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Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 

augusztus 13 napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal „A” épülete (4516. 
Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában megtartott rendkívüli 
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
DEMECSER VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

94/2014.(VIII.13.) 
HATÁROZATA 

 
KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú pályázathoz Önkormányzati ingatlanok 
napelemmel történő ellátása tárgyában feltételes közbeszerzési eljárás 

megindításáról 

 
 

Önkormányzati Képviselő-testület: 
 
A Közbeszerzési Szabályzatról szóló 62/2014. (V. 15.) ÖKT határozat 2.2 pontjában 

biztosított jogkörében 
 

KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú pályázathoz Önkormányzati ingatlanok 
napelemmel történő ellátása tárgyában, a közbeszerzésekről szóló 2011.évi 
CVIII. tv. III. része alapján hirdetmény közzététele nélkül induló 

tárgyalásos feltételes közbeszerzési eljárást megindítja. 
 
Az eljárás becsült értéke: nettó 36.420.000 Ft, 100%-ban KEOP-2014-

4.10.0/N pályázatból biztosított. 
 

Ajánlattételre az alábbi gazdálkodó szervezeteket kéri fel a határozat 
mellékletét képező ajánlattételi felhívás alapján: 
 

1. VILL-TERV KFT. 
4551 Nyíregyháza-Oros, Deák Ferenc u. 42 

2. Kinyik Bartha József egyéni vállalkozó  
4400 Nyíregyháza-Oros, Kezdő u. 78. 

3. RÁDIUM KFT.  

4400 Nyíregyháza, Sipkay Barna u. 39 
  

 

Felhatalmazza a Dr. Kovács Krisztina egyéni vállalkozót (4400 Nyíregyháza, 
Szegfű u. 73. B. II/5.) a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

 
Átruházza a polgármesterre a feltételes közbeszerzési eljárást lezáró döntés 
jogát, azaz hogy kiválassza a beérkezett ajánlatok közül, a Bíráló Bizottság 

javaslata alapján, a legalacsonyabb összegű ajánlattevőt, azzal a feltételes 
vállalkozási szerződést megkösse, jelen közbeszerzési eljárást lezárja. 
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Felhatalmazza a Polgármestert az eljárás során a szükséges dokumentumok 

okiratok aláírására. 
 

 
K.m.f. 

 

Kiss Gyula sk.       Barabás Jánosné dr.sk. 
polgármester       jegyző 
 

A kiadmány hiteléül: 
Demecser, 2014. augusztus 13. 

 
Leíró: Fodorné Maksa Márta 
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A 94/2014.(VIII.13.) ÖKT határozat melléklete 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 

 

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Demecser városban” 

 

tárgyú, nemzeti értékhatárt elérő, 

hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz 
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

1./ AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMA ÉS 

ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSI CÍME: 

a) Hivatalos név: Demecser Város Önkormányzata 
b) Cím: 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. 

Ország: Magyarország  

Postai irányítószám: 4516 

Város/Város: Demecser 

Postai cím: 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. 

c) Telefonszám: +36-42-533-500 

d) Telefaxszám: +36-42-533-509 

e) E-mail cím: pm.hiv.demecser@gmail.com 

f) Kapcsolattartó: Kiss Gyula polgármester 

 

2./ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS FAJTÁJA, TÁRGYALÁSOS ÉS GYORSÍTOTT 

ELJÁRÁS ESETÉN ANNAK INDOKLÁSA: 

A Kbt. 122. § (7) bekezdése a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, 

mivel az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot. 

 

3./ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSÁNAK 

MÓDJA, HATÁRIDEJE, BESZERZÉSI HELYE, ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEI: 

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldi az ajánlattételi 

dokumentációt, amelyet a Kbt. 52. § (3) bekezdése alapján térítésmentesen bocsát az 

Ajánlattevő rendelkezésére. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki 

dokumentumokat (kiviteli tervdokumentáció kapcsolódó műszaki leírással, és árazatlan 

költségvetés) az ajánlatkérő digitális formátumban bocsájtja az ajánlattevők rendelkezésre, 

és amennyiben ajánlattevő igényli, úgy írásbeli kérésére az ajánlatkérő a kiviteli terveket 

nyomtatott formátumban is rendelkezésére bocsájtja.   

 

4./ KÖZBESZERZÉS TÁRGYA ÉS MENNYISÉGE: 

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Demecser Városban” (I-II-III-IV. rész) az alábbiak 

szerint: 

 

I. rész 

1. megvalósulási hely 

 

Felhasználó neve Demecser Város Önkormányzata, I.sz. csatl. pont 

Fogyasztási hely címe 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1., 246/1. hrsz. 

 

Napelemes Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) 

Napelem teljesítmény: 31,75 kWp 

Csatlakozási teljesítmény: 30 kVA 

 

Telepítendő erőmű adatai: 

Napelemek típusa BMU250  (250 kWp) 

Napelemek száma (db) 127 

DC teljesítmény  (kWp) 31,75 
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Inverterek típusa KACO POWADOR 18.0TL3 

Inverterek száma 2 

 

Általános leírás 

 

A PVPP telepítése: 

A PVPP számára előirányzott modulok száma, helye és típusa: 

 
PVPP része Modulok száma Modulok típusa 

Tető –önálló tartószerkezet 127 BMU250 

 

A PVPP számára előirányzott inverterek száma és típusa: 

 

Inverter típusa Inverterek száma 

KACO POWADOR 18.0 TL3 

Max. ajánlott PV generátorteljesítmény [W] 

Névleges teljesítmény [VA] 

Kapcsolási koncepció 

2 

18 000 

15 000 

transzformátor nélküli 

 

II. rész 

2. megvalósulási hely: 

Felhasználó neve Demecser Város Önkormányzata, II.sz. csatl. pont 

Fogyasztási hely címe 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. 246/1. hrsz 

 

Napelemes Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) 

Napelem teljesítmény: 31,75 kWp 

Csatlakozási teljesítmény: 30 kVA 

 

Telepítendő erőmű adatai: 

Napelemek típusa BMU250  (250 kWp) 

Napelemek száma (db) 127 

DC teljesítmény  (kWp) 31,75 

Inverterek típusa KACO POWADOR 18.0TL3 

Inverterek száma 2 

 
Általános leírás 

 

A PVPP telepítése: 

A PVPP számára előirányzott modulok száma, helye és típusa: 

 

PVPP része Modulok száma Modulok típusa 

Tető –önálló tartószerkezet 127 BMU250 

 

A PVPP számára előirányzott inverterek száma és típusa: 

 

Inverter típusa Inverterek száma 

KACO POWADOR 18.0 TL3 

Max. ajánlott PV generátorteljesítmény 

2 

18 000 
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[W] 

Névleges teljesítmény [VA] 

Kapcsolási koncepció 

15 000 

transzformátor nélküli 

 

III. rész 

3. megvalósulási hely 

Felhasználó neve Demecser Város Önkormányzata, Egészségház 

Fogyasztási hely címe 4516 Demecser, Szabolcs vezér u. 11. 753/2. hrsz. 

 

Napelemes Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) 

Napelem teljesítmény: 5,0 kWp 

Csatlakozási teljesítmény: 5,0 kVA 

Telepítendő erőmű adatai: 

Napelemek típusa BMU250  (250 kWp) 

Napelemek száma (db) 20 

DC teljesítmény  (kWp) 5,0 

Inverterek típusa SMA Sunny Tripower 5000 TL20 

Inverterek száma 1 

Csatlakozási teljesítmény kVA 5,0 

 

Általános leírás 

 

A PVPP telepítése: 

A PVPP számára előirányzott modulok számát, helyét és típusát az 1. táblázat mutatja. 

 

PVPP része Modulok száma Modulok típusa 

Tető  20 BMU250 

 

A PVPP számára előirányzott inverterek számát és típusát a 2. táblázat mutatja 

 

Inverter típusa Inverterek száma 

SUNNY Tripower 5000TL20 

Max. ajánlott PV generátorteljesítmény 

[W] 

Névleges teljesítmény [VA] 

Kapcsolási koncepció 

1 

5000 

5000 

transzformátor nélküli 

 

 

IV. rész 

4. megvalósulási hely 

 

Felhasználó neve Demecser Város Önkormányzata, Művelődési Ház 

Fogyasztási hely címe 4516 Demecser, Szabolcs vezér u. 6., 680/7. hrsz. 

 

Napelemes Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) 

Napelem teljesítmény: 5,25 kWp 

Csatlakozási teljesítmény: 5,0 kVA 

 

Telepítendő erőmű adatai: 
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Napelemek típusa BMU250  (250 kWp) 

Napelemek száma (db) 21 

DC teljesítmény  (kWp) 5,25 

Inverterek típusa SMA Sunny Boy 5000 TL21 

Inverterek száma 1 

Csatlakozási teljesítmény kVA 5,0 

 

Általános leírás 

 

A PVPP telepítése: 

A PVPP számára előirányzott modulok számát, helyét és típusát az 1. táblázat mutatja. 

 

PVPP része Modulok száma Modulok típusa 

Tető  21 BMU250 

 

A PVPP számára előirányzott inverterek számát és típusát a 2. táblázat mutatja 

 

Inverter típusa Inverterek száma 

SUNNY Boy 5000TL21 

Max. ajánlott PV generátorteljesítmény 

[W] 

Névleges teljesítmény [VA] 

Kapcsolási koncepció 

1 

5250 

5000 

transzformátor nélküli 

 

A részletes műszaki specifikációt a dokumentáció részét képező mellékelt műszaki leírás 

tartalmazza. 

A közbeszerzés becsült értéke I. rész: nettó  15.557.100,- Ft  

A közbeszerzés becsült értéke II. rész: nettó  15.557.100,- Ft   

A közbeszerzés becsült értéke III. rész: nettó  2.449.500,- Ft   

A közbeszerzés becsült értéke IV. rész: nettó 2.572.000,- Ft   

 

5./ A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA: 

Vállalkozási szerződés - „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Demecser Városban” 

I. vagy II. vagy III. vagy IV. rész 

 

6./ A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 

Teljesítés határideje:  

I. rész: a szerződés hatálybalépésétől számított 90 nap, de maximum 2015. 05. 30. 

II. rész: a szerződés hatálybalépésétől számított 90 nap, de maximum 2015. 05. 30. 

III. rész: a szerződés hatálybalépésétől számított 90 nap, de maximum 2015. 05. 30. 

IV. rész: a szerződés hatálybalépésétől számított 90 nap, de maximum 2015. 05. 30. 

 

Megrendelő előzetes értesítés mellett előteljesítést elfogad mindegyik rész esetében. 

 

7./ TELJESÍTÉS HELYE:  
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I. rész: 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. I. csatl. pont 

II. rész:  4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. II. csatl. pont 

III. rész: 4516 Demecser, Szabolcs vezér u. 11. 

IV. rész: 4516 Demecser, Szabolcs vezér u. 6. 

 

8./ AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI: 

a)  A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan a 

késedelmes napokra késedelmi kötbért ír elő. A késedelmi kötbér egy napra jutó 

összege a nettó egyösszegű ajánlati ár 1 %-a.  

 Meghiúsulási kötbér: A Vállalkozót meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli, 

amennyiben a jelen Szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható ok következtében 

meghiúsul, ill. amennyiben a Vállalkozó jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést. A 

meghiúsulási kötbér mértéke az adott megbízás Vállalkozási díjának 100 %-a. 

 Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó 

által végzett munka nem megfelelő minőségű, úgy írásban felszólítja a Vállalkozót a 

munka ésszerű határidőre történő kijavítására. Amennyiben a Vállalkozó a kitűzött 

határidőre nem javítja ki a munkát a Megrendelő elvárásainak megfelelően, hibás 

teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség terheli. 

A hibás teljesítési kötbér mértéke az egyedi megrendelésekkel kapcsolatban felmerült 

hibás teljesítés esetén a megrendelés nettó Vállalkozási díjának 25 %-a. 

 Előleg visszafizetési biztosíték: Az előlegfizetés feltétele a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) 

pontjában foglaltak szerinti biztosíték nyújtása, vagy a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) 

pontja alapján 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 tulajdonosának kezességvállalása 

vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése 

szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként. A nyertes 

ajánlattevőnek az előleg visszafizetésére, annak teljes visszafizetésének idejére szóló 

hatállyal, az az előleg mértékével megegyező, annak teljes összegére vonatkozó, 

feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítékot kell átadni Ajánlatkérő részére azzal, 

hogy a 4/2011. (I.28.) Korm. rend. 57/A § (3) bekezdése szerint a megkötött szerződés 

elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség 

alól. A biztosíték kedvezményezettjének a Kormány európai uniós források 

felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagját kell 

megnevezni. Az előleg visszafizetésére vonatkozó biztosítékot az előleg-igényléssel 

együtt kell benyújtania a nyertes ajánlattevőnek. 

Ajánlattevő valamennyi biztosíték tekintetében a Kbt. 126. § (5) bekezdése szerint 

köteles nyilatkozni. Az előírások valamennyi rész tekintetében értelmezendőek. 

 

A szerződést biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó részletes szabályokat a 

dokumentáció tartalmazza. 

  

b)  Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekre 
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1.) Fizetés szállítói finanszírozás keretében, az igazolt teljesítést követően, átutalással, 

a Kbt. 130. § (3) bekezdése szerint, illetve ha van alvállalkozó, az építési 

beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Épbr.) 14. § (1) bekezdése szerint. 

A részletes fizetési feltételeket az ajánlattételi dokumentáció részét képező 

szerződéstervezet tartalmazza.  

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást támogatásból fizeti meg, a KEOP-2014-

4.10.0/K azonosító számú konstrukcióra benyújtott támogatás alapján, a 

támogatási intenzitás: 100 %  

 

2.) Ajánlattevőnek előlegszámla, 1 db rész-számla és 1 db végszámla benyújtására 

van lehetősége. A kifizetés forintban történik. 

  

3.) Előleg: Az ajánlattevő előlegként történő kifizetést kérhet az Épbr. 12. § (1) 

bekezdése szerinti fizetési határidővel azzal, hogy az előleg maximális mértéke a 

közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerződés elszámolható összegének 

30%-a. Az előlegszámla összege a végszámla összegéből kerül levonásra. 

Az előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) a nyertes ajánlattevő 

közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti az ajánlatkérő egyidejű 

értesítése mellett a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (3) bekezdés pontja 

szerint. A pályázó 25 % előleg lehívására jogosult. 

 

4.) Ajánlattevőnek előleg számla, 1 db rész-számla és 1 db végszámla benyújtására 

van lehetősége. A kifizetés forintban történik.  

 

5.) Végszámla:  

 A kivitelezési munkálatok 100 %-os készültségekor nyújtható be.  

 

6.) Egyéb vonatkozó jogszabályok:  

- 368/2011.(XII.31.) Korm. r.,  

- 1/2004. (I.5.) Korm. r. 

- 2007. évi CXXVII. törvény,  

- 2003. évi XCII. törvény 36/A. §,  

- Ptk. 6:130. § (1)-(2) 

- 4/2011. (I.28.) Korm. r. 

Az előírások minden rész esetében értelmezendőek. 

 

9./ RÉSZAJÁNLAT, TÖBBVÁLTOZATÚ (ALTERNATÍV) AJÁNLAT 

LEHETŐSÉGE VAGY KIZÁRÁSA: 

Részekre történő ajánlattétel:  

 igen     

 nem  

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók: 

 egy részre 

 egy vagy több részre 

 valamennyi részre  

Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)?                                                                  
 igen     

 nem  
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10./ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA: 

 A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

VAGY 

 Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint 

 Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással 

kell megadni) 

 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén 

az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható 

pontszám alsó és felső határa: - 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén 

a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a 

ponthatárok közötti pontszámot: - 

 

11./ A KÖZÖS AJÁNLATOT TEVŐ NYERTESEK ÁLTAL LÉTREHOZANDÓ 

GAZDASÁGI TÁRSASÁG, ILLETVE JOGI SZEMÉLY: (adott esetben) 

Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását.  

 

12./ KIZÁRÓ OKOK ÉS A MEGKÖVETELT IGAZOLÁSI MÓDOK: 

Kizáró okok: 

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság 

igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 

pontjában meghatározott bármely kizáró ok fennáll, valamint az eljárásban nem lehet 

Ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelynek tekintetében az 56. § (2) bekezdésében 

meghatározott kizáró ok fennáll. 

 

Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, akivel, illetőleg akinek 

az alvállalkozójával vagy az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más 

szervezettel szemben a fentiekben előírt kizáró okok bármelyike fennáll. 

A megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 122. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy 

nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja, valamint (2) bekezdése szerinti 

kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 122. § (1) bekezdése 

és a 310/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet 12. § alapján az Ajánlattevőnek ajánlatában 

csak nyilatkoznia kell, valamint az 56. § (1) bekezdésének k) pont kc) pontját a 

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja, illetve nem 

magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak 

szerint kell igazolnia. 

Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján az ajánlatában írásban kell 

nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) 

bekezdés k) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa 

alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) 

bekezdés k) pont szerinti kizáró okok hatálya alá. 

A nyilatkozatok keltezése nem lehet régebbi, mint az eljárást megindító felhívás 

megküldésének napja. 

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, akivel szemben az eljárás során 

következik be kizáró okot alátámasztó körülmény. 
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Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 56. § (1) bek. e) pontja szerinti 

kizáró okok fenn nem állását az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a 

továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból ellenőrzi. 

Amennyiben Ajánlattevő nem szerepel az előbb hivatkozott adatbázisban, úgy az 

ajánlatban csatolni kell az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az Art. szerinti 

együttes adóigazolást. 

A nyilatkozatokat elegendő másolati példányban benyújtani.  

A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatnak jelen felhívás feladásának 

dátumánál nem régebbinek kell lennie.  

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Hatóság következő 

útmutatóira:  

-  Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, 

kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilvántartásokról és adatokról az 

Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági 

szereplők vonatkozásában. 

-  Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény 56-67. §-ban, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és 

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 vonatkozásában (2013. 11.29, KÉ 

2013. évi 141. szám). 

 

13./ ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYEK: 

a) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevőnek az alábbiak szerint kell igazolni gazdasági és pénzügyi alkalmasságát: 

P.1.) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rend. 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján a 

felhívás megküldését megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évben saját vagy jogelődje 

számviteli jogszabályok szerinti beszámolója benyújtásával vagy amennyiben a 

kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy az arra 

való hivatkozással. Ha ajánlattevő számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval 

azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban (az utolsó 

lezárt üzleti év), mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az 

alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló 

nyilatkozattal jogosult igazolni. 

Ha az Ajánlattevő a 310/2011.(XII. 23.) Kormányrendelet 14. § (1) bekezdés b) 

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 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. 

Valamennyi dokumentumot elegendő másolatban benyújtani. 
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Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  

Alkalmatlan az ajánlattevő: 

P.1.) Alkalmatlan ajánlattevő,  

- I. rész esetében: ha a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év 

bármelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív volt. 

- II. rész esetében: ha a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év 

bármelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív volt. 

- III. rész esetében: ha a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év 

bármelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív volt. 

- IV. rész esetében: ha a felhívás feladását megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év 

bármelyikében a mérleg szerinti eredménye negatív volt. 

 

Mindkét rész esetében ha ajánlattevő a felhívás 13./a) P.1.) pontja szerinti irattal azért 

nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete 

után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából – építési 

beruházás – származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni, tehát ha a 

működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából – építési beruházás – származó 

általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó 4 millió forint 

összeget. 

 

A P.1.) pontban foglalt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös 

ajánlattevők közül egy felel meg. (Kbt. 55. § (4) bekezdés). 

A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az 

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 részvételre jelentkező ezen szervezet 

erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt 

igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek 

történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez 

szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama 

alatt. 

A Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során 

az (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben 

támaszkodhat: 

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 vagy részvételre jelentkező 

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. A beruházás becsült értékére 

tekintettel az ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő nyilatkozatát is arról, hogy a fenti 

alkalmassági követelményeknek megfelel. 

 

b) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Ajánlattevőnek szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia: 
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M.1.)A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján az 

eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) év 

legjelentősebb teljesített munkáinak (az ajánlati felhívás tárgyával összhangban) 

ismertetése. 

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés alapján az ajánlattevő, 

illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, 

vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az 

igazolásban meg kell adni legalább az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés 

idejét és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak 

és a szerződésnek megfelelően történt-e.  

 

A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú 

referenciára. Az egyes (összetett, több alkalmassági követelményt is lefedő vagy 

érintő) referenciák több alkalmassági követelménynek való megfelelést is 

igazolhatnak, azonban az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az 

alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az 

igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen 

megállapítható legyen. 

Amennyiben Ajánlattevő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván 

bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, 

abban az esetben a Kbt. 129. § (7) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia 

az alkalmassági követelménynek való megfelelést – konzorciumi vagy 

projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt. 

Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szállításra vonatkozó referencia 

nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák 

elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia nyilatkozatot bármelyik a 

teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szállítás 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. 

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 

M.1.)Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik: 

- I. rész esetében: az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 

(öt) év időszakában műszaki átadással lezárt legalább 1 darab, összesen 

minimum nettó 7.000.000,- Ft értékű közbeszerzés tárgya szerinti beruházásból 

származó referenciával. 

- II. rész esetében: az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 

(öt) év időszakában műszaki átadással lezárt legalább 1 darab, összesen 

minimum nettó 7.000.000,- Ft értékű közbeszerzés tárgya szerinti beruházásból 

származó referenciával. 

- III. rész esetében: az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 

(öt) év időszakában műszaki átadással lezárt legalább 1 darab, összesen 

minimum nettó 1.000.000,- Ft értékű közbeszerzés tárgya szerinti beruházásból 

származó referenciával. 

- IV. rész esetében: az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 

(öt) év időszakában műszaki átadással lezárt legalább 1 darab, összesen 
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minimum nettó 1.000.000,- Ft értékű közbeszerzés tárgya szerinti beruházásból 

származó referenciával. 

 

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is 

megfelelhetnek.   

A Kbt. 55. § (6) bekezdés a) és b) pontja alapján a részvételre jelentkező 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 (részvételre jelentkező) 

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. 

A 306/2011. (XII. 23.) Kr. 10. § (2) bek. szerint 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. A beruházás becsült értékére tekintettel az ajánlatkérő elfogadja ajánlattevő 

nyilatkozatát is arról, hogy a fenti alkalmassági követelményeknek megfelel. 

A fenti feltételek és az előírt igazolási módok a minősített ajánlattevők hivatalos 

jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest 

szigorúbb(ak)-e? 

 igen    a felhívás 13. a) b) pontjai szerint 

 nem  

14./ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ: 

Dátum: 2014/08/18 (év/hó/nap) 

Időpont: 16:00 

 

15./ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK CÍME: 

Demecser Város Önkormányzata 
4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. 

  

16./ AJÁNLATTÉTEL NYELVE: 

Magyar 

 

17./ AJÁNLAT(OK) FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE: 

18./ Dátum: 2014/08/18 (év/hó/nap) 

Időpont: 16:00 

Helyszín: Demecser Város Önkormányzata (4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1.) 

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek:  

Kbt. 62. § (2) bekezdésében foglaltak szerint személyek. 
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19./ AZ AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG MINIMÁLIS IDŐTARTAMA: 

60 nap. 

 

20./ A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL 

ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? 

igen  

 nem     

 

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és 

bármely egyéb hivatkozási alapot: KEOP-2014-4.10.0/K  

 

21./ AZ ELSŐ TÁRGYALÁS IDŐPONTJA: 

Az első tárgyalás időpontja:  

I. rész: 2014. 08. 19. 15:00 óra  

II. rész: 2014. 08. 19. 15:30 óra  

III. rész: 2014. 08. 19. 16:00 óra  

IV. rész: 2014. 08. 19. 16:30 óra  

Helyszíne: Demecser Város Önkormányzata (4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1.) 

 

22./ AJÁNLATKÉRŐ ALKALMAZZA-E A KBT. 122. § (9) BEKEZDÉSÉT: 

 igen     

 nem  

23./ AJÁNLATKÉRŐ ALKALMAZZA-E A KBT. 40. § (3)-(4) BEKEZDÉSÉT: 

igen  

 nem     

 

 

24./ EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

1) Ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti papír alapú példányban kell benyújtaniuk az 

ajánlatukat. 

Ajánlattevők az ajánlatuk elkészítésénél a Kbt. 61. §-ban foglaltaknak 

megfelelően járjanak el. Az ajánlatok eredeti papír alapú példányát 

elektronikusan 1 pld. CD vagy DVD lemezen is be kell nyújtani pdf 

formátumban, tekintettel a Kbt. 61. § (1) bekezdésre. A csomagoláson fel kell 

tüntetni: „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Demecser Városban” I. vagy 

II., vagy III. vagy IV. rész tárgyat, valamint, hogy „Az ajánlat az 

ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel.” 

2) Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló – 

egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó – megállapodást a 

részvételre jelentkezéshez csatolni kell. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 25. §-ban 

foglaltakat be kell tartaniuk. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös 

ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást, a 

dokumentációban részletezett minimális tartalommal 

3) Ajánlattevő (közös ajánlattevők esetén ajánlattevők külön-külön), illetőleg a Kbt. 

55. § (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet csatolja 
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be az ajánlatába becsatolt nyilatkozatok aláírójának az aláírási címpéldányát 

vagy aláírási mintáját az ajánlatba becsatolt dokumentumokat aláíró személyek 

aláírásának azonosítása céljából.  

Amennyiben az ajánlat a cégjegyzésre jogosult(ak) által felhatalmazott(ak) 

aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos 

meghatalmazás példányát is csatolni kell az ajánlathoz.  

4)  Amennyiben ajánlattevő, vagy közös ajánlattevők ügyében el nem bírált 

módosítás van folyamatban, úgy ajánlattevő köteles az ajánlatához csatolni a 

cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a 

cégbíróság által megküldött igazolást. 

5) A dokumentáció másra át nem ruházható. Az eljárásban kizárólag az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek) ajánlatot. Az 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs 

azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági 

szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek 

ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 

6) Az ajánlatba benyújtott dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján 

egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján 

valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, dokumentum vagy 

nyilatkozatot szükséges becsatolni (bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló 

nyilatkozat), úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az eredeti 

ajánlatban.  

7) Ajánlattevő a megadott nyelven kívül más nyelven is becsatolhat 

dokumentumokat. Amennyiben a becsatolt dokumentum idegen nyelvű, abban 

az esetben az eltérő nyelvű dokumentumhoz a felelős magyar nyelvű fordítást 

kell mellékelni. A fordítást közvetlenül kell csatolni a nyilatkozat vagy okirat 

után. A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján azon ajánlattevő(k)nek, akik idegen 

nyelvű dokumentumot csatolnak be ajánlatuk részeként, az adott dokumentum 

ajánlattevő általi felelős fordítása is elfogadható, melynek helyességéért 

ajánlattevő felel. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott 

dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. 

8) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott 

igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 58. § (4) és (5) 

bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni. 

9) Ajánlattevő ajánlatához köteles becsatolni valamennyi, az ajánlattételi 

felhívásban és dokumentációban meghatározott dokumentumot. 

10) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. 

által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat. 

11) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes 

költség az ajánlattevőt terheli. 

12) Az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, egyéb kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 45. § 

(1)-(3) bekezdésének megfelelően az Ajánlatkérő nevében eljárón keresztül 

kérhet. Ajánlatkérő nevében eljáró a kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 122. § (5) 

bekezdés szerint adja meg. 

13) Árfolyamok: A különböző devizák forintra, illetve euróra történő átszámításánál 

az ajánlat során az ajánlattevőnek felhívás megküldésének napján érvényes 

Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. 

Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott 

devizára ajánlattevő saját központi bankja által felhívás megküldésének napján 

érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek 
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szerint. A beszámoló és az abból származtatható adatok tekintetében az üzleti év 

fordulónapján érvényes árfolyamot, referenciák tekintetében a teljesítés napján 

érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Az árbevételre vonatkozó nyilatkozat 

(Felhívás 13./a) szerinti alkalmassági minimumkövetelmény) tekintetében az 

árfolyamszámítás az adott év utolsó napján érvényes árfolyam. 

Az ajánlatba szereplő, nem magyar forintban (Ft) megadott összegek 

tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum 

mögé kell csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában 

csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) 

vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 

14) A Kbt. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az előírt alkalmassági 

követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők 

együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a jelen felhívás 13./ a) pontjában 

meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként 

vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. 

15) Ajánlattevők a Felhívás 13./ a) pont és 13./ b) pont alkalmassági előírás kapcsán 

az alábbiakat is vegyék figyelembe az ajánlat elkészítése során: amennyiben 

ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján a szerződés teljesítéséhez 

szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrásaira 

támaszkodik, csatolandó a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdése szerinti igazolás(ok) és 

nyilatkozatok is. 

16) Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző ajánlattevőnek, alvállalkozóknak 

szerepelniük kell a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-a szerinti 

nyilvántartásban. 

17) Amennyiben ajánlattevő a jelen Felhívás 13./b) pontjában a műszaki szakmai 

alkalmasság körében előírt alkalmassági feltételeket olyan referenciával kívánja 

igazolni, amely konzorciumi teljesítésre vonatkozik, Ajánlatkérő azt a referenciát 

fogadja el, amely konzorciumi tagként saját hányadban kielégíti az előírt feltételt 

(kérjük az igazolásban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban). 

18) Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és 

a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés 

helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. (Kbt. 54. § (1) 

bekezdése, dokumentáció tartalmazza az erre vonatkozó információkat) 

19) Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 67. §-ban meghatározottak szerint 

biztosítja. 

20) Az ajánlat, hiánypótlás és egyéb dokumentumok, illetve az azzal kapcsolatos 

postai küldemények esetleges késéséből vagy elvesztéséből, továbbá a pontatlan 

címzésből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Amennyiben ajánlatkérő a 

hiánypótlás és egyéb dokumentumok postai (személyes) teljesítése mellett 

lehetőséget nyújt fax, ill. e-mail útján történő teljesítésre, a határidőben történő 

beérkezéssel kapcsolatos kockázatot ajánlattevő viseli. Az ajánlatok és egyéb 

dokumentumon leadására Ajánlatkérő munkanapokon 8 és 16 óra között 

(ajánlattételi határidő napján 8 és 16 óra között) biztosít lehetőséget. 

21) Ajánlattevők ajánlatukban nyilatkozzanak a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) 

pontjára (nemleges nyilatkozat esetén is). Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő 

figyelmét, hogy a fentiekben rögzített nyilatkozatuk kitöltésekor vegyék 

figyelembe a Kbt. 26. §-át, amelynek értelmében egy személy (szervezet) a 

közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog részt 

venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, 

hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, 
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hogy szerepeljen. (Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való 

részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a jelen 

közbeszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.) 

22) Az ajánlatban az ajánlattevő(k)nek a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdése alapján 

nyilatkoznia kell. 

23)  Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármelyik része valamilyen 

gyártmányt egyértelműen megjelöl, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű 

teljesítést is elfogadja. 

24)  Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az 

ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az 

ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 

szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres 

oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de 

lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes 

oldalaknál a /A, /B oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az 

egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen 

lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, 

ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása 

érdekében szükséges. 

25) Irányadó idő: A teljes Felhívásban és dokumentációban valamennyi órában 

megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 

26) A Kbt. 124. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló 

írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a 

nyertes ajánlattevő és – a Kbt. 124. § (4) bekezdés szerinti esetben – a második 

legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal 

meghosszabbodik. 

27) Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 124. § (4) bekezdésével 

kapcsolatban az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, 

vagy - a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során [124.§ (4) 

bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel 

(személlyel), ha őt a 77. § (2) bekezdése szerinti összegezésben megjelölte. 

28) A Kbt. 124. § (6) bekezdése alapján nem köthető meg a szerződés az írásbeli 

összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, kivéve a Kbt. 

124. § (8) bekezdésben foglalt esetekben. A szerződéskötésre e nap lejártát 

követő kerül sor előzetes egyeztetést követően. 

29) Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy 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 Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke 

szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal 

feltételezi, a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint 

jelezéssel él a Gazdasági Versenyhivatal felé. 

30) A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott 

kérdésekben a felhívás megküldésének időpontjában hatályos közbeszerzésekről 

szóló 2011. évi CVIII. törvény az irányadó. 

31) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a szerződéskötés feltétele, melyekről ajánlattevő 

ajánlatában nyilatkozatot kell, hogy becsatoljon: 

-  nyertessége esetén: a beruházás nettó értékére tekintettel, azzal egyenértékű 

építési felelősségbiztosítással, mely az ajánlatkérő által jóváhagyott teljesítés 
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napjáig érvényes, illetve a meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés 

tárgyára együttesen, ajánlatkérő által jóváhagyott teljesítés napjáig kiterjeszti. 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti feltétel bármelyikének 

elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 124. § (4) alapján 

és ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. 

 

32)  Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az építési – bontási 

tevékenység során keletkező hulladékok kezelése tekintetében a 45/2004. 

(VII.26.) BM–KvVM rendelet előírásai szerint jár el, ezen felül a környezetre 

veszélyes építési törmelék, építési hulladék, környezetre veszélyes építő 

anyagok deponálása, szállítása, kezelése alkalmával betartja a 98/2001. (VI.15.) 

Korm. rendeletben foglaltakat, és nyertessége esetén ilyen irányú tevékenységét 

a jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelően igazolja. 

 

33) Az átadás-átvételt követő a napelemes modulokra a jótállás a gyártói 

garancia alapján minimum 20 évre szóló jótállás vállalása szükséges. 

 

34) A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartamát az ajánlattevők 15 nappal 

vegyék figyelembe. Az átadás-átvételnek a 6. pontban közölt teljesítési határidő 

lejártának napjára be kell fejeződnie. 

 

35) Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgy szerinti 

közbeszerzési eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdései alapján feltételes 

közbeszerzés, mivel a közbeszerzési eljárás lefolytatást követően kerül sor a 

forrást biztosító pályázat benyújtására, ennek megfelelően amennyiben a 

pénzügyi fedezet – az Ajánlatkérőnek nem felróható okból - nem áll a 

későbbiekben rendelkezésre, az általa előre nem látható és elháríthatatlan ok 

következtében beállott lényeges körülménynek minősül. Ennek értelmében a 

nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés hatályát veszti, amennyiben a  

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági 

Operatív Programokért felelős Helyettes Államtitkárság a pályázatot írásban 

elutasítja. Mindezek miatt az ajánlatkérő a támogatási szerződés megkötését a 

jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba 

lépését felfüggesztő feltételként köti ki. 

 

36.) A szállítandó napelemnek meg kell felelnie az EN 61730 szabvány előírásainak. 

A berendezésnek meg kell felelnie továbbá kristályos modulok esetén az IEC 

61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC 61646 szabványban előírt 

követelményeknek. A fenti szabványoknak való megfelelés igazolására, a 

termék akkreditált tanúsító intézet által kiállított tanúsítvánnyal kell 

rendelkeznie, amelyet az ajánlatban csatolni szükséges. r 

 

21./ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MEGKÜLDÉSÉNEK NAPJA: 

 

2014. augusztus 13. 
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ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ 

 

 

Az ajánlattételi dokumentáció 

 

Az ajánlat elkészítéséhez szükséges információkat/előírásokat, a benyújtás feltételeit, az 

ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok jegyzékét, a nyilatkozatmintákat, a 

szerződéstervezetet és a beszerzés tárgyának leírását (műszaki leírás) az ajánlattételi 

dokumentáció, és annak részét képező ajánlattételi felhívás tartalmazza. 

 

A dokumentáció átvételével, az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban 

felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. Az ajánlatkérő semmilyen 

módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az 

eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül. 

 

Kiegészítő tájékoztatás kérés szabályai 

 

Az ajánlattevő - az ajánlattétellel összefüggésben, a megfelelő ajánlattétel érdekében - a 

Kbt. 45. § bekezdés alapján kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlattételi felhívásban és 

az ajánlattételi dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban, az Apagy Város 

Önkormányzat 06-42-548-014 telefaxszámára küldött fax útján vagy elektronikus úton, 

az polg.hiv@apagyph.t-online.hu címre küldött e-mailben.  

 

Az ajánlatkérő által kibocsátott kiegészítő tájékoztatások az ajánlattételi dokumentáció 

részévé válnak, az ajánlattevő köteles ajánlatát ezen információk figyelembevételével 

elkészíteni és benyújtani. 

 

A benyújtandó iratok eredetisége 

 

Az ajánlatba benyújtott dokumentumokat a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján egyszerű 

másolatban is be lehet nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés 

érvényesítésének alapjául szolgáló irat, dokumentum vagy nyilatkozatot szükséges 

becsatolni (bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti, 

vagy hiteles másolatban kell becsatolni az eredeti ajánlatban. 

 

Aláírásra jogosult személy(ek) 

 

Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő, vagy alvállalkozó, vagy kapacitásait 

rendelkezésre bocsátó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá 

kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan 

személy(ek)nek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. 

 

Az aláírási jogosultság ellenőrzése érdekében csatolni kell az ajánlattevő/10% feletti 

alvállalkozó és a Kbt. 55.§ (5) bekezdése szerinti kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási 

címpéldányának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájának egyszerű másolati 

példányát, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatban szereplő iratot. Amennyiben az 

ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre/aláírásra jogosultak írták alá, az 

általuk aláírt meghatalmazás eredeti vagy hitelesített másolati példányát is csatolni kell az 

ajánlathoz. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírásmintáját is. 
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Üzleti titok, az adatok nyilvánossága 

 

A Kbt. 80.§ alapján az ajánlattevő és a részvételre jelentkező az ajánlatában, illetve a 

részvételi jelentkezésben, valamint a 69–70. § szerinti indokolásban elkülönített módon 

elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti 

titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy kizárólag olyan információkat 

tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése 

szempontjából aránytalan sérelmet okozna. 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben nem elkülönített 

módon kerülnek benyújtásra az üzleti titkot képező, vagy azt tartalmazó iratok, azokat az 

ajánlatkérőnek nincs módjában üzleti titokként kezelni! 

A Kbt. 80.§ (2) bekezdése szerint az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének 

(székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak 

vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 71. § 

szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül. 

A Kbt. 80.§ (3) bekezdése szerint nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra 

hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok 

nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben 

meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési 

eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül 

üzleti titoknak. 

 

A Kbt. 80.§ (4) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés 

megküldését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra 

hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a (2)-(3) bekezdés körébe tartozik. Erre 

tekintettel ajánlattevő (részvételre jelentkező) kérheti, hogy más ajánlattevő ajánlatának 

(részvételre jelentkező részvételi jelentkezésének) azon részeibe betekinthessen, mely 

nem minősül üzleti titoknak. Az iratbetekintés során az iratokról feljegyzést lehet 

készíteni. Az iratbetekintést munkaidőben kell biztosítani, a betekintést kérő által javasolt 

napon.  

 

Az ajánlat nyelve 

 

Az ajánlattétel nyelve: magyar. 

Ajánlattevő a megadott nyelven kívül más nyelven is becsatolhat dokumentumokat. 

Amennyiben a becsatolt dokumentum idegen nyelvű, abban az esetben az eltérő nyelvű 

dokumentumhoz a felelős magyar nyelvű fordítást kell mellékelni. A fordítást 

közvetlenül kell csatolni a nyilatkozat vagy okirat után. A Kbt. 36. § (3) bekezdése 

alapján azon ajánlattevő(k)nek, akik idegen nyelvű dokumentumot csatolnak be ajánlatuk 

részeként, az adott dokumentum ajánlattevő általi felelős fordítása is elfogadható, 

melynek helyességéért ajánlattevő felel. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott 

dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja 
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A munkavállalók védelméről és a munkafeltételekről 

 

A munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségek, valamint a munkafeltételekre vonatkozó 

azon kötelezettségek, amelyeknek a teljesítés és a szerződés teljesítése során meg kell 

felelni, a következő szerveknél ingyenesen hozzáférhető: 

 

ORSZÁGOS MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG 

 

Munkavédelmi Felügyelőség 

 

Elérhetőségek 

Cím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. 

Levélcím: 4401 Nyíregyháza, Pf.: 421. 

Telefon: (42) 407-511, (42) 501-800 

Fax: (42) 407-484, (42) 501-809 

E-mail: 

szabolcsszb-kh-mmszsz-

mu@ommf.gov.hu 

szabolcsszb-kh-mmszsz-

mv@ommf.gov.hu  

szabolcsszb-kh-

mmszsz@ommf.gov.hu 

Honlap: www.ommf.gov.hu  

 

Munkaügyi Felügyelőség 

Cím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9. 

Levélcím: 4401 Nyíregyháza, Pf.: 421. 

Telefon: (42) 407-511, (42) 501-800 

Fax: (42) 407-484, (42) 501-809 

E-mail: 

szabolcsszb-kh-mmszsz-

mu@ommf.gov.hu 

szabolcsszb-kh-mmszsz-

mv@ommf.gov.hu  

szabolcsszb-kh-

mmszsz@ommf.gov.hu 

Honlap: www.ommf.gov.hu  

mailto:szabolcsszb-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:szabolcsszb-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:szabolcsszb-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu
mailto:szabolcsszb-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu
mailto:szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
http://www.ommf.gov.hu/
mailto:szabolcsszb-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:szabolcsszb-kh-mmszsz-mu@ommf.gov.hu
mailto:szabolcsszb-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu
mailto:szabolcsszb-kh-mmszsz-mv@ommf.gov.hu
mailto:szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
mailto:szabolcsszb-kh-mmszsz@ommf.gov.hu
http://www.ommf.gov.hu/
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Az ajánlat tartalmi követelményei 

 

Az ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott 

tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és 

benyújtania. 

Az ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentáció tartalmazza azokat az előírásokat, 

melyeket az ajánlat összeállítása és benyújtása során be kell tartani. A felhívásban és a 

dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak. 

A dokumentáció iratminta részében megtalálhatóak azok a nyilatkozat minták (űrlapok), 

amelyek segítségével az ajánlat elkészíthető.  

 

Az ajánlat formai követelményei 

 

A papír alapú ajánlat formai követelményei a következők: 

a) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást 

hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 

módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 

b) Az ajánlatot roncsolás mentesen nem bontható kötésben kell benyújtani. Ezen az 

ajánlatkérő olyan bekötési módot ért, ami nem teszi lehetővé, hogy a benyújtott 

dokumentumban annak látható megsértése nélkül lapokat cseréljenek vagy pótoljanak.  

c) Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 

szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.  

d) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 

szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat 

nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az 

ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B 

oldalszám) is köteles elfogadni, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye 

egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az 

ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást kiegészítheti, ha ez az ajánlatban való 

tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges. 

e) Az ajánlatok eredeti papír alapú példányát elektronikusan 1 pld. CD vagy DVD 

lemezen is be kell nyújtani pdf formátumban. Ajánlatkérő a papír alapú és 

elektronikus példány eltérése esetén a papír alapú példányt tekinti irányadónak.  

 

Az ajánlat benyújtása 

 

Az ajánlattevőnek ajánlatát a biztonságos kezelés érdekében nem átlátszó 

csomagban/borítékban kell elhelyezni, lezárni és az ajánlattételi felhívásban megjelölt 

helyre eljuttatni. 

A borítékon/csomagon fel kell tüntetni: 

 

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Demecser Városban” I. vagy II., vagy 

III. vagy IV. rész 

tárgyat, valamint, hogy    

„Az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel.” 

 

Amennyiben a boríték/csomag nincsen lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel 

ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért, vagy idő előtti 

felbontásáért. 
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Az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani, az ajánlattételi felhívásban 

megadott címre. 

Amennyiben az ajánlattevő ajánlatát postai úton vagy futárszolgálat igénybevételével 

nyújtja be, az ezzel járó kockázatot az ajánlattevő saját maga viseli. (Az ajánlattételi 

határidőt követő beérkezés, az ajánlatot tartalmazó boríték elvesztése, megsérülése, stb.) 

 

A Kbt. 74. (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen az ajánlat, ha azt az ajánlattételi 

felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be. 

 

Az ajánlatkérő csak azt az ajánlatot tekinti az előírt határidőre beérkezettnek, amely az 

ajánlattételi határidőig, az ajánlattételi felhívásban is megadott címre megérkezik. 

 

A fentiek értelmében az ajánlatkérő határidőn túl érkező, késedelmesen benyújtott, illetve a 

postai úton késedelmesen beérkező ajánlatot - amennyiben az szükséges – csak az 

ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontja fel, erről a Kbt. 61. § (3) bekezdése 

alapján külön jegyzőkönyvet vesz fel. 
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IRATMINTÁK  
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A J Á N L A T  

 

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Demecser Városban” 

 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás 
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TARTALOMJEGYZÉK
1
 

(a benyújtandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok jegyzéke) 

 

Irat megnevezés: oldal 

Felolvasólap   

Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 60.§ (3) bekezdése szerint   

Nyilatkozat a Kbt. 60.§ (5) bekezdése szerint   

Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdése a) és b) pontja, valamint a Kbt. 55. § (5) bekezdése 

vonatkozásában  

 

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet nyilatkozata az erőforrások rendelkezésre 

bocsátásáról (adott esetben)  

 

Nyilatkozat a kizáró okokról   

Nyilatkozat a Kbt. 58. § (3) bekezdésének megfelelően   

Nyilatkozat mérleg szerinti eredményről  

Referencia igazolás  

Nyilatkozat szerződéstervezetről   

Nyilatkozat üzleti titokról  

Nyilatkozat 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8.§-a szerinti  és a 45/2004. (VII.26.) BM–

KvVM  és a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletben foglaltakról  
 

Nyilatkozat a biztosítékokról  

Nyilatkozat ajánlattevő nyertessége esetén  

Egyéb csatolandó dokumentumok:  

Aláírási címpéldány(ok), vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta, meghatalmazás (adott  

                                        

1 A fenti tartalomjegyzéket a benyújtásra kerülő ajánlat tartalmának 
megfelelően aktualizálni kell! 
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esetben) 

Nyilatkozat változás-bejegyzési kérelem benyújtásáról és a kérelem adott esetben   

Árazott költségvetés  
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F E L O L V A S Ó L A P  

 

amely tartalmazza azokat az adatokat, amelyek az ajánlatok felbontásakor ismertetésre 

kerülnek 
 

A j á n l a t t e v ő  n e v e :    

A j á n l a t t e v ő  s z é k h e l y e :    

Adószáma: 

Cégjegyzék száma: 

Bankszámla száma: 

 

 

A közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó személy adatai: 

 

Név: 

Beosztás: 

Telefonszám: 

Fax-szám: 

E-mail cím: 

 

Az ajánlat tárgya:  

A „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Demecser Városban” 

 

Az ajánlattételi dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 

kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után kijelentjük, hogy ajánlatunk elfogadása 

esetén a szerződésben meghatározottak teljesítését az alábbi ellenszolgáltatásért vállaljuk: 

 

 

I. rész: nettó ………………… Ft 

II. rész: nettó ………………… Ft 

III. rész: nettó ………………… Ft 

IV. rész: nettó ………………… Ft 

 

 

 

……………………, 2014. ……………. …... nap 

 

 

………………….……………… 

cégszerű aláírás(ok) 
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AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT 

a Kbt. 60.§ (3) bekezdése szerint 

 

Alulírott …………………………………. (név) az Ajánlattevő ……………………………… 

(cégnév) nevében nyilatkozok arról, hogy a  „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 

Demecser Városban”  tárgyú közbeszerzési eljárásban a(z) ………………………….. 

(cégnév) Ajánlattevő részt kíván venni … rész vonatkozásában. 

 

Miután az Önök fenti tárgyú közbeszerzési eljárásához kapcsolódó ajánlattételi felhívásának 

és dokumentációjának feltételeit – a műszaki leírást a szerződéses feltételekkel együtt – 

átvizsgáltuk, megértettük, ezúton nyilatkozunk, hogy a műszaki leírásnak megfelelően 

ajánlatot teszünk a szerződés teljesítésére az ajánlatunkban megadottak szerint. 

 

Az ajánlattételi felhívásban közölt feltételeket elfogadjuk. 

 

Az általunk a jelen ajánlatban megajánlottak minden tekintetben megfelel(nek) az ajánlattételi 

felhívásban és a dokumentációban előírt valamennyi műszaki követelménynek. 

 

Nyertességünk esetén a szerződést a tárgyalások eredményeként kialakult feltételeknek 

megfelelően kívánjuk megkötni és azt teljesíteni szándékozunk. 

 

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

…................................................................ (ajánlattevő megnevezése) cégjegyzésre jogosult 

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 

…………………………………………….. (cég megnevezése) által benyújtott, az ajánlat 

részét képező valamennyi dokumentum tartalma megfelel a valóságnak, azok 

tartalmáért felelősséget vállalok. 

 

 

 

…………… 2014. ………… hó ….... nap 
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………………….……………… 

cégszerű aláírás(ok) 
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NYILATKOZAT 
A Kbt. 60.§ (5) bekezdése szerint 

Kkvt. szerinti minősítésről 

 

Alulírott ..................................... (név), mint a(z) ......................................................... (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában   

 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy a(z) ............................................................. ajánlattevő a kis-és középvállalkozásokról, 

fejlődésük támogatásáról szóló  2004. évi XXXIV. (Kkvt.) törvény 3. §-a
2
 értelmében

3
: 

 

  mikrovállalkozásnak minősül; 

  kisvállalkozásnak minősül; 

  középvállalkozásnak minősül; 

  nem minősül KKV-nak. 

 

Jelen nyilatkozatomat a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Demecser Városban” tárgyú 

közbeszerzési eljárás vonatkozásában tettem. 

 

 

………………………., 2014. ……………….. hó …... nap 

 

 

………………….……………… 

cégszerű aláírás(ok) 

                                        
2 3. § (1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek 

a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy 
mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 

(2) A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő 
forintösszeg. 

(3) A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek 
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és 
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő 
forintösszeg. 

(4) Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen 
vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy 
együttesen meghaladja a 25%-ot. 
(5) A (4) bekezdésben foglalt korlátozó rendelkezést nem kell alkalmazni a 19. § 1. pontjában 
meghatározott befektetők részesedése esetében. 
(6) Ahol jogszabály „KKV-t”, „mikro-, kis- és középvállalkozást”, illetve „kis- és 
középvállalkozást” említ, azon - ha törvény másként nem rendelkezik az e törvény szerinti KKV-
t kell érteni.) 

3 A megfelelő választ X-el kell jelölni! 

cdp://1/A0400034.TV/3/
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NYILATKOZAT 

A Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja és a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint
4
 

 

Alulírott ..................................... (név), mint a(z) ......................................................... (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 

Demecser Városban” tárgyú közbeszerzési eljárásban 

 

a) a teljesítéséhez alvállalkozót veszünk igénybe a … rész vonatkozásában 

 

A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítésében alvállalkozók 

közreműködnek 

 

 

A fenti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó 

mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében 

A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozók megnevezése (gazdasági szereplő neve, címe) 

 

A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozók esetében a teljesítés %-os arányának megjelölése
5
 

 

 

 

A megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét. 

 

b)  a teljesítéséhez alvállalkozót nem veszünk igénybe 

c) az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet (vagy személy) kapacitására 

támaszkodva kívánunk megfelelni 

… rész vonatkozásában 

Más szervezet 

(vagy személy) 

megnevezése (név, 

cím)
6
 

Alkalmassági követelmény 

(az eljárást megindító 

felhívás vonatkozó pontjának, 

továbbá az ott megjelölt 

alkalmassági követelmény 

pontos megjelölésével) 

Igazolás 

módja 

Igénybevétel/ 

Bevonás módja 

    

    

 

Kelt………………………., 2014.  . …………………. hó ….. napján. 

………………….……………… 

                                        
4 Az ajánlattevők egyénileg kötelesek nyilatkozni. 
5 Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy 
milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. 
6 Alvállalkozó a teljesítésben való részvétel arányától függetlenül is, vagy egyéb más, a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül részt nem vevő vagy a 
teljesítésben ténylegesen igénybe nem vett szervezet (személy) is, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az 
ajánlattevő e szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni. 
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cégszerű aláírás(ok) 
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NYILATKOZAT
7
 

kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (vagy személy) részéről 

a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint az erőforrások rendelkezésre állásáról 

(adott esetben) 

 

 

 

 

Alulírott ................................................. (név), mint a(z) 

................................................................. (cégnév) kapacitásait rendelkezésre bocsátó 

szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény. (továbbiakban: Kbt.) 55.§ 5) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy a „Fotovoltaikus rendszerek 

kialakítása Demecser Városban” tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő szerződés 

teljesítéséhez szükséges alkalmasságának igazolásaként általam biztosított erőforrásokat 

az ajánlattevő rendelkezésére bocsátom, azok ajánlattevő rendelkezésére állnak majd a 

szerződés teljesítésének időtartama alatt. 

 

 

………………………….……., 2014. ……………….. hó …... nap 

 

 

………………….……………… 

cégszerű aláírás(ok) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
7 A nyilatkozatot ajánlattevőknek és alvállalkozóknak nem kell kitölteni. 
Amennyiben az ajánlattevő több kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetet (vagy személyt) vesz 
igénybe, minden szervezetnek (vagy személynek) külön-külön nyilatkoznia kell. 
 



39 
 

 

 

NYILATKOZAT 

kizáró okokról 

 

(Magyarországon letelepedett ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők 

külön-külön teszik meg saját eredeti nyilatkozat formájában) 

 

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

 

az alábbi nyilatkozatot tesszük… rész vonatkozásában: 

 

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben 

foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki:  

 

Kbt. 56. § (1) bekezdés: 

 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 

végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy 

ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki 

személyes joga szerint hasonló helyzetben van;  

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;  

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben 

megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 

nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható 

büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) 

pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az 

ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;  

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje 

alatt;  

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 

kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti 

ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;  

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot  

szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen 

megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;  

g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása 

esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 

7/A.  

§-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak 

felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő 

befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli 

állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi 

bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;16 

 h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 

törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben 

történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, 

hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése 

vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. 
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törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben 

részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, 

hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga 

szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése 

jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok 

alól nem mentesült;  

 

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött 

szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) 

két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban 

megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban 

megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként 

szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;  

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot 

szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;  

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:  

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik 

adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

vagy  

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége 

szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-

visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott 

országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell 

eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja 

teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a 

szerződés alapján kapott jövedelem,  

kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § 

r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.  

 

Kbt. 56. § (2) bekezdés: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, 

amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati 

joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 

amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. 

Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező 

gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira 

vonatkozóan kell az (1) bekezdés k) pont ka) alpontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni 

Kijelentjük továbbá, hogy alvállalkozóinkkal és az alkalmasság igazolásában részt vevő más 

szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 56 §. (1) bekezdés a)-f) és h)-k) pontjaiban 

meghatározott kizáró okok. 

 

Jelen nyilatkozatot a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Demecser Városban” tárgyú 

közbeszerzési eljárás keretében teszem.  

 

………………………….……., 2014. ……………….. hó …... nap 

 

 

 …………………………………………. 

       cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT 

kizáró okokról 

 

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

 

az alábbi nyilatkozatot tesszük… rész vonatkozásában: 

I. 

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (a 

továbbiakban: Kbt.) foglalt, az ajánlattételi felhívásban megjelölt kizáró okok. 

II.
8
 

II/1. Cégünk olyan társaságnak minősül, melyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek. 

 

II/2. Cégünk olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. 

 

(A II/1. pont választása esetén, vagyis, ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, 

akkor 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:
9
 

 

Név Állandó lakóhely 

  

 

 

IV.
10

  

A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-f) és h)-k) 

pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.  

 

vagy 

 

A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe alvállalkozót. 

 

V. 
11

 

Az alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) 

bekezdés a)-f) és h)-k) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá. 

 

vagy 

 

Az alkalmasságunk igazolására nem veszünk igénybe más szervezetet. 

 

 

                                        
8 Megfelelő pont aláhúzandó! 

9 Felhívjuk a figyelmet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3.§ re) pontjában foglaltakra  
10 Megfelelő pont aláhúzandó! 
11 Megfelelő pont aláhúzandó! 
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VI.
12

 

A 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 megnevezése: ………………………………….. 

 

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 

 

Jelen nyilatkozatot a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Demecser Városban” tárgyú 

közbeszerzési eljárás keretében teszem.  

 

 

 

 

………………………….……., 2014. ……………….. hó …... nap 

 

 

 …………………………………………. 

                    cégszerű aláírás 

 

 

                                        
12 Megfelelő pont aláhúzandó! 
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NYILATKOZAT 

mérleg szerinti eredményről 

 

 

 

Alulírott ..................................... (név), mint a(z) ......................................................... (cégnév) 

cégjegyzésre jogosult a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Demecser Városban” 

tárgyú közbeszerzési eljárás keretében nyilatkozom, hogy az általam jegyzett cég az 

ajánlattételi felhívás 13.1 pontjában meghatározott pénzügyi-gazdasági alkalmassági 

feltételnek megfelel, azaz az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított utolsó 

három lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye nem volt egynél több alkalommal 

negatív. 

 

 

 

………………………….……., 2014. ……………….. hó …... nap 

 

 

 

 …………………………………………. 

 cégszerű aláírás 
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NYILATKOZAT 

szerződéstervezetről  

 

 

Alulírott …………………………….., mint a ……………………………………. 

ajánlattevő jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az 

 

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Demecser Városban” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás szerződés tervezetét módosítás nélkül elfogadjuk. 

vagy 

a szerződéstervezetre … rész vonatkozásában az alábbi észrevételeket kívánjuk tenni: 

- …………………………….. 

- …………………………….. 

- …………………………….. 

 

 

 

 

………………………...., 2014. ………………….…….. hó …. nap 

 

 

 

 

 …………………………………………. 

           cégszerű aláírás(ok) 
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NYILATKOZAT  

üzleti titokról  

 

 

Alulírott …………………………….., mint a ……………………………………. 

ajánlattevő jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az 

 

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Demecser Városban” 

tárgyában indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunk üzleti titkot tartalmaz/ 

nem tartalmaz. 

 

Amennyiben tartalmaz:  

Az üzleti titoknak minősülő információkat és adatokat az ajánlatunk elválaszthatatlan részét 

képező fejezetében /külön kötetben* különítettük el. 

 

………………………...., 2014. ………………….…….. hó …. nap 

 

 

 

 

 …………………………………………. 

           cégszerű aláírás(ok) 
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NYILATKOZAT  

306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 8.§-a szerinti  és a 45/2004. (VII.26.) BM–KvVM és a  

98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletben foglaltakról 

 

Alulírott …………………………….., mint a ……………………………………. 

ajánlattevő jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az 

 

 

- Az építési – bontási tevékenység során keletkező hulladékok kezelése tekintetében a 

45/2004. (VII.26.) BM–KvVM rendelet előírásai szerint járok el, ezen felül a 

környezetre veszélyes építési törmelék, építési hulladék, környezetre veszélyes építő 

anyagok deponálása, szállítása, kezelése alkalmával betartom a 98/2001. (VI.15.) 

Korm. rendeletben foglaltakat, és nyertességem esetén ilyen irányú tevékenységét a 

jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelően igazolom. 

 

 

Jelen nyilatkozatot a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Demecser Városban” tárgyú 

közbeszerzési eljárás keretében … rész vonatkozásában teszem.  

 

………………………...., 2014. ………………….…….. hó …. nap 

 

 

 

 

 …………………………………………. 

           cégszerű aláírás(ok) 
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NYILATKOZAT  

biztosítékokról 

 

Alulírott …………………………….., mint a ……………………………………. 

ajánlattevő jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy 

nyertességünk esetén, az ajánlati felhívásban meghatározott valamennyi biztosítékot a Kbt. 

126.§ (4) bekezdésében meghatározott határidőben rendelkezésre bocsátjuk… rész 

vonatkozásában 

 

Jelen nyilatkozatot a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Demecser Városban” tárgyú 

közbeszerzési eljárás keretében teszem.  

 

………………………...., 2014. ………………….…….. hó …. nap 

 

 

 

 

 …………………………………………. 

           cégszerű aláírás(ok) 
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NYILATKOZAT  

 

 

Alulírott …………………………….., mint a ……………………………………. 

ajánlattevő jelen eljárásban cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy 

nyertességünk esetén,  

 

-  a beruházás nettó értékének megfelelő építési felelősségbiztosítással rendelkezik vagy a 

meglévőt erre kiterjeszti, mely az ajánlatkérő által jóváhagyott teljesítés napjáig érvényes, 

illetve a meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára együttesen, 

ajánlatkérő által jóváhagyott teljesítés napjáig kiterjeszti. 

 

Tudomásul veszem, hogy a fenti fentiekben felsoroltak a szerződés hatályba lépésének 

feltétele és annak elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 124. § (4) 

alapján és ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést 

 

Jelen nyilatkozatot a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Demecser Városban” tárgyú 

közbeszerzési eljárás keretében… rész vonatkozásában teszem.  

 

………………………...., 2014. ………………….…….. hó …. nap 

 

 

 

 

 …………………………………………. 

           cégszerű aláírás(ok) 
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TÁJÉKOZTATÓ 

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRÓL 

 

Az ajánlat felbontása 

 

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontása az ajánlattételi határidő lejártának 

időpontjában kerül megkezdésre. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig 

benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül. 

 

Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk 

meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő 

esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek 

lehetnek jelen. 

 

Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe (székhelye, 

lakóhelye), valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési 

szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek. 

 

A nem elektronikusan beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok 

ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt 

napon belül megküld az összes ajánlattevőnek. 

 

Hiánypótlás, felvilágosítás 

 

A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára, 

azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban 

található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása 

érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kérni. 

 

A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és 

kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlattételi 

felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során a Kbt. 

26. §-ának nem megfelelő alkalmazása esetén az ajánlatban alvállalkozóként megjelölt 

gazdasági szereplő közös ajánlattevőnek minősíthető. 

 

Mindaddig, amíg az ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására - 

az ajánlatkérő által kiadott értesítésben megjelölt - határidő van folyamatban, az 

ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel 

hiánypótlásra. 

 

Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási 

felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi 

hiánypótlások során már nem pótolhatók. 

 

Az ajánlatkérő kizárólag csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlat elbírálása 

érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattevővel történő 

tárgyalásra. 

 

A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat:  

a) a 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy  



50 
 

b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés 

feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával.  

 

A b) ponttól eltérően 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 [Kbt. 63. § (4) bekezdése] 

kialakuló sorrendet nem befolyásolja. 

 

Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás vagy a felvilágosítás 

megadása a 67. § (3) és (7) bekezdéseiben foglaltaknak megfelel. A (3) vagy (7) 

bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás 

megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti 

ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során. 

 

Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (5) bekezdését megfelelően alkalmazza. Amennyiben 

Ajánlattevő a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt von be, köteles az arra 

vonatkozó Kbt. szerinti, az ajánlati felhívásban és dokumentációban szereplő 

valamennyi releváns dokumentumot benyújtani. Ajánlatkérő a hiánypótlás során 

bevont gazdasági szereplőre vonatkozóan újabb hiánypótlást nem rendel el, az 

ajánlatot a rendelkezésre álló információk, dokumentumok alapján bírálja el. 
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Feltételes Vállalkozási Szerződés 

 

 

amely létrejött egyrészről 

 

név:    Demecser Város Önkormányzata 

székhely:   4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. 

törzsszám:    

adószám:   

képviselő:    

 

mint Pályázó, - a továbbiakban  Megrendelő -, másrészről  

 

név:       

székhely:      

cégjegyzékszám:    

adószám:     

képviselő:     

 

mint Vállalkozó, - a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen: Felek – között, alulírott helyen és 

napon, Fotovoltaikus rendszerek kiépítése tárgyában, az alábbi feltételekkel. 

 

1. Előzmények 

A KEOP- 2014-4.10.0/N sz. pályázati konstrukció pályázati útmutató követelményei 

szerint Megrendelő napelemes rendszer telepítéséhez szükséges épületenergetikai 

veszteségfeltáró vizsgálatot végeztetett. Erre alapozottan audit-jelentés készült, mely 

feltárta és megfogalmazta a kialakítandó háztartási méretű kiserőműre vonatkozó 

javaslatát. 

A Jelen szerződésben meghatározott munkák az audit-jelentésben szereplő javaslatnak 

megfelelő eszközök beépítésére szolgálnak, továbbá a beszerzendő eszközök műszaki 

paraméterei kielégítik az audit-jelentésben és a KEOP- 2014-4.10.0/N pályázati 

konstrukcióban leírt technológia specifikus szakmai jogosultsági kritériumokat.  

A KEOP- 2014-4.10.0/N sz. pályázat „E” fejezet szakmai támogathatóság kritériumai 

részében megadott műszaki paramétereknek és kivitelezési feltételeknek, továbbá az 

auditor által jóváhagyott fejlesztéseknek megfelelő ajánlati felhívás megtörtént. A 

beérkezett 3 ajánlat kiértékelésének eredménye alapján a Megrendelő a Vállalkozót bízza 

meg a jelen szerződésben meghatározott munkák elvégzésével. 

Fentiek figyelembevételével kijelenthető, hogy a megvalósítani kívánt projekt kielégíti a 

KEOP- 2014-4.10.0/N sz. pályázat által meghatározott alábbi követelményeket: 

 gazdasági-termelési folyamat közvetlen hő- és/vagy villamosenergia-igényének 

részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból valósul meg, 

 a projekt megvalósításának együttes támogatási igénye nem haladhatja meg a 

meghatározott maximális 50 millió forintot, 

 a projekt nem engedély köteles, 

 a napelemes rendszer telepítése során 50 kVA alatti teljesítményű berendezés 

beépítése valósul meg, 
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 a villamosenergia-igény közvetett kielégítésére irányuló projekt által éves szinten 

megtermelhető villamos energia mennyisége nem haladja meg az épületek illetve 

gazdasági-termelési folyamatok fejlesztés utáni éves villamosenergia-igényét, 

 a villamosenergia-igény kielégítése céljából kialakított napelemes rendszer 

kivitelezése során elszámolt költségek a pályázatban meghatározott keretekkel 

összhangban vannak. (Napelemek, tartó eszközök, állványok, helyi rendszerhez illetve 

a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverter) és ezek kiépítésének 

költségei, külön mérő-és szabályozó berendezések, a havi villamosenergia-fogyasztási 

adatokat rögzítő mérőeszköz beépítése, az inverter kimeneti részéig felmerülő 

költségekkel bezárólag.) 

 

2. A szerződés hatálya: 
 

A pályázati konstrukció száma és megnevezése: 

 

KEOP-2014-4.10.0/N 

Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 

 

A projekt címe: 

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Demecser Városban”  

 

A szerződés akkor lép hatályba, mikor Megrendelő a pályázatra/projektre vonatkozó 

támogató okiratot/Támogatási szerződést kézhez vette és Vállalkozót erről tájékoztatta. A 

szerződés hatályát veszti, amennyiben az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Programokért felelős Helyettes Államtitkárság a pályázatot 

írásban elutasítja. 

 

3. A szerződés tárgya: 
 

I. vagy  II. vagy III. vagy IV. rész 

Megvalósítási helyszín(ek):   

Irányító szám, Helység:    

Helyrajzi szám:    

A tervezett fejlesztést biztosító Pályázói jogviszony: (tulajdonát képező / használatában 

álló / kezelésében levő) Pályázati Felhívás C1.fejezete szerinti elvégzendő munkák 

megnevezése: 

 

50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti (HMKE méretű), hálózatra csatlakozó napelemes 

rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése 

céljából az alábbiak, továbbá a jelen szerződés 1. és 2. sz. mellékletében részletezettek 

szerint. 

I. rész 

1. megvalósulási hely 

 

Felhasználó neve Demecser Város Önkormányzata, I.sz. csatl. pont 

Fogyasztási hely címe 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1., 246/1. hrsz. 

 

Napelemes Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) 

Napelem teljesítmény: 31,75 kWp 
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Csatlakozási teljesítmény: 30 kVA 

 

Telepítendő erőmű adatai: 

Napelemek típusa BMU250  (250 kWp) 

Napelemek száma (db) 127 

DC teljesítmény  (kWp) 31,75 

Inverterek típusa KACO POWADOR 18.0TL3 

Inverterek száma 2 

 

Általános leírás 

 

A PVPP telepítése: 

A PVPP számára előirányzott modulok száma, helye és típusa: 

 

PVPP része Modulok száma Modulok típusa 

Tető –önálló tartószerkezet 127 BMU250 

 

A PVPP számára előirányzott inverterek száma és típusa: 

 

Inverter típusa Inverterek száma 

KACO POWADOR 18.0 TL3 

Max. ajánlott PV generátorteljesítmény [W] 

Névleges teljesítmény [VA] 

Kapcsolási koncepció 

2 

18 000 

15 000 

transzformátor nélküli 

 

II. rész 

2. megvalósulási hely: 

Felhasználó neve Demecser Város Önkormányzata, II.sz. csatl. pont 

Fogyasztási hely címe 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. 246/1. hrsz 

 

Napelemes Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) 

Napelem teljesítmény: 31,75 kWp 

Csatlakozási teljesítmény: 30 kVA 

 

Telepítendő erőmű adatai: 

Napelemek típusa BMU250  (250 kWp) 

Napelemek száma (db) 127 

DC teljesítmény  (kWp) 31,75 

Inverterek típusa KACO POWADOR 18.0TL3 

Inverterek száma 2 

 
Általános leírás 

 

A PVPP telepítése: 

A PVPP számára előirányzott modulok száma, helye és típusa: 

 
PVPP része Modulok száma Modulok típusa 

Tető –önálló tartószerkezet 127 BMU250 
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A PVPP számára előirányzott inverterek száma és típusa: 

 

Inverter típusa Inverterek száma 

KACO POWADOR 18.0 TL3 

Max. ajánlott PV generátorteljesítmény 

[W] 

Névleges teljesítmény [VA] 

Kapcsolási koncepció 

2 

18 000 

15 000 

transzformátor nélküli 

 

III. rész 

3. megvalósulási hely 

Felhasználó neve Demecser Város Önkormányzata, Egészségház 

Fogyasztási hely címe 4516 Demecser, Szabolcs vezér u. 11. 753/2. hrsz. 

 

Napelemes Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) 

Napelem teljesítmény: 5,0 kWp 

Csatlakozási teljesítmény: 5,0 kVA 

Telepítendő erőmű adatai: 

Napelemek típusa BMU250  (250 kWp) 

Napelemek száma (db) 20 

DC teljesítmény  (kWp) 5,0 

Inverterek típusa SMA Sunny Tripower 5000 TL20 

Inverterek száma 1 

Csatlakozási teljesítmény kVA 5,0 

 

Általános leírás 

 

A PVPP telepítése: 

A PVPP számára előirányzott modulok számát, helyét és típusát az 1. táblázat mutatja. 

 

PVPP része Modulok száma Modulok típusa 

Tető  20 BMU250 

 

A PVPP számára előirányzott inverterek számát és típusát a 2. táblázat mutatja 

 

Inverter típusa Inverterek száma 

SUNNY Tripower 5000TL20 

Max. ajánlott PV generátorteljesítmény 

[W] 

Névleges teljesítmény [VA] 

Kapcsolási koncepció 

1 

5000 

5000 

transzformátor nélküli 

 

 

IV. rész 

4. megvalósulási hely 

 

Felhasználó neve Demecser Város Önkormányzata, Művelődési Ház 

Fogyasztási hely címe 4516 Demecser, Szabolcs vezér u. 6., 680/7. hrsz. 
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Napelemes Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) 

Napelem teljesítmény: 5,25 kWp 

Csatlakozási teljesítmény: 5,0 kVA 

 

Telepítendő erőmű adatai: 

Napelemek típusa BMU250  (250 kWp) 

Napelemek száma (db) 21 

DC teljesítmény  (kWp) 5,25 

Inverterek típusa SMA Sunny Boy 5000 TL21 

Inverterek száma 1 

Csatlakozási teljesítmény kVA 5,0 

 

Általános leírás 

 

A PVPP telepítése: 

A PVPP számára előirányzott modulok számát, helyét és típusát az 1. táblázat mutatja. 

 

PVPP része Modulok száma Modulok típusa 

Tető  21 BMU250 

 

A PVPP számára előirányzott inverterek számát és típusát a 2. táblázat mutatja 

 

Inverter típusa Inverterek száma 

SUNNY Boy 5000TL21 

Max. ajánlott PV generátorteljesítmény 

[W] 

Névleges teljesítmény [VA] 

Kapcsolási koncepció 

1 

5250 

5000 

transzformátor nélküli 

 

 

4. Munkavégzés ütemezése/Teljesítési határidők: 
 

Munkavégzés megkezdésének időpontja:  

Munkavégzés befejezésének határideje: (Figyelemmel a Pályázati Felhívás C9 fejezetében 

foglaltakra) 

 A munkavégzés helyét a Megrendelő köteles a munka megkezdésének napján 

munkavégzésre alkalmas állapotban rendelkezésre bocsátani. Amennyiben a Megrendelő 

ennek a kötelezettségének nem tenne eleget, a Vállalkozó munkavégzésének 

akadályozásából származó késedelmet a Szerződő Felek írásban rögzítik. A késedelem 

időszakával a rögzített teljesítési hátidők automatikusan meghosszabbodnak 

 

A tevékenységek ütemezése 

 

 Elvégzett feladatok Teljesítés határideje 

1. ütem Beépítésre kerülő anyag 

Megrendelő telephelyére történő 

szállítása. 

Pályázat megnyerését követően 

véglegesítésre került Vállalkozói 

Szerződésben kerül 

meghatározásra. 
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2. ütem Szerelési, kivitelezési munkák 

elvégzése, műszaki átadás-átvétel 

(Teljes befejezés.) 

Pályázat megnyerését követően 

véglegesítésre került Vállalkozói 

Szerződésben kerül 

meghatározásra 

 

Az előteljesítés Vállalkozó részéről megengedett. 

 

5. Vállalkozási díj/ Fizetési feltételek: 

 

A vállalkozási díj megfizetése szállítói finanszírozás keretében, az igazolt teljesítést 

követően, átutalással, a Kbt. 130. § (3) bekezdése szerint, illetve amennyiben van 

alvállalkozói teljesítés, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól 

szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épbr.) 14. § (1) bekezdése 

szerint. 

 

Vállalkozási díj (nettó):  

I. rész vagy II. rész vagy III. rész, vagy IV. rész 

nettó:   

ÁFA 27 %:    

bruttó:   

 

Vállalkozási díjnak a nettó vállalkozói díj minősül. Az ÁFA bevallása és a megfizetése a 

hatályos adójogszabályok szerint történik. 

 

A vállalkozási díj tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal járó 

költséget, járulékot és díjat (ideértve az esetlegesen a Szerződés teljesítése során 

létrehozott tervek tekintetében fizetendő felhasználási díjat is). A Vállalkozó a vállalkozási 

díjon kívül a Szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem 

jogosult költséget elszámolni. 

A vállalkozási díj tételezését és műszaki tartalmát a jelen szerződés elválaszthatatlan 

mellékletét képező árajánlat tartalmazza, melyre vonatkozóan a vállalkozói díj fix, rögzített 

díj, az valamennyi, a rendszer kiépítéséhez és beüzemeléséhez szükséges munka- és 

anyagköltséget tartalmazza, annak mértékét Szerződő Felek csak a támogatást nyújtó 

előzetes hozzájárulását követően jogosultak módosítani. 

 

6. Kifizetés(ek) ütemezése: 
 

Az ütemezésnek tartalmaznia kell az ütem megnevezését (előleg számla, 1. rész-számla, 2. 

rész-számla, végszámla stb.) megnevezését, az adott ütemre elvégzett feladatokat és a 

számla összegét. 

A Megrendelő a vállalkozói díjat az alábbiak szerint köteles megfizetni: 

 

 Elvégzett feladatok Számla összege (Ft + 

ÁFA) 

1. rész-számla A 4. pontban meghatározott feltétel 

teljesítése esetén. 

,-Ft+ÁFA           (a 

vállalkozási díj 50 %-a 

összegében) 

végszámla A Vállalkozási szerződés teljesítését 

igazoló audit és műszaki átadás átvételi 

jegyzőkönyv kiállítását követő 30 napon 

,-Ft+ÁFA           (a 

vállalkozási díj 50 %-a 

összegében) 
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belül 

 

Számlavezető bank:  

Számlaszám:  

 

A Vállalkozó akkor jogosult rész-számla kiállítására, ha az elvégzett munkákat a 

Megrendelő teljesítésigazolási eljárásban átvette. A Megrendelő igénye szerint az 

átvételhez, vagy a számlákhoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, 

amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja. 

 

A Vállalkozó által kiállított számla benyújtása úgy minősül, mint ha a Vállalkozó külön 

nyilatkozott volna arról, hogy a szerződés a megfelelő ütemben és minőségben elkészült és 

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van. 

 

Vállalkozó akkor jogosult a vállalkozói díjról végszámlát kibocsátani, amikor az átadás-

átvétel sikeresen megtörtént. 

 

7. Teljesítésigazolási eljárás/ Átadás-átvételi eljárás: 
 

A munka befejezéseként, de legkésőbb a teljesítési határidőként meghatározott időpontban 

a Szerződő Felek átadás-átvételi eljárást tartanak, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel. 

 

A munkákat az anyag és munkaminőség szempontjából akkor kell befejezettnek és 

szerződésszerű teljesítettnek tekinteni, ha a szakmai szokások, szabványok és egyéb (jog) 

szabályok szerint első osztályú minőségben történt, a rendszer hibátlan üzemszerű 

működésre alkalmas, ideértve mind az alkatrészeket és tartozékokat is, ami a 

rendeltetésszerű használathoz általában szükséges. A munkákat a Megrendelő átvenni 

köteles, az átadás-átvételt nem késleltetheti az épület készültségi állapota és a 

beüzemeléshez szükséges elektromos hálózat ill. a belső épületgépészeti rendszer 

kiépítésének hiánya vagy késedelme. 

 

Az átadás-átvétel időpontját a Vállalkozó tűzi ki, s arról a Megrendelőt írásban 

tájékoztatja. A Megrendelő az átadás-átvétel során köteles a munkát megvizsgálni, és a 

vizsgálat alapján felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési 

összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket a jegyzőkönyvben 

rögzíteni. 

 

Az átadás-átvétel során a Vállalkozó a Megrendelőnek átadja a beépített anyagokra 

vonatkozó összes iratot (számla, gépkönyv, jótállási jegy, stb.), s megadja a szolgáltatott 

dolgok felhasználásához, fenntartásához szükséges tájékoztatást, dokumentációt. 

 

A Műszaki átadás-átvétel meghiúsulását írásban kell rögzíteni, a kifogásolt hibákat 

felsorolni és határidő megadásával új eljárást kitűzni. 

 

Az átadás után próbaüzem időszaknak minősül a rendszer 8 napon keresztül tartó 

folyamatos üzemeltetése. Ebben az időszakban bekövetkező gépészeti anyaghibákért a 

gyártók felelnek, a rendszer tervezési és kivitelezési (szerelési) hibáiért a Vállalkozó felel. 

Mindkét esetben a Vállalkozónak azonnali intézkedési kötelezettsége van a hiba elhárítása 

érdekében. 
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A munkák végzésével és befejezésével kapcsolatos szakhatósági engedély megszerzéséhez 

a szükséges műszaki tervdokumentációt a Vállalkozó elkészíti és eljár a Megrendelő 

megbízása alapján. A használatbavételi eljárási díj a Megrendelőt terheli. A Vállalkozó 

köteles megjelenni a munkával kapcsolatos hatósági ellenőrzésen, műszaki átvételen, 

teljesíteni az engedélyező vagy jóváhagyó hatóság utasításait. Az ilyen utasításokkal 

kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik. 

 

8. Jótállási/Garanciális/Szavatossági kötelezettségek: 
 

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzést megvalósítja, valamint a 

jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz a Szerződés előírásainak 

megfelelően. 

 

A Vállalkozó az árajánlatban tételesen felsorolt rendszer üzemképességéért vállal 

felelősséget és garanciát. A beépített termékekért a Vállalkozó az adott gyártó 

meghatározott feltételei szerint vállal jótállást. 

A Vállalkozó 3 évig köteles teljes garanciát (jótállást) vállalni az általa elvégzett munkáért 

és a bizonyítottan a hibájából keletkezett meghibásodást, ill. működési rendellenességet 

köteles a Megrendelő írásbeli értesítésétől számított 48 órán belül, munkanapokon 

megkezdeni a hiba elhárítását. 

 

9. Szerződés módosítása, megszűnése: 
 

Jelen hatályos szerződés módosítása csak a támogatást nyújtó jóváhagyását követően 

lehetséges. 

A Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelme esetén a Megrendelő jogosult jelen 

szerződéstől egyoldalúan elállni. 

 

Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás 

következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, a Megrendelő jogosult a 

szerződéstől elállni. A Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak 

tekintik különösen, ha a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt 

jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, 

illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya 

alatt áll. Amennyiben a Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás következik be, 

köteles a Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban 

értesíteni. A Megrendelő jogosult a szerződéstől továbbá elállni különösen, ha a 

Vállalkozó szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget. 

 

10.  A Felek kötelezettségei 

 

A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavégzést megvalósítja, valamint a 

jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek eleget tesz a Szerződés előírásainak 

megfelelően. 

 

A Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott munkákkal érintett 

építményre vonatkozó jogerős építési engedéllyel rendelkezik. 

A Vállalkozó a hatósági előírások betartásáról a munkavégzés során gondoskodni köteles. 

A Vállalkozó kötelezi magát, hogy a munkát szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag 

és minőségileg kifogástalan kivitelben, a műszaki előírásoknak, a vonatkozó magyar 
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előírásoknak, műszaki szabályoknak és szabványoknak, a technika mai állásának 

megfelelően, I. osztályú minőségben, határidőben egy szakvállalat gondosságával elvégzi, 

az ehhez szükséges hatósági engedélyeket beszerzi, illetve valamennyi egyéb szerződéses 

kötelezettségének szerződésszerűen eleget tesz. 

 

A Vállalkozó tartozik az építés-szerelésről szabályszerű építési naplót vezetni és abban 

minden lényeges adatot, körülményt és utasítást rögzíteni, azzal, hogy az építési naplóban 

tett bejegyzésen túl is tartozik a Megrendelőt az építés-szerelés eredményességét, 

minőségét, határidejét érintő lényeges körülményről külön is írásban értesíteni. 

 

A Vállalkozó a munkát a Megrendelő igénye szerint köteles elvégezni. Az utasítás nem 

terjedhet ki a munka megszervezésére, illetve nem teheti a teljesítést terhesebbé. 

 

A Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Vállalkozó alvállalkozó(k) 

bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a Szerződésben foglalt 

kötelezettségek teljesítéséért. A Vállalkozó jótáll azért, hogy a bevont alvállalkozó, 

szervezet rendelkezik minden olyan képesítéssel, engedéllyel és jogosítvánnyal, amellyel a 

Vállalkozó maga is rendelkezik és/vagy amely a Szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez 

szükséges. 

Ha a Vállalkozóval egyidejűleg a munkaterületen más vállalkozók is dolgoznak, a 

Megrendelő köteles megteremteni a munka gazdaságos és gyors, a vállalkozókkal 

összehangolt elvégzéséhez szükséges feltételeket, a Vállalkozó pedig köteles munkáját a 

többi vállalkozóval összehangolni. A munka nem megfelelő megszervezésével másnak 

okozott kárt a mulasztó köteles megtéríteni. 

 

11.  A szerződés biztosítékai 

 

A Vállalkozót a jelen Vállalkozási szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, 

feladatának – a Vállalkozónak felróható – késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-

fizetési kötelezettség terheli. 

A késedelmi kötbér alapja az adott ütemre vonatkozó nettó vállalkozói díj, mértéke pedig a 

késedelem napjaira vonatkozóan 1,0 %/nap. Az első 5 nap kötbérmentes.  

A Megrendelő fizetési késedelme esetén késedelmi kamat fizetésére köteles. A késedelmi 

kamat mértéke az MNB által közölt mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. A 

Vállalkozó az általa beépített anyagokra tulajdonjog fenntartással él, azok tulajdonjogát 

kifejezetten fenntartja addig, amíg azok teljes vállalkozási díja nincs kifizetve. 

A Megrendelő késedelme az adott teljesítéssel kapcsolatban a Vállalkozóra nézve irányadó 

határidők – a Megrendelő késedelmének időtartamával történő – automatikus 

meghosszabbítását eredményezi. 

 

A Vállalkozót a jelen Vállalkozási szerződésben meghatározott bármely kötelezettségének, 

feladatának – a Vállalkozónak felróható – nem megfelelő minőségben történő teljesítése 

esetén hibás teljesítési kötbér-fizetési kötelezettség terheli. 

Amennyiben a Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozó által végzett munka nem 

megfelelő minőségű, úgy írásban felszólítja a Vállalkozót a munka ésszerű határidőre 

történő kijavítására. Amennyiben a Vállalkozó a kitűzött határidőre nem javítja ki a 

munkát a Megrendelő elvárásainak megfelelően, hibás teljesítési kötbér-fizetési 

kötelezettség terheli. 

A hibás teljesítési kötbér mértéke az egyedi megrendelésekkel kapcsolatban felmerült 

hibás teljesítés esetén a megrendelés nettó Vállalkozási díjának 25 %-a. 
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A Vállalkozót meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli, amennyiben a jelen 

Szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható ok következtében meghiúsul, ill. 

amennyiben a Vállalkozó jogos ok nélkül megtagadja a teljesítést. A meghiúsulási kötbér 

mértéke az adott megbízás Vállalkozási díjának 100 %-a. 

A kötbér megfizetése nem érinti a Megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel 

okozott  és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. 

A kötbérek és a szerződés hibás teljesítéséből származó károk kumulált összegének felső 

határa nem haladhatja meg a teljes vállalkozási díj 33 – azaz harminchárom – százalékát. 

A munkavégzés megrendelői, kivitelezői problémák megalapozottsága nélküli felbontása 

esetén, a Vállalkozó jogosult az addig elvégzett munka (átalányáras vállalás esetén 

arányosítva, tételes elszámolás esetén a felmért mennyiség), valamint a hátralévő 

munkavégzés értékére vetített jegybanki alapkamatnak megfelelő összeg leszámlázására, 

meghiúsulási kötbérként. 

 

A kötbér esedékessé válik: 

- Kijavítható hiba esetében: a kijavításra megállapított határidő eredménytelen elteltét 

követő napon, ha a hiba kijavítása nem történt meg, illetve ha megtörtént, de a 

kijavított teljesítést a Megrendelő szintén hibás teljesítésként értékeli; 

- Ki nem javítható hiba esetében: a hibás teljesítés a Megrendelő által történő 

megállapításának napján; 

- Meghiúsulás esetén: a Megrendelő tudomásszerzésének napján a meghiúsulásra, 

illetve a teljesítés Vállalkozó által történt jogos ok nélküli megtagadásáról. 

 

A kötbér alkalmazását megalapozó tény megállapítására a Megrendelő jogosult. 

Amennyiben a Megrendelő megállapítja a kötbér igényét megalapozó tényt, a kötbér 

esedékessé válását követő 3 munkanapon belül írásban értesíti a Vállalkozót. A kötbér 

érvényesítésére a tárgyhavi számlázáskor kerül sor. A Megrendelő jogosult arra, hogy a 

Vállalkozó vállalkozói díj követelésével szemben kötbér követelését beszámítsa. 

 

Az értesítésben a Megrendelő köteles megjelölni azt, hogy a kötbért: 

 melyik megrendeléssel kapcsolatban, 

 a teljesítés mely hiányosságának következtében, 

 milyen jogcímen és 

 milyen összegben alkalmazza. 

 

A késedelmi kötbér Vállalkozó általi megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés 

alól. 

 

12.  Együttműködés, kapcsolattartás 

 

A Szerződő Felek kötelesek a másik felet minden olyan körülményről haladéktalanul 

írásban értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését 

veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az értesítési 

kötelezettséggel terhelt fél a felelős. 

 

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés teljesítése során változtatások, 

valamint pót-, illetve többletmunkálatok szükségessége merül fel, úgy azt a felek kötelesek 

egymással egyeztetni és arról jegyzőkönyvet felvenni. 
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A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat, 

valamint a teljesítésük során az egymásnak átadott információkat bizalmasan kezelik. Ez 

értelemszerűen nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek titokban tartását 

jogszabály nem teszi lehetővé. 

A Szerződő Felek a munkákkal kapcsolatos minden érdemi közlést írásban kötelesek a 

másik féllel közölni. Írásbeli közlésnek minősül a telefaxon vagy távirati úton megtett 

nyilatkozat és E-mail is. 

 

A nyilatkozatokat a Szerződő Felek képviselőinek a másik fél képviselőjéhez kell 

intézniük. 

 

 Megrendelő képviselője: 

 Név: Kiss Gyula  polgármester 

 Cím: 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 1. 

 Telefon:  

 E-mail cím:  

 

 Vállalkozó képviselője: 

 Név:   

 Cím:   

 Telefon:   

 Fax:   

 Mobil:   

 E-mail cím:   

 

13. Vegyes rendelkezések 

 

Felek tudomásul veszik, hogy támogatásból megvalósuló projektként a helyszíni 

ellenőrzést, szemlét tűrni, valamint az ellenőrökkel együttműködni kötelesek. Az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 122. §-a alapján az arra feljogosított 

szervezetek a projekt bármelyik szakaszában ellenőrzést végezhetnek. Vizsgálatuk során a 

helyszíni ellenőrzésre vonatkozóan felsoroltakat, illetve ellenőrzési programjukban foglalt, 

a pályázattal és a támogatással összefüggő bármely dokumentumot, objektumot 

vizsgálhatnak, arról információt kérhetnek. Felek kötelesek az ellenőrzést végző szerv 

képviselőinek ellenőrzési munkáját a helyszínen a megfelelő dokumentumok, számlák, a 

projekt megvalósítását igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával is 

elősegíteni, illetve azon túl a projekt fizikai teljesítésének vizsgálatát lehetővé tenni. 

Amennyiben a Szerződő Felek között a vállalkozás teljesítésével vagy minőségével 

kapcsolatos vita alakul ki, úgy azt elsősorban békés úton kísérelik meg rendezni. 

Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Szerződő Felek alávetik magukat a területileg 

illetékes bíróság kizárólagos illetékességének. Az esetleg szükséges szakvélemény 

költségeit az a fél köteles előlegezni, amelynek a szakvélemény elkészítése érdekében áll, 

és az a fél viseli, amely a szakvélemény szerint a kialakult helyzetért felelős. 

 

A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk. és a 

Kbt., valamint a Szerződő Felek jogviszonyára vonatkozó jogszabályok, szabványok és 

más, egyéb kötelező erejű rendelkezések irányadók. 

 

14.  Mellékletek: 
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1. sz. melléklet: 

Megrendelő ajánlatkérése / Feladat meghatározása 

 

2. sz. melléklet: 

Hiteles (aláírt), tételes árajánlat, mely(ek) a vállalkozási díjat és a Szerződés tárgyában 

foglaltakat támasztják alá. 

 

3. sz. melléklet: 

Aláírt Vállalkozói nyilatkozat. (A rendszerek/fejlesztések a Pályázati Útmutató E. 

fejezetében meghatározott technológia specifikus szakmai jogosultsági kritériumoknak 

megfelelnek. A kivitelezés a vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások 

megtartásával, szakszerűen kerül lebonyolításra, továbbá, a kivitelezés során a vonatkozó 

szabványok előírások betartásra kerülnek.) 

A napelemes modulokra gyártói garancia minimum 20 évre, legalább 80%-os 

teljesítményre 

4. sz. melléklet:  

Tanúsítványok, Minősítések mely(ek) a Pályázatai felhívás E. fejezetében foglalt 

követelményeknek való megfelelőséget támasztják alá.  

A fent említett dokumentumok egymást kiegészítik, és kölcsönösen magyarázzák, de 

kétértelműség és eltérések esetén a Szerződés értelmezése szempontjából a fenti sorrend 

minősül fontossági sorrendnek. 

A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 

Szerződés példányszáma: 

Jelen szerződés 5 példányban készült, ebből 3 példány a Megrendelőt, 2 példány pedig a 

Vállalkozót illeti meg. 

 

Szerződéskötés helye és ideje: Nyíregyháza, 2014. augusztus 19. 

 

Szerződő felek cégszerű aláírása (aláírásra jogosult hivatalos képviselő(k) megnevezése, 

pecsét. 

 

 

 

 -------------------------------------- -------------------------------------- 

 Megrendelő Vállalkozó 

 

 
 


