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1. Az ajánlatkérő: 

 

Békés Megyei Kormányhivatal (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) 

 

Az ajánlatkérő nevében eljáró kapcsolattartó neve és címe, telefonszáma, e-mail címe: 

Darázs és Társai Ügyvédi Iroda (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 31.) 

dr. Zolnai Krisztina faksz (00236) 

Telefon: +36 30/699-0288 

E-mail: drzolnai@drzolnaikrisztina.com 

Ajánlatkérő felhívja a T. ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás során a kapcsolatot elsősorban e-

mailen tartja ajánlattevőkkel és minden dokumentum e-mail útján kerül megküldésre. (Kbt. 41.§) 

Ajánlatkérő lehetővé teszi a dokumentumok faxon vagy postán történő megküldését is bármelyik 

ajánlattevő kifejezett, erre irányuló írásbeli kérelmére.  

Ajánlatkérő felhívja a T. ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás során keletkező minden 

dokumentum (pl. kiegészítő tájékoztatás, hiánypótlási felhívás, tájékoztatás stb.) a 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/kozbeszerzesi-eljarasok  oldalra feltöltésre kerül.  

 

A választott eljárás: 

Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 115. §-

ban rögzített feltétel fennállása alapján, jelen ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével a Kbt. 

Harmadik része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményez.  

Ajánlatkérő az eljárás során a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok 

igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. 

(X. 30.) Kormányrendelet és az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve jár el. Továbbá ajánlattevőknek 

figyelembe kell venniük a minimális építőipari rezsióradíj 2017. évi mértékéről szóló 15/2017. 

(VI. 7.) MvM rendelet, valamint a szerződés teljesítése során az építésügyi és az építésüggyel 

összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben 

és az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII törvény az 191/2009. 

(XI.15.) Korm. rendeletben foglaltakat. 

 

  

2. Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés: 

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című, KEHOP-

5.2.11-16-2017-00120 azonosítószámú projekt keretében a Békés Megyei Kormányhivatal 

Békéscsaba, Hunyadi tér 1. szám alatti épületén lévő hálózatra visszatápláló üzemű, 

inverteres, napelemes energiaforrású, háztartási méretű kiserőmű bővítése vállalkozási 

szerződéssel”   

 

3. A beszerzés tárgya és mennyisége: 

 

Tárgya:  

„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című, KEHOP-

5.2.11-16-2017-00120 azonosítószámú projekt keretében a Békés Megyei Kormányhivatal 
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Békéscsaba, Hunyadi tér 1. szám alatti épületén lévő hálózatra visszatápláló üzemű, 

inverteres, napelemes energiaforrású, háztartási méretű kiserőmű bővítése vállalkozási 

szerződéssel”   

 

Mennyisége (Műszaki leírás):  

 

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsaba, Hunyadi tér 1. szám alatti épületen lévő hálózatra 

visszatápláló üzemű, inverteres, napelemes energiaforrású, háztartási méretű kiserőmű bővítése az 

alábbiak szerint: 

- fotovoltaikus rendszer cserépfedésű magastetőre szerelve, tartószerkezettel, kábelezéssel, 

- napelemek száma: 10 db, 2,7 kWp meglévő inverterre csatlakoztatva. 

 

Jelen közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a KEHOP-5.2.11-16-2017-00120 

azonosítószámú projektből nyert támogatásból valósítja meg Ajánlatkérő. 

 

4. A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:  

     2018. június 15. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. 

 

5. A teljesítés helye: 

Békéscsaba, Hunyadi tér 1. 

 

6. A szerződés megerősítésére vonatkozó rendelkezések: 

Ajánlatkérő a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján az alábbiakat írja elő: 

Késedelmi kötbér: a Vállalkozó késedelme esetén késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi 

köbér mértéke a késedelemmel érintett nettó vállalkozói díj 0,4%-a, minden késedelmesen eltelt 

naptári nap után, de legfeljebb a késedelemmel érintett nettó vállalkozói díj 12%-val megegyező 

érték. 

30 napot meghaladó késedelem esetén az ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú 

jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani, és a késedelem idejére vonatkozó késedelmi kötbér 

mellett a meghiúsulási kötbért is érvényesíteni. Késedelmes teljesítésnek számít a jelen 

szerződésben, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az elkészített dokumentációban elfogadott, 

illetve meghatározott időpontokhoz képest történő késedelem. 

 

Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó a neki felróható okból történő meghiúsulás esetére (teljesítés jogos 

ok nélküli megtagadása, vagy Megrendelő felmondása Vállalkozó szerződésszegése okán, vagy ha a 

meghatározott teljesítési határidő vonatkozásában ajánlattevő 30 naptári napot meghaladó 

késedelembe esik) meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér összege az - 

általános forgalmi adó nélkül számított - vállalkozói díj 15 %-a. A szerződés megerősítésére 

vonatkozó egyéb előírásokat a Szerződéstervezet tartalmazza. 

 

Jótállás: sikeres műszaki átadás-átvétel befejezésének időpontjától számított 60 hónap teljes körű 

jótállás. 

 

Előleg visszafizetési biztosíték: A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118./A§ (2a) bekezdése alapján. 

mértéke: a szerződés -  általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összegének 10%-a és 

az igényelt szállítói előleg különbözetének összege.  
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7. A pénzügyi ellenszolgáltatás kifizetésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozást 

 

Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek:  

— Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (9) bekezdése alapján lehetőséget biztosít a szerződés - általános 

forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű előleg 

igénybevételére. Az ajánlattevőnek előleg igénylése esetén erről a tényről az ajánlatában 

nyilatkoznia kell. Ajánlatkérő az előleg összegét a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (1) 

bekezdése alapján, a munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. 

Végszámla a műszaki ellenőr által igazolt 100 %-os készültség, sikeres átadás-átvétel, valamennyi 

dokumentum átadása után, valamint az áramszolgáltató általi átvétel és a mérőóra cseréjét 

követően nyújtható be. 

— Ajánlatkérő köteles a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni. 

— A végszámla ellenértékének kifizetése az igazolt szerződésszerű teljesítést követően átutalással, 

30 napos fizetési határidő alkalmazásával, a Kbt. 135. § (1)-(2), (5)-(6) bekezdései a Ptk. 6:130. § 

(1)-(2) bekezdései szerint, alvállalkozó igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a 

Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése alapján 322/2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 32/A. §-a szerint történik.  

— A szerződéskötés valutaneme forint (HUF). 

 

Részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet 

tartalmazza.  

 

8. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú ajánlatot: 

Ajánlattevő nem tehet többváltozatú ajánlatot. 

 

9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő a beszerzés tárgyának egy részére tehet-e 

ajánlatot:  

Ajánlattevő nem tehet részajánlatot. 

 

10. Az ajánlatok értékelésének szempontja: 

Ajánlatkérő az ajánlatokat, a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerint „a legjobb ár-érték 

arány” értékelési szempontja alapján értékeli.  

 

Ssz. Értékelési részszempont Súlyszáma 

1. Vállalkozói díj (nettó Ft) 70 

2. 
Felelős műszaki vezető (MV-ÉV) szakmai többlettapasztalata (min. 10 

hónap, max. 60 hónap) 
30 

 

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok 

részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható minimális pontszám 1 (egy), a 

maximális pontszám 10 (tíz). 

 

Az 1. értékelési részszempont esetében a pontozás az alábbiak szerint történik: 

Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás módszerével végzi az 

értékelést a következő képlet alapján:  
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P=(Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

 

Az árnak, azaz a vállalkozói díjnak (átalányár) tartalmaznia kell, ahogyan a szerződéses 

dokumentumokban elő van írva, a munkák szerződés szerinti elvégzésének és fenntartásának 

mindent figyelembe vevő teljes költségét. Az Ajánlattevő elfogadja, hogy a megadott összegek a 

teljes munkára vonatkoznak. 

Az ajánlattevőknek egyösszegű, forintban, egész számban kifejezett, nettó Vállalkozói díjat kell 

megadni. A Vállalkozói díjnak tartalmaznia kell valamennyi költséget, ideértve a feladatok 

elvégzését, az anyagköltséget, a munkabéreket, megbízási díjakat, járulékokat, utazási, szállás, 

kommunikációs és egyéb olyan költségeket, melyek a szerződés szerinti teljesítéshez szükségesek. 

Az ajánlatkérő a megjelölt ajánlati áron felül, semmilyen jogcímen nem eszközöl kifizetést.  

Amennyiben az ajánlattevő vállalkozói díját alulprognosztizálja, az ebből eredő pluszköltségeket, 

kiadásokat stb. nem háríthatja át az ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti a teljesítési kötelezettség alól.  

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és 

semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

A 2. értékelési részszempont esetében a pontozás az alábbiak szerint történik: 

Ajánlatkérő a 2. értékelési részszempont esetében a egyenes arányosítás módszerével végzi az 

értékelést a következő képlet alapján:  

P=(Avizsgált / Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin 

P:   a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:   a pontskála felső határa 

Pmin:   a pontskála alsó határa 

Alegjobb:   a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált:   a vizsgált ajánlat tartalmi eleme; 

 

A Felolvasólapon a felelős műszaki vezető szakmai tapasztalatának vonatkozásában a jogosultság 

megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalat időtartamát kell megadni 

hónapban.  

A 2. értékelési szempontban előírtak ellenőrzéséhez az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő által 

cégszerűen aláírt olyan nyilatkozatot, amely alapján egyértelműen megállapítható az értékelési 

szempontra adott ajánlat megalapozottsága (többlettapasztalat időtartama). Ajánlatkérő továbbá 

előírja, hogy az ajánlatban csatolni kell a szerződés teljesítésben résztevő,  Felelős műszaki vezető 

(MV-ÉV)szakember által aláírt szakmai önéletrajzot. A szakemberek szakmai önéletrajzában fel kell 

tüntetni az építési beruházások megnevezését és ezen beruházásokban a felelős műszaki vezetőként 

ellátott tevékenység időtartamát kezdési és befejezési időpont (havi pontosságú) megjelöléssel. 

Párhuzamosan futó projektben ellátott felelős műszaki vezetői tevékenység időtartama az átfedés 

időtartama alatt nem számítható külön szakmai gyakorlatnak, azaz az átfedett időtartam csak 

egyszer vehető figyelembe. 

Amennyiben Ajánlattevő többlettapasztalatot nem kíván megajánlani, úgy a felolvasó lapon kérjük 

a megajánlást „0 hónap” értékkel szerepeltetni. Ebben az esetben Ajánlattevő ezen értékelési 

szempontra 1 pontot kap. Az előírt minimális érték alatti vállalásokra Ajánlatkérő a ponthatár alsó 

határával azonos számú pontot ad. 

Ajánlatkérő a felelős műszaki vezető szakmai többlettapasztalatának időtartamát maximálta. Az 

előírt maximális időtartam feletti értékre Ajánlatkérő egyaránt a ponthatár felső határával azonos 

számú, azaz  10 pontot ad. 
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Ajánlatkérő a fentiek alapján kiosztott pontokat a súlyszámmal megszorozza. Az így kiszámított 

pontszámok összeadásra kerülnek, és az ily módon legtöbb pontot elérő ajánlattevő minősül az 

összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevőnek. Ajánlatkérő minden esetben két 

tizedesjegyre kerekít. 

 

11. A kizáró okok: 

Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

 

Az ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint 

egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) 

és q) pontjaiban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kb) pontját a hatályos pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)- b) vagy d) alpontja szerint 

definiált tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozattal kell igazolni.   

A  Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy 

van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevőben, 

illetve részvételre jelentkezőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel 

vagy szavazati joggal rendelkezik és ha igen akkor nem áll a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont kb) pontjának hatálya alatt. 

(KD 7. és 8. sz. melléklet) 

Az ajánlattevő egységes európai közbeszerzési dokumentumot is benyújthat a fenti kizáró okok 

igazolása tekintetében. 

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint az alvállalkozó és adott esetben az 

alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot 

kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az 

eljárásban előírt kizáró okok. 
 

A kizáró okok felsorolása: 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan 

gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban előírt kizáró 

okok fennállnak. 

 

12. Alkalmassági követelmény: 

 

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdésére tekintettel nem ír 

elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt. 

 

Műszaki illetve szakmai alkalmasság: 

 

M.1. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés e) pontja szerint ajánlattevőnek csatolnia 

kell az építési beruházás teljesítéséért közvetlenül felelős személy(ek) (felelős műszaki vezető(k) 

végzettségét, képzettségét, valamint az előírt műszaki vezetői gyakorlatot igazoló alábbi 

dokumentumokat: 

- legalább egy fő felsőfokú végzettségetigazoló okirat, bizonyítvány másolatát; és felelős műszaki 

vezető  képzettségét, végzettségét és szakmai tapasztalatát igazoló okirat, bizonyítvány másolatát. 

 

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább egy fő felsőfokú végzettségű 

szakemberrel, aki szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján megfelel a felelős műszaki vezetői 
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pozíció betöltésére előírt 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. melléklet, IV. Felelős műszaki 

vezetés, 2. rész, 3. pontjában előírt „MV-ÉV” felelős műszaki vezetői jogosultság kategóriára 

vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételek által előírt 

végzettséggel és szakmai gyakorlattal,  

vagy ezzel egyenértékű, a korábbi szabályozás szerinti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. 

melléklet I. Rész, 5. pontjában előírt „MV-Ép/ÉV” felelős műszaki vezetői jogosultság kategóriára 

vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételek által előírt 

végzettséggel és szakmai gyakorlattal. 

Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet 1. 

melléklet, IV. Felelős műszaki vezetés, 2. rész, 3. pont alapján meghatározott érvényes „MV-ÉV” 

kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékbe vétellel vagy a 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet 1. 

melléklet I. Rész, 5. pontjában előírt „MV-Ép/ÉV” kategóriás felelős műszaki vezetői névjegyzékbe 

vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai 

gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét igazolni, figyelembe véve a 

321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 36.§ (5) bekezdését is. 

Amennyiben az ajánlat benyújtásakor a szakember nem szerepel a kamarai nyilvántartásban, úgy a 

szerződéskötés feltételeként előírt nyilvántartásba vételhez szükséges végzettség/képzettség, illetve 

szakmai gyakorlat igazolására szolgáló dokumentumok egyszerű másolatban történő becsatolása 

szükséges. 

  

13. Hiánypótlási lehetőség: 

Ajánlatkérő a Kbt. 71.§-a alapján hiánypótlási lehetőséget biztosít. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) 

bekezdésében foglaltak alapján felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben Ajánlattevő 

hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel 

lenne szükség újabb hiánypótlás elrendelésére, úgy Ajánlatkérő e gazdasági szereplő esetében egy 

alkalommal rendel el újabb hiánypótlást. 

 

14. Ajánlattételi határidő:  

2018. április 27. (szerda) 10:00 óra 

 

15. Az ajánlat benyújtásának címe: 

Békés Megyei Kormányhivatal, 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. „A” épület 214. iroda 

 

16. Az ajánlattétel nyelve: Magyar 

 

17. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 

Békés Megyei Kormányhivatal, 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. „A” épület 214. iroda 

2018. április 27. 10:00 óra 

 

18. Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:  

A bontáson a Kbt. 68.§ (3) bekezdésében megjelölt személyek lehetnek jelen. Ajánlatkérő az 

ajánlatok felbontása során a Kbt. 68.§ (1), (4) és (6) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően jár el. 

 

19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 

Az ajánlati határidő lejártát követő 60 nap.  

 

20. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja, elérhetősége: 
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A közbeszerzési dokumentumokat Ajánlatkérő közvetelenül egyidejűleg küldi meg valamennyi 

ajánlattevők e-mail címére, illetve közvetlenül elérhető a 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/bekes/kozbeszerzesi-eljarasok linkre kattintva. 

 

21. Egyéb információk: 

 

a.) Formai előírások: 

Az ajánlatot a Kbt. 68.§ (2) bekezdése szerint papíralapon egy példányban, írásban és zártan, a 15. 

pontban meghatározott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő 

lejártáig.  

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 

általános követelményeiről (KÉR) szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, 

ezért amennyiben a borítékon nem szerepel KÖZBESZERZÉS „Fotovoltaikus rendszer”, továbbá 

„Nem bontható fel a bontási eljárás megkezdése előtt!” valamint a Békés Megyei 

Kormányhivatal 5601 Békéscsaba, Pf. 250. abban az esetben nem garantálható, hogy az ajánlat 

határidőben megérkezik az Ajánlatkérőhöz. 

Ajánlattevő köteles csatolni továbbá a cégszerűen aláírt, papír alapú, eredeti ajánlatot teljes 

terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban tartalmazó, egy db elektronikus 

adathordozót (CD vagy DVD). Az elektronikus másolati példány a papíralapú példánnyal zárt 

csomagolásban elhelyezve kell benyújtani. 

Amennyiben eltérés van a papír alapú ajánlat és az „elektronikus” példány között, az Ajánlatkérő a 

papír alapú példányt tekinti irányadónak. 

Az ajánlat papír alapú példányát lapozhatóan össze kell fűzni és oldalszámozással kell ellátni. 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 ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő 

dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. 

 

A csomagoláson „Fotovoltaikus rendszer”, „Az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem 

bontható fel!" megjelölést kell feltüntetni.  

 

Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen alá kell írnia az erre 

jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től 

írásos felhatalmazást kaptak.  

 

b.) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti 

a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat. 

 

c) Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek 

(kiv.: természetes személy) alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: 

- a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés 

szerinti aláírás-mintáját, 

- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől 

származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is 

tartalmazó) írásos meghatalmazást, 
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d.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerint az ajánlattevő kifejezett 

nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a 

kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (4) bekezdésére 

is. 

 

e.) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát, 

amelyben megjelöli a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót 

kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat 

benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Adott esetben a nemleges tartalmú nyilatkozatot is 

csatolni kell! Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltakra, 

miszerint az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 

65%-át 

 

f.) Közös ajánlattevők esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § szakaszában foglaltakra. 

Közös ajánlattevők kötelesek nyilatkozatot csatolni az ajánlatukban, amelyben megjelölik a 

nevükben eljárni jogosult képviselő nevét, az egyetemleges kötelezettség vállalásukat – nyertességük 

esetén - a szerződés teljesítése vonatkozásában, valamint a számlaszámot, amelyre az 

ellenszolgáltatás összegét kérik utalni és a számlatulajdonos közös ajánlattevő nevét. Ajánlatkérő 

elfogadja, a közös ajánlattevők között létrejött együttműködési megállapodást is, amely tartalmazza 

a jelen pontban felsorolt adatokat, kötelezettség vállalást. 

 

g.) Az ajánlatban benyújtott nyilatkozatokat egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Az ajánlat 

„eredeti” papíralapú példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti, aláírt 

példányát kell tartalmaznia.  

 

h.) Az ajánlat nyelve a magyar. Minden egyéb nyelven kiállított nyilatkozat, igazolás vagy 

dokumentum mellé csatolni kell azok ajánlattevő általi felelős fordítását a Kbt. 47.§ (2) bekezdése 

szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő nyilatkozatát, hogy az idegen nyelven kiállított 

igazolás vagy egyéb dokumentum mellé csatolt magyar nyelvű fordítás tartalma az eredetivel 

mindenben megegyezik 

 

i.) Ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 

olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell 

felelni. 

A tájékoztatást nyújtó szervezet: 

1. Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Székhely: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 

Postai cím: 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. 

Tel.: +36 66/540-690 

Fax:+36 66/322-622 

E-mail:  titkarsag.nepeu@bekes.gov.hu 

2. Országos Közegészségügyi Intézet 

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

Levélcím: 1437 Pf.: 839  

Telefon: +36 1 476 1100 

Fax: +36 1 476 1390  

E-mail: oki.titkarsag@oki.antsz.hu 

mailto:titkarsag.nepeu@bekes.gov.hu
mailto:oki.titkarsag@oki.antsz.hu
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3. Nemzetgazdasági Minisztérium, Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság 

1051 Budapest, József nádor tér 2-4 

Postai cím: 1369 Budapest Pf.: 481. 

Telefon: +36 (l) 795-1400 

Fax: +36 (l) 318-2570 

Honlap: www.kormany.hu 

4. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23 

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95 

Tel.: +36-1-301-2900 

Fax: +36-1-301-2903 

Honlap: www.mbfh.hu 

5. Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és 

Foglalkoztatási Főosztály Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály 

5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4., Postacím: 5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4., 

Tel: 06-66-529-440,  

Fax:06-66-529-465, 

E-mail: bekes-kh-ffo-mu@ommf.gov.hu  

6. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

1145 Budapest, Columbus u. 17-23. 

Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf.: 95. 

Központi telefon: (+36-1) 301-2900 

Fax: (+36-1) 301-2903 

E-mail: hivatal@mbfh.hu 

7. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/A. 

Levelezési cím: 1539 Budapest, Pf.:675 

Telefon: +36 1 224 9100 

E- mail cím: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu 

Honlap: www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 

8. Közbeszerzési Hatóság 

Székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 5. 

Postafiók cím: 1525. Pf. 166. 

Telefon: 06-1-882-8502 

Telefax: 06-1-882-8503 

Honlap: http://www.kozbeszerzes.hu/ 

9. NAV   

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.  

Tel.: +36- 1-428-5100 

Fax: +36-1- 428-5382  

Honlap: www.apeh.hu 

 

j.) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az 

ajánlattevőt terheli. 

 

k.) Kiegészítő tájékoztatás: A Kbt. 56. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő – a megfelelő 

ajánlattétel érdekében - az ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban 

foglaltakkal kapcsolatban írásban, e-mail útján, elektronikusan is szerkeszthető formában 

http://www.mbfh.hu/
mailto:bekes-kh-ffo-mu@ommf.gov.hu
mailto:hivatal@mbfh.hu
http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/
http://www.kozbeszerzes.hu/
http://www.apeh.hu/
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kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérő nevében eljárni jogosult szervezettől az 

ajánlattételi határidő lejárta előtt, úgy, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltak 

szerint, azaz az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben meg tudja adni a kiegészítő 

tájékoztatást.  

A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az Ajánlattevők számára hozzáférhetővé teszi oly módon, 

hogy az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben e-mailen megküldi valamennyi 

ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő részére. Amennyiben Ajánlatkérőnek a válaszadáshoz 

nem áll megfelelő idő rendelkezésére, a Kbt. 52. § (4) a) pontjában foglalt módon élhet az 

ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. 

Amennyiben kiegészítő tájékoztatás kiadására kerül sor, úgy az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő 

nyilatkozatát a kiegészítő tájékoztatás(ok) átvételéről. 

 

l.) A Közbeszerzési dokumentumok a szerződéstervezet mellett mellékletek formájában 

nyilatkozatokat tartalmaznak, amely nyilatkozatmintákat cégszerűen aláírva értelemszerűen 

kitöltve kell az ajánlathoz csatolni.  

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a nyilatkozatminták segédletként kezelendők, azaz a 

nyilatkozatok nem kizárólag a jelen nyilatkozatminták szerinti formában nyújthatók be. 

Amennyiben azonban Ajánlattevő nem a nyilatkozat mintát tölti ki, és látja el cégszerű aláírással, a 

helyette csatolt nyilatkozatnak tartalmilag valamennyi, a Kbt-ben, az ajánlattételi felhívásban és 

ezzel összefüggésben a nyilatkozatmintákban megjelölt adatot, információt tartalmaznia kell. 

 

m.) Ajánlattevő köteles a szerződés hatálybalépésének időpontjától a szerződés tervezetének tárgya 

szerinti tevékenységre kiterjedő legalább 1.000.000 Ft/káresemény, továbbá 5.000.000 Ft/év 

összegű érvényes szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni. A fedezetnek az Ajánlatkérő ilyen 

igénye esetén kiterjeszthetőnek kell lennie következményi károk megtérítésére is. Az 

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a fentiekben meghatározott 

értékű felelősségbiztosítással rendelkezik, illetőleg amennyiben nem rendelkezik, akkor vállalni 

kell, hogy a szerződés megkötéséig a felelősségbiztosítást megköti, és a kötvényt benyújtja 

Ajánlatkérő számára. A felelősségbiztosítást folyamatosan, a szerződés tervezetben írtak szerinti 

időtartam alatt fenn kell tartania.  Amennyiben a szerződés aláírásának tervezett időpontjáig a 

felelősségbiztosítási kötvény vagy igazolás nem, vagy nem megfelelően kerül benyújtásra, úgy 

ajánlatkérő ezt a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti. Közös ajánlattétel esetében elegendő, 

ha a közös ajánlattevők egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással  

n.) Az ajánlattevőnek, amennyiben az ajánlata, hiánypótlása, vagy Kbt. 72. § szerinti indokolása 

üzleti titkot tartalmaz, a Kbt. 44.§ szerinti üzleti titkot tartalmazó iratokat elkülönítetten köteles az 

ajánlathoz csatolnia. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, 

amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan 

sérelmet okozna. Ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles 

csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra 

hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Ajánlatkérő nem fogadja el 

az indoklást, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. Ajánlatkérő felhívja 

ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44.§ (2)-(4) bekezdéseiben foglaltakra. 

 

o) A Kbt. 138.§ (1) bekezdése alapján az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja 

meg a szerződés értékének 65%-át. 

A Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének 

időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt 

vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót 
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még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni 

kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés 

teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni 

kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az 

általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

 

p) Az Ajánlatkérő által előírt - Kormányhivatal által üzemeltetett rendszerekkel kompatibilis - 

inverter típusa az adott területen jelenlévő áramszolgáltató által engedélyezett, elfogadott, ezért 

ajánlattevő kizárólag abban az esetben ajánlhat meg más, ezzel egyenértékű típusú invertert, ha 

ennek a két feltételnek maradéktalanul megfelel. 

 

q) Jelen közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a KEHOP-5.2.11-16-2017-00120 

azonosítószámú projektből nyert támogatásból valósítja meg Ajánlatkérő.  

 

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot és 

eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha az eljárás során nem nyújtottak be az ajánlattételi 

határidőben legalább két ajánlatot. 

 

A jelen ajánlattételi felhívásban és a mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó. 

 

22. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2018. április 13. 

    

Tisztelettel: 

         

         

 

dr. Zolnai Krisztina  

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (00236) 

         


