábbi fenntarthatósági vállalásoknak is eleget tesz:

• A fenntarthatósági elveket követve az utazással kapcsolatos környezetszennyezést a 
minimálisra szorítjuk, 

• vállaljuk,  hogy  a  szerződés  vállalt  teljesítése  során  a  kommunikációt  mind  a 
kedvezményezettel, mind egyéb érintett harmadik féllel, mindenekelőtt, és elsősorban 
elektronikus úton, azaz e-mail, vagy telefon útján biztosítjuk, nem pedig papír alapú 
kommunikációval,

• a papír alapú kommunikációban az újrahasznosított papírt fogjuk preferálni.

Kelt:

……………………….

      cégszerű aláírás
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