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1.1. Tájékoztatás az ajánlat elkészítéséhez szükséges információkról
1.Bevezető

A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.) szabályai szerint, a Kbt. harmadik része - a Kbt. 113-114. § szerinti
eljárási szabályok kerülnek alkalmazásra. Az eljárás fajtája nyílt eljárás Kbt. Harmadik
része szerinti nemzeti eljárásban.
Jelen dokumentáció nem mindenben ismétli meg az eljárást megindító felhívásban
foglaltakat, ezért hangsúlyozzuk, hogy az ajánlattételi dokumentáció az eljárást
megindító felhívással együtt kezelendő. Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az eljárást
megindító felhívás és jelen dokumentáció gondos áttanulmányozását követően – az
ezekben foglalt valamennyi előírás, formai és tartalmi követelmény, kikötés, a beszerzés
tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint a kiegészítő (értelmező)
tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok figyelembevétele. Ajánlattevő köteles
az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és ajánlatkérő által – a
teljesítéssel kapcsolatban – szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni.
Az ajánlattevő(k)nek az ajánlatának benyújtásával egyidejűleg ajánlati kötöttsége keletkezik,
amely azt jelenti, hogy az ajánlatot még az ajánlatkérő hozzájárulásával sem lehet módosítani.
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2.Alapvető fogalmak

Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt
be;
Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve
1.2. a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
1.3. b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész vagy
alapanyag eladóját,
1.4. c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót.
Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes
joga szerint jogképes szervezet, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését,
illetve építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.
Közbeszerzési dokumentum: minden olyan dokumentum, amelyet ajánlatkérő a
közbeszerzés vagy a koncesszió tárgya, illetve a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési
eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében
hivatkozik, így különösen az eljárást megindító hirdetmény, az eljárást megindító felhívásként
alkalmazott előzetes tájékoztató, műszaki leírás, ismertető, kiegészítő tájékoztatás, javasolt
szerződéses feltételek, a gazdasági szerepelők által benyújtandó dokumentumok mintái,
részletes ártáblázat, vagy árazatlan költségvetés.
Közbeszerzés megkezdése: a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárást megindító
vagy meghirdető hirdetmény feladásának időpontja.
Közbeszerzési szerződés: a Kbt. szerinti ajánlatkérő által, írásban megkötött árubeszerzésre,
szolgáltatás megrendelésre vagy építési beruházásra irányuló visszterhes szerződés.
Szakmai ajánlat: beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses
feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlat.
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3. Az ajánlat elkészítésével kapcsolatos tudnivalók
3.1. Az ajánlattétel nyelve
Az ajánlat nyelve magyar. Amennyiben idegen nyelvű iratok, dokumentumok kerülnek
becsatolásra, a magyar nyelvű fordítás mellékelése kötelező. Ajánlatkérő a nem magyar
nyelven benyújtott dokumentumok hiteles vagy ajánlattevő általi felelős fordítását fogadja
el. A hiteles fordításra irányadó 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet - különös tekintettel a
24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 5.§-ára-, valamint a 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet - különös
tekintettel a 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet 5.§ (1) bekezdés a pontjára.
Felelős fordítás esetén a lefordított anyagot a cégjegyzésre jogosult személynek vagy
meghatalmazottjának alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: "A magyar
nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen
nyelvű eredeti iratok tartalmával." Az ajánlattevő felelőssége, hogy a magyar nyelvű fordítás
megfelelő legyen. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de
ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól
eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti. Az idegen nyelven
benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos
jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell.

3.2. Közbeszerzési dokumentumok
A közbeszerzési dokumentumok alatt az alábbiakat kell érteni:
- az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos útmutatót;
- a műszaki leírást
- a szerződéstervezetet és
- a kitöltendő mellékleteket (igazolás és nyilatkozatminták).

3.3. Kiegészítő tájékoztatás
Az ajánlattevő a Kbt. 56. § bekezdése szerint fordulhatnak írásban kiegészítő tájékoztatásért
az ajánlatkérőhöz (iroda@drtothlevente.hu email-címen valamint +36 42504902 fax számon).
Az ajánlatkérő az ajánlattevőnek írásban (telefax útján) a kérés beérkezését követően ésszerű
határidőn belül megküldi a választ, illetve az ajánlattevő számára hozzáférhetővé teszi. A
kiegészítő tájékoztatás során adott válaszok a közbeszerzési dokumentumok részét képezik,
ezeket az ajánlattétel során figyelembe kell venni.
Kérjük, hogy az írásban feltett kérdéseket e-mailen (Word formátumban) és
telefaxon/levélben is szíveskedjenek megküldeni, meggyorsítva ezzel a válaszadási
időtartamot.
3.4. Részajánlat és többváltozatú ajánlat
Részajánlat és többváltozatú ajánlat tétele nem megengedett. Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4)
bekezdése alapján rögzíti, hogy az áruberuházás jellegére és megvalósítandó céljára tekintettel
a részekre bontás nem indokolt, tekintettel arra, hogy azok egy komplett rendszerként
funkcionálnak majd, így a szétválasztásuk gazdasági és műszaki szempontból sem célszerű.
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3.5. Az ajánlat összeállítása
Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati
vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló
törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt. 68. §
(4) bekezdése szerinti információkat.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírja, hogy az ajánlatban, több
szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre
jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés
benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Az ajánlatban - vagy több szakaszból álló eljárás esetén a részvételi jelentkezésben - be kell
nyújtani az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem
vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §, valamint ha az adott közbeszerzési
eljárásban előírásra került, a Kbt. 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A
nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már
ismert alvállalkozók megnevezését.

3.6. Az ajánlat benyújtása és felbontása
Ajánlattételi határidő (bontás):
2016. november 21. 10.30 óra
Ajánlatok benyújtásának helyszíne:
TULIPA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Bottyán utca
10.) – Kereskedelmi épület 1. emelet.
Az ajánlattevőknek ajánlatuk eredeti és minden egyes másolati példányát egy közös
borítékban (csomagban) kell lezárniuk. Ajánlatkérő eltekint a nehezen bontható,
ragasztószalaggal többszörösen lezárt csomagolás alkalmazásától, a borítékot/csomagot
elegendő egyszerű módon leragasztani.
A borítékon (csomagon) fel kell tüntetni:
- az ajánlat megnevezését (a beszerzés tárgyát),
- az ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét;
-"Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel".

6 / 57

Amennyiben a boríték (csomagolás) nincs lezárva és megfelelő jelöléssel ellátva, az
ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért.
Amennyiben az ajánlat postai úton kerül feladásra, akkor annak az ajánlattételi határidőig meg
kell érkeznie ajánlatkérőhöz. Ajánlatkérő nem tudja elfogadni a postai késedelemből eredő
hátrányos következmények mellőzésére irányuló ajánlattevői kérést. Ugyanezen követelmény
alkalmazandó a futár útján történő továbbítás esetére is.
Az ajánlatok és részvételi jelentkezések felbontásáról és a Kbt. 68.§ (4)-(5) bekezdés szerinti
adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt
napon belül megküld az összes ajánlattevőnek, illetve részvételre jelentkezőnek. A határidő
után beérkezett ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásáról szintén jegyzőkönyvet kell
felvenni, és azt az összes - beleértve az elkésett - ajánlattevőnek, illetve részvételre
jelentkezőnek megküldeni.
Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni. Az ajánlati ár nem köthető
árfolyamhoz.

3.7. Bírálat folyamata
Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok
megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek.
Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy az ajánlat érvénytelen-e, és hogy a gazdasági
szereplő az eljárásból ki kell-e zárni. Az ajánlatkérő az értékelési szempontok szerint értékeli
az ajánlatot.
Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntésben csak olyan ajánlattevőt nevezhet meg nyertes
ajánlattevőként, aki a kizáró okok szerinti kritériumok tekintetében a Kbt.-ben és a külön
jogszabályban foglaltak szerint előírt igazolási kötelezettségének eleget tett.
Az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben benyújtott igazolás,
nyilatkozat tartalmának ellenőrzése érdekében más állami vagy önkormányzati szervtől,
hatóságtól vagy gazdasági szereplőtől információt kérni. A megkeresett szervezet három
munkanapon belül köteles az információt megadni.
Ha az ajánlatkérőnek az ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely gazdasági
szereplő nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, bármikor öt munkanapos határidő
tűzésével kérheti az érintett ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, hogy nyújtsa be a Kbt.
69.§ (4) bekezdés szerinti igazolásokat.
Az ajánlatkérő jogosult a kizáró okok fenn nem állása és az alkalmasság megítélése céljából
az ajánlatban megnevezett személyek természetes személyazonosító adatait, valamint
képzettségre és végzettségre, szakmai gyakorlatra, szervezeti, köztestületi tagságra és
gazdasági társaságban fennálló tagságra vonatkozó adatait kezelni. A kizáró okok fenn nem
állásának ellenőrzése keretében - a külön jogszabályban foglalt igazolási szabályok szerint - a
büntetlen előéletre vonatkozó adatról hatósági igazolás is kérhető. A kizáró okok hiányának
igazolásához benyújtandó, külön jogszabályban foglalt nyilatkozat gazdasági, valamint
szakmai kamara előtt annak tagja által tett nyilatkozat is lehet.
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Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni.
Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás
eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike
meghaladja a – Kbt. 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt - rendelkezésre álló anyagi
fedezet összegét. Ha az ajánlatkérő nem végzi el az ajánlatok bírálatát, az eredménytelen
eljárásra tekintettel az ajánlatkérő nem élhet a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
indításának lehetőségével a Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja szerint.
Ha az ajánlatkérő az elbírálást nem tudja olyan időtartam alatt elvégezni, hogy az
ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása
alatt sor kerüljön, felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő
további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az
ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított hatvan napot. Ha az ajánlattevő az
ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az
ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja.

3.8. Hiánypótlás, felvilágosítás nyújtása, indokolás, számítási hiba javítása
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban
található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása
érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kérhet.
A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítás során ajánlatkérő
tételesen felsorolja a hiányzó vagy nem megfelelő dokumentumokat, megadja továbbá a
hiánypótlás teljesítésének / felvilágosítás nyújtásának határidejét, helyét és módját.
A hiányok pótlása csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési
dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak. A hiánypótlás során az ajánlatban szereplő
iratokat - ideértve a Kbt. 69. § (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is módosítani és kiegészíteni is lehet.
Amíg a hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására - a hiánypótlási felszólításban, illetve
értesítésben megjelölt - határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat is,
amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdésének megfelelően
ugyanazon hiány tekintetében csak egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra, azaz a
korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatóak.
Ajánlatkérő a Kbt. 72. § alapján írásban az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek
tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást fog kérni, ha aránytalanul alacsony
ellenszolgáltatást talál bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében,
amely önállóan értékelésre kerül.
Az ajánlatkérő az indokolás elfogadhatóságának megítéléséhez - ha az elfogadhatóság
kétséges - további kiegészítő indokolást kérhet az ajánlattevőtől. Az ajánlattevő kötelessége
az ajánlati ára megalapozottságára vonatkozó minden tényt, adatot, kalkulációt az ajánlatkérő
rendelkezésére bocsátani ahhoz, hogy megfelelő mérlegelés eredményeként az ajánlatkérő
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döntést hozhasson az ajánlati ár megalapozottságáról. Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek
nyilvánítani az ajánlatot, ha a közölt információk nem indokolják megfelelően, hogy a
szerződés az adott áron vagy költséggel teljesíthető.
Nem megfelelő az indokolás különösen, ha megállapítható, hogy az ajánlat azért tartalmaz
aránytalanul alacsony árat vagy költséget, mert nem felel meg a Kbt. 73. § (4) bekezdése
szerinti környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek. Az ajánlatkérő az
ajánlat megalapozottságának vizsgálata során ennek megítéléséhez az adott ágazatban
kötelezően alkalmazandó irányadó munkabérekről is tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől.
Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak javítását az
ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott
értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az
ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot.

3.9. Érvénytelen ajánlat
A Kbt. 73.§ (1)-(2) és (6) bekezdése szerint az ajánlat érvénytelen, ha
1.5. a)
azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejárta után nyújtották be;
1.6. b)
az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárták;
1.7. c)
ha az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező alvállalkozója, vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy
az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt
kizárásra került;
1.8. d)
az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nem felel meg a szerződés
teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta
megfelelően a követelményeknek való megfelelést;
1.9. e)
egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi
felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban
meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat
ajánlatkérő által előírt formai követelményeit:
1.10. ea)
azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta;
1.11. eb)
az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél
kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre;
1.12. ec)
az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan
összeget, amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során
érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja.
f)az ajánlattevő
fa)
valamely adatot a Kbt.44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít
üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem
javítja; vagy
fb)
a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően
sem megfelelő.
Érvénytelen továbbá az ajánlat, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más
teljesíthetetlen feltételt tartalmaz.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat azon
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követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő nem köteles
a közbeszerzési eljárásban külön információk feltüntetését előírni az ajánlatban, csak azt
ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a fentiekben
meghatározott követelményeknek.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a)
a kizáró okok [Kbt. 62. §, és ha az ajánlatkérő előírta Kbt. 63. §] hatálya alá tartozik;
b)
részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból
a)
azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5)
bekezdés],
b)
azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem
kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés].
Az áru származásának megállapítására a külön jogszabályban, illetve a Közösségi Vámkódex
létrehozásáról szóló 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletben meghatározott
származási szabályokat kell alkalmazni.
3.10. Tárgyalás
Nyílt eljárásban nem lehet tárgyalni Kbt. 81. § (11) bekezdés.
3.11. Ajánlati kötöttség
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 naptári napra terjedő időszakra
kötve van az ajánlatához. Minden ennél rövidebb ideig érvényes ajánlatot az ajánlatkérő a
feltételeket nem kielégítőként visszautasít.
3.12. A nyertes ajánlattevő kiválasztása
Az eljárás nyertese az az érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő lesz, akinek ajánlata az
ajánlatkérő értékelési és bírálati szempontrendszerének megfelel.
Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során a bírálati szempontként Kbt. 76. §. (2) bekezdés c)
pontja szerinti legjobb ár-érték arányt alkalmazza.
I. Értékelési részszempontok és súlyszámok:
1. Az ajánlatkérő által fizetendő ellenszolgáltatás mértéke (nettó Ft)
S=50
2. Előteljesítés naptári napokban (max. 30 nap)
S=25
3. A telepítendő 2 db inverterre vonatkozóan vállalt jótállás időtartama (években) (min. 5
év, max. 20 év)
S=25
II. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa (mindkét rész tekintetében):
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1-10.
III. A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti
ponthatárok közötti pontszámot (mindkét rész tekintetében):
A pontozás módszere: a legkedvezőbb tartalmi elem értéke 10 pont, a többi ajánlat tartalmi
elemeinek pontszáma 1-10 pont között a legjobbhoz viszonyított arányosítással kerül
kiszámításra, az alábbi alkalmazott képlet szerint:
(előny a kisebb): ha a legkedvezőbb érték a legkisebb:
P = Alegjobb/Avizsgált × (Pmax-Pmin) + Pmin
(előny a nagyobb): ha a legkedvezőbb érték a legnagyobb:
P = Avizsgált/Alegjobb × (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol
„Avizsgált” a vizsgált paraméter
„Alegjobb” a legkedvezőbb paraméter
„Pmax” a maximálisan adható pont: 10
„Pmin” a minimálisan adható pont: 1
Az így kapott pontszámoknak az egyes értékelési részszempontokhoz rendelt súlyszámmal
történő megszorzása után a szorzatok ajánlattevőnként összegezésre kerülnek.
A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján a 2-3. részszempontok esetén értékelési korlátot
alkalmaz ajánlatkérő, azaz az adott értékelési részszempontnál feltüntetett maximum
értéket vállaló, illetve a maximum értéknél kedvezőbb értéket vállaló ajánlattevők
egyaránt a maximális (10) pontszámot kapják.
A 2. részszempont esetén kizárólag naptári napokban lehet az ajánlatot megadni akként,
hogy 30 naptári napos értékelési korlátot alkalmaz ajánlatkérő, azaz a 30 napos, vagy az
ennél hosszabb előteljesítést vállaló ajánlattevők egyaránt a maximális (10) pontszámot
kapják.
Az előteljesítést a szerződés hatálybalépésétől számított 60 napos végteljesítési
határidőhöz (sikeres átadás-átvétel) viszonyítottan kell megadni, meghatározva azon
naptári napok számát, amennyivel ajánlattevő korábbi teljesítést vállal.
A 3. részszempont esetén kizárólag években lehet az ajánlatot megadni akként, hogy 20
éves értékelési korlátot alkalmaz ajánlatkérő, azaz a 20 éves, vagy az ennél hosszabb
inverterre vonatkozó jótállást vállaló ajánlattevők egyaránt a maximális (10)
pontszámot kapják.
Felhívjuk ajánlattevő figyelmét arra, hogy az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja
az eljárást, ha
a)
a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől
való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [Kbt.53. § (4)-(6)
bekezdés];
b)
a - (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - rendelkezésére álló anyagi
fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel;
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c)
valamelyik ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az eljárás tisztaságát vagy a
többi ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező érdekeit súlyosan sértő cselekményt
követ el;
d)
a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely
döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el vagy eláll
az eljárás lefolytatásának szándékától, az ajánlatkérő azonban nem nyilváníthatja
eredménytelennek az eljárást akkor, ha a jogszerűtlen eljárást lezáró döntés
megsemmisítését követően jogszerű döntés meghozatalával az eljárás jogszerűsége
helyreállítható.

3.13.Tájékoztatás az ajánlatkérő döntéséről
Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt írásban tájékoztatni az
eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről,
az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének
érvénytelenné nyilvánításáról, valamely gazdasági szereplő kizárásáról, valamint ezek
részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb
három munkanapon belül.
3.14. Szerződéskötés
A Kbt. 131. § (6) bekezdésre tekintettel a szerződéskötési moratórium ideje 10 nap. A
szerződés megkötésére a szerződéskötési moratórium lejártát követően, a 30 napos
ajánlattételi kötöttség alatt kerül sor.
3.15. Az ajánlat formája és aláírása
Az ajánlat első lapja a borítólap.
Az ajánlat második lapja a tartalomjegyzék, amely oldalszámokkal tünteti fel a becsatolt
dokumentumok helyét az ajánlatban.
Ezt követi az összes többi dokumentum.
Az ajánlattevőnek az ajánlatot és annak minden mellékletét 1 eredeti nyomtatott bekötött
példányban valamint 1 példány CD-n vagy DVD-n (pdf formátum, a szerződés-tervezetet
korrektúrázott word formátumban) kell elkészítenie és benyújtania.
Amennyiben a papír alapon benyújtott és az elektronikus példányok között esetleg
ellentmondás van, úgy abban az esetben Ajánlatkérő a nyomtatott példányt tekinti
irányadónak. Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. §
(2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
Az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy alkalmasságának
igazolására igénybe vett más szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén
alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek,
vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak.
Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak
végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is
kézjeggyel kell ellátni.
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4
4.1

Az ajánlatot alkotó dokumentumok
Borítólap a dokumentáció 1. számú melléklete szerint.

4.2. Tartalomjegyzék (oldalszámozással)
4.3. Felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bekezdésének megfelelően a dokumentáció 2. számú
melléklete szerint.
4.4. Ajánlati nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdés alapján a dokumentáció
3-4. számú melléklete szerint.
4.5. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján a dokumentáció 5. számú
melléklete szerint az ajánlatban meg kell jelölni
a)
a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b)
az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert
alvállalkozókat
4.6. Kizáró okok igazolása:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (1) bekezdés alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy
nem tartozik a Kbt.62. § (1) bekezdésben szereplők a-k) és m) pontjaiban felsorolt kizáró
okok hatálya alá a közbeszerzési dokumentumok 6., 7., 8., számú melléklete szerint.
Igazolás mód: Kbt. 114. § (2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján
8-10.§ és 17.§ alapján)
Ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban
előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a
hivatkozott Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak
szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó,
azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban
felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban
foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró
okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő
felel.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy
az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró
okok.
A kizáró okok igazolása körében az ajánlattevők kötelesek figyelembe venni a
Közbeszerzési Hatóság útmutatóját.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről
és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban Pmtv.) 3. §-a
szerint a tényleges tulajdonos fogalma a következő:
r) tényleges tulajdonos:
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ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében
meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad
legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett
társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű
nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények
vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott –
meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást
végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a
kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a
kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást
gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve
az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető
tisztségviselője;
4.7. A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell
arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. §, valamint ha az adott
közbeszerzési eljárásban előírásra került, a 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső
alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem
írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Lásd továbbá nyilatkozatmintaként a
közbeszerzési dokumentumok vonatkozó 9. számú melléklete
4.8.Műszaki alkalmasság igazolására kért iratok:
Az ajánlattevőnek csatoljon referencia nyilatkozatot/igazolást az eljárást megindító felhívás
megküldésétől visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak ismertetéséről
(321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 21. §. (1) bekezdés a) pontja alapján). A hivatkozott
Korm. rendelet 23. §-a szerint a Kbt. Harmadik része szerint lefolytatott közbeszerzései
eljárásban az alkalmasságot az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet
igazolni.
A referencia igazolásnak, vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő
adatokat: a szerződés kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát olyan részletességgel,
hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen az ellenszolgáltatás nettó összegét, a
teljesítés idejét (kezdési és befejezési határidőt legalább év és hónap megjelölésével), továbbá
nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés). 10-11. számú melléklete
Az előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65.§ (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint a
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetőleg az alkalmassági követelménynek az
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ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ez utóbbi esetben az ajánlatban meg
kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében az
ajánlattevő ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik.
Továbbá csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan
szerződéses, vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd
a szerződés teljesítésének időtartama alatt, vagy annak igazolását, hogy az a szervezet,
amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi 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. [Kbt. 65. § (6)-(8)]
4.9.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság
igazolására igénybe vett más szervezet esetében - gazdálkodó szervezet esetén - az
ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által
ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az
ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító
meghatalmazását, melyben szerepelnie kell a meghatalmazott személy aláírásának is.
Felhívjuk a figyelmet a 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdésére.
4.10.
Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni
kell a változás bejegyzési kérelem másolatát és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást is. Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás nincs folyamatban,
úgy az arra vonatkozó nyilatkozat csatolása szükséges. 12. számú melléklete
4.11.
Az ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumok szerinti szerződéstervezettel kapcsolatos ajánlattevői észrevételeket az eredeti szerződéstervezet
korrektúrázásával. Amennyiben az Ajánlattevő nem kíván észrevételeket tenni, a szerződéstervezetet változtatás nélkül elfogadja, úgy arra vonatkozóan nyilatkozni szükséges.
1.13.
4.12.
Az ajánlathoz csatolni kell a kiegészítő tájékoztatások figyelembe vételéről
13. számú melléklete

4.13.
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott
(jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható pdf. file) példánya a papír alapú (eredeti)
példánnyal megegyezik. 14. számú melléklete
1.14. 4.14.
Az ajánlathoz csatolni kell az oda/vissza mérő órával kapcsolatos
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
1.15. 15. számú melléklete
1.16. 4.15.
Nem magyar nyelvű iratok felelős magyar fordításai 16. számú melléklete
1.17.
4.16. Közös ajánlat esetén az együttes ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a
közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közös ajánlattevők a szerződés
teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. Az ajánlathoz csatolni kell a
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közös ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodását, amely tartalmazza, hogy a
szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, valamint rendelkezik a
kapcsolattartásról. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt. 35 § (9) bekezdése alapján
projekttársaság létrehozását. Közös ajánlat esetén az ajánlathoz csatolni kell az együttes
ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodás, amely tartalmazza minimálisan az
alábbiakat:
1. a közös ajánlatban részt vevő tagok megnevezése (székhely, cégjegyzékszám,
képviselő),
2. a vezető tag megnevezése, amely a közös ajánlattevők nevében eljár,
3. a tagok egyetemleges felelősségvállalására vonatkozó nyilatkozat a szerződés
teljesítése tekintetében,
4. feladatmegosztás ismertetése a tagok között;
5. az esetleges alvállalkozók bevonására vonatkozó megállapodás ismertetése (melyik
tag és milyen tevékenységre von be alvállalkozót)
6. kapcsolattartó személye, telefon-, faxszáma és e-mail címe
4.17. A megajánlott eszközre vonatkozó gyártói adatlap, és/vagy gyártói dokumentáció.
4.18. A szerelési jogosultság igazolása az ajánlattevő által megajánlott eszközök hivatalos
szervizpartnerétől vagy a gyártó hivatalos forgalmazójától.
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IV. IRATMINTÁK
1. SZÁMÚ MELLÉKLET
Borítólap
„Napelemes rendszer kiépítése
Az ajánlattevő pontos neve:
Címe (székhelye):
Levelezési címe:
Telefonszáma:
Telefax száma:
E-mail címe:
A cég cégjegyzék száma:
Cégbírósága:
Statisztikai számjele:
Adószáma:
Uniós adószáma:
A cég Kkvt. szerinti minősítése:
A számlát vezető bank neve és számla száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó személy
neve:
A tárgyban érintett kapcsolattartó mobil
száma:
A tárgyban érintett kapcsolattartó telefax
száma:
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET
Felolvasólap
„Napelemes rendszer kiépítése„

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye (lakóhelye)
Értékelési részszempont

Ajánlat

Az ajánlatkérő által fizetendő
ellenszolgáltatás mértéke (nettó Ft)

nettó ………… Ft

Előteljesítés naptári napokban (max. 30
nap)
A telepítendő 2 db inverterre
vonatkozóan vállalt jótállás időtartama
(években) (min. 5 év, max. 20 év)

…. nap
…. év

Kelt:………..év……………hó.….nap
………………………………
cégszerű aláírás
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET
„Napelemes rendszer kiépítése„

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:
……………………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
1. Megvizsgáltuk, és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott
közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívásának és Közbeszerzési Dokumentumainak
feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk,
az Ajánlattételi felhívásban és Közbeszerzési Dokumentumainak foglalt adásvételi
szerződést szerződésszerűen teljesítjük az ajánlatunkban rögzített feltételekkel.
2. Elfogadjuk a Közbeszerzési Dokumentumokban lévő szerződéstervezetet.
3. Vállaljuk, hogy nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, valamint teljesítjük a
műszaki leírásban megfogalmazott elvárásokat a szerződésben foglaltaknak megfelelően a
mindenkori ajánlatunkban szereplő ajánlati árért.
4. Vállaljuk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség létrejöttétől számítva legalább 30 napig
fenntartjuk. Tudomásul vesszük, hogy ajánlatunkat ezen ajánlati kötöttség időtartama alatt
már nem változtathatjuk meg.
Kelt:………..év……………hó.….nap

………………………………
cégszerű aláírás
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET
„Napelemes rendszer kiépítése„

Nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:
……………………………
nyilatkozom,
hogy a kis- és középvállalkozásról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (Kkvt.) 3. § szerint
vállalkozásunk besorolása a következő1:
középvállalkozás
kisvállalkozás
mikrovállalkozás
nem tartozunk a Kkvt. hatálya alá.
Kelt:………..év……………hó.….nap

………………………………
cégszerű aláírás

1

megfelelő rész aláhúzandó
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5. SZÁMÚ MELLÉKLET
„Napelemes rendszer kiépítése„
Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerint
Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel:
……………………………
az alábbi nyilatkozatot tesszük:
A) Nyilatkozunk Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján a közbeszerzési eljárás alapján
megkötendő szerződés teljesítéséhez nem kívánok igénybe venni alvállalkozót.
VAGY
B) Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés tárgyának
alábbiakban meghatározott részeivel összefüggésben a teljesítéséhez alvállalkozót igénybe
veszünk2:
A közbeszerzésnek az a része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót vesz igénybe

B) Nyilatkozunk a Kbt. 66. § (6) bekezdés b) pontja alapján, hogy a fent megjelölt részek
tekintetében az alábbi, már ismert alvállalkozókkal rendelkezem
A közbeszerzésnek az a része (részei),
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót vesz igénybe

Ismert alvállalkozó (név, cím, székhely)

Kelt:………..év……………hó.….nap
………………………………
cégszerű aláírás

2

Nem kívánt rész törlendő!
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6. SZÁMÚ MELLÉKLET
„Napelemes rendszer kiépítése„
Nyilatkozat a kizáró okokra vonatkozóan
Alulírott ……………………………………, mint a(z)…………………….(székhely)
ajánlattevő nyilatkozattételére jogosult képviselője a 2015. évi CXLIII. törvény
(továbbiakban: Kbt.)
n y i l a t k o z o m,
hogy az ajánlattevővel szemben nem állnak fenn a (Kbt.) 62. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban
és m pontjaiban meghatározott kizáró okok, azaz az ajánlattevő nem áll a következő kizáró
okok hatálya alatt:
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-k) és m) pontok szerinti kizáró okok:
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése
az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:
aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978.
évi IV. törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a
továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény
bűnszervezetben történő elkövetését is;
ab) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás
vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében
meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen
kezelés vagy hanyag kezelés;
ac) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek
pénzügyi érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás;
ad) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint
ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet;
ae) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk.
szerinti terrorizmus finanszírozása;
af) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a
Btk. szerinti kényszermunka;
ag) az 1978. évi IV. törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó
megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban;
ah) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz
hasonló bűncselekmény;
b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási
járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha tartozását és az
esetleges kamatot és bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának
időpontjáig megfizette vagy ezek megfizetésére halasztást kapott;
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló
bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen
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elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás
van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény
elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást
nyert;
f) tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi
intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján
vagy az adott közbeszerzési eljárásban releváns módon c) 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;
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja
alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a
Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által
jogerősen megállapított időtartam végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot
szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás
tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás
lezárulásától számított három évig;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a
valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve
hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban
előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az
alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat
érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat),
amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a
kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való
megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis
nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett
egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a
valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem
felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte
jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan
bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana
számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós
beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében
jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától
számított három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi
Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ
198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem
olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős
adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak
kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,
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kb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy
személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont
szerinti feltétel fennáll;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás
előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági
szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni.
Jelen nyilatkozatot a TULIPA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő által indított „Napelemes rendszer kiépítése„ tárgyú közbeszerzési
eljárásban benyújtott ajánlat részeként teszem.
Kelt:………..év……………hó.….nap
……………………………..
cégszerű aláírás
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7. SZÁMÚ MELLÉKLET
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont tekintetében
„Napelemes rendszer kiépítése„

Alulírott ……………………………………, mint
ajánlattevő nyilatkozattételére jogosult képviselője

a(z)…………………….(székhely)

n y i l a t k o z o m,
hogy a Kbt.62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján cégünk olyan társaságnak minősül,
melyet[1]:
szabályozott tőzsdén nem jegyeznek,
szabályozott tőzsdén jegyeznek.
Szabályozott tőzsdén nem jegyzett ajánlattevőként nyilatkozom, hogy:[2] a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény (a továbbiakban Pmtv.) 3. §-a szerint a cég tényleges tulajdonos3 az alábbi
táblázatban valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét feltüntettem:
Név

Állandó lakóhely

VAGY

[1]

A megfelelő szövegrész aláhúzandó!
Nem szabályozott tőzsdén jegyzett ajánlattevő megjelölése esetén a megfelelő szövegrész aláhúzandó és a táblázat is
kitöltendő!
3 tényleges tulajdonos fogalma a következő:
r) tényleges tulajdonos:
ra) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy –
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon –
közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi
szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
rb) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2)
bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik,
rc) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
rd) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már
meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább
huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
re) az ra)–rb) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;
[2]
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Alulírott ……………………………………, mint
ajánlattevő nyilatkozattételére jogosult képviselője

a(z)…………………….(székhely)

n y i l a t k o z o m,
cégünknek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. §- ra-rb) vagy rc)-rd) alpontja
szerinti tényleges tulajdonosa.
Jelen nyilatkozatot a TULIPA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlatkérő által
indított „Napelemes rendszer kiépítése„ tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat
részeként teszem.
Kelt:………..év……………hó.….nap
……………………………..
cégszerű aláírás
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8. SZÁMÚ MELLÉKLET
NYILATKOZAT
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpont tekintetében
„Napelemes rendszer kiépítése .„

Alulírott
……………………………………,
mint
ajánlattevő nyilatkozattételére jogosult képviselője

a(z)…………………….(székhely)

n y i l a t k o z o m,
hogy szervezetünk vonatkozásában az alábbi jogi személy(ek) személyes joga szerint
jogképes szervezet(ek) rendelkeznek közvetettem vagy közvetlenül több, mint 25 %-os
tulajdoni résszel vagy szavazati joggal:
Szervezet (1) neve: …………………………………..
Szervezet (2) neve:……………………………………
Szervezet ( ) neve: ……………………………………
Alulírott…………………………, mint a(z) …………………………(székhely), mint az
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője egyúttal nyilatkozom, hogy a fenti szervezetek
vonatkozásában a Kbt. 62. § (19 bekezdés k) pont kc) alpontjában meghatározott kizáró okok
nem állnak fenn.
VAGY,
hogy szervezetünk vonatkozásában nincs olyan jogi személy vagy jogképes szervezet, amelye
közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25 %-os tulajdoni részesedéssel, vagy szavazati
joggal rendelkezik.
Jelen nyilatkozatot a TULIPA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlatkérő által
indított „Napelemes rendszer kiépítése„ tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat
részeként teszem.
Kelt:………..év……………hó.….nap
……………………………..
cégszerű aláírás
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9. SZÁMÚ MELLÉKLET
„Napelemes rendszer kiépítése .„

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint
Alulírott ……………………………………………..….. társaság mint ajánlattevő, melyet
képvisel: ……………………………
kijelentjük,
hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 62. § rendelkezéseiben felsorolt
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Kelt:………..év……………hó.….nap
……………………………
cégszerű aláírás
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10. SZÁMÚ MELLÉKLET
Nyilatkozat referenciákról4
„Napelemes rendszer kiépítése„
Alulírott ………………………………… (név), mint a(z) ………………………………… (ajánlattevő/ alvállalkozó/az alkalmasság
igazolásában résztvevő más gazdasági szereplő5, cégjegyzésre jogosult képviselője az ajánlati dokumentációban foglalt valamennyi formai és
tartalmi követelmény, utasítás és kikötés gondos áttekintése után – a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően kijelentem,
hogy az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített legjelentősebb szállításaink az alábbi(ak) volt(ak)
a teljesítés az
szerződést kötő másik fél
M1) A szerződés tárgya,
az ellenszolgáltatás
előírásoknak és a
teljesítés ideje és helye
megnevezése
(mely részajánlatra
összege
szerződésnek
(év, hónap, nap)
(információt adó személy neve,
(nettó HUF)
nyújtotta be)
megfelelően történttelefonszáma és faxszáma)
e?

(a táblázat – szükség szerint – további sorokkal bővíthető)
………………………………
cégszerű aláírás

Kelt:………..év……………hó.….nap

4
5

Kérjük, ez után az oldal után csatolja adott esetben a 321/2015 számú Kormányrendelet 22. § (1) bekezdés szerinti igazolás(oka)t
A megfelelő aláhúzandó.
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11. SZÁMÚ MELLÉKLET
„Napelemes rendszer kiépítése„
Referenciaigazolás 6
(MINTA)
Alulírott …………………………..………………. mint a …………………………………...7
cégjegyzésre
jogosult
képviselője
nyilatkozom,
hogy
társaságunk
és
8
a(z)…………………………………………………………………………………………
között vállalkozási/megbízási/szállítási/stb9. szerződés jött létre.
A szerződés (szolgáltatás) tárgya10:
A szerződés teljesítésének ideje:
Az ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat
megjelölése:
A referenciaigazolást kiadó neve, elérhetősége:
Ezúton igazolom, hogy a(z) ……………………………………………………..11 a szállítást,
a szerződésnek és a szakmai előírásoknak megfelelően, a véghatáridőt betartva teljesítette.
Jelen igazolást közbeszerzési eljárásban való ajánlattétel céljából adom ki.
Kelt:………..év……………hó.….nap
………………………………
cégszerű aláírás

6

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015 számú Kormányrendelet 22. § (1) bekezdésében
foglaltakkal összhangban a 12. számú mellékletben megjelölt referenciákra vonatkozóan csak akkor kell a
szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolást csatolni, ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1)
bekezdésének a)-c) és e) pontja szerinti szervezet; illetve a nem magyarországi szervezetek esetében olyan
szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősülő, elegendő
ajánlattevő vagy az alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más gazdasági szereplő
nyilatkozata.
7
Referenciát adó cég neve és székhelye
8
Ajánlattevő cég neve és székhelye
9 Nem kívánt rész törlendő
10
A szállítás tárgyát úgy kell megadni, hogy abból egyértelműen kiderüljön az adott alkalmassági feltételnek
történő megfelelés, vagyis a szerződés tárgyának megjelölése tartalmazzon minden olyan elemet, amelyet az
adott alkalmassági feltétel kötelezően előír.
11
Ajánlattevő vagy az alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő más gazdasági szereplő
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12. SZÁMÚ MELLÉKLET
„Napelemes rendszer kiépítése„

NYILATKOZAT VÁLTOZÁS BEJELENTÉSI ELJÁRÁSRÓL

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési
eljárás keretében úgy n y i l a t k o z o m , hogy

1) az ajánlat benyújtásának időpontjában nincs változás bejelentési eljárás folyamatban
cégünk tekintetében12
2) az ajánlat benyújtásnak időpontjában változás bejelentési eljárás van folyamatban
cégünk tekintetében, a változás bejelentési kérelmet és annak érkeztetéséről a
cégbíróság által megküldött igazolást ajánlatunkhoz csatoljuk.

Kelt:………..év……………hó.….nap
………………………………
cégszerű aláírás

12

megfelelő rész aláhúzandó
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13. SZÁMÚ MELLÉKLET
„Napelemes rendszer kiépítése„
Nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatások figyelembe vételéről (adott esetben)

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési
eljárás nyilatkozom, hogy a rendelkezésemre bocsátott …………..db kiegészítő (értelmező)
tájékoztatás kérés(eke)t, és az azokra megadott ajánlatkérői válaszokat figyelembe vettük az
ajánlatunk elkészítésekor.
Kelt:………..év……………hó.….nap
........................................................
cégszerű aláírás
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14. SZÁMÚ MELLÉKLET

„Napelemes rendszer kiépítése„

Nyilatkozat
a papír alapú eredeti ajánlat és az elektronikus példánynak
egyezőségéről

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési
eljárás során kijelentem, hogy a benyújtott papír alapú ajánlat és az elektronikus adathordozón
(CD-n/DVD-n) található ajánlat minden tekintetben megegyezik.

Kelt:………..év……………hó.….nap
……………………………………………..
cégszerű aláírás
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15. SZÁMÚ MELLÉKLET
„Napelemes rendszer kiépítése„
Kötelezettségvállaló nyilatkozat az oda/vissza mérő óra engedélyeztetéséhez kapcsolódó
valamennyi feladat ellátása tárgyában

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési
eljárás során kijelentem, hogy amennyiben az eljárás nyertese az általam képviselt cég lenne,
úgy az általunk megajánlott teljesítési határidőn belül saját költségünk viselése mellett
vállaljuk, az ún. oda/vissza mérő óra – a teljesítés helye szerinti szolgáltató által – az
engedélyezéséhez kapcsolódóan előírt valamennyi feladat ellátását, továbbá okiratok és
engedélyek beszerzését.
Kelt:………..év……………hó.….nap
……………………………………………..
cégszerű aláírás
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16. SZÁMÚ MELLÉKLET
„Napelemes rendszer kiépítése„
Nem magyar nyelvű iratok felelős magyar fordításai*

Alulírott ..................................................., mint az ajánlattevő ............................................
(székhely: ....................................) cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési
eljárás során kijelentem, hogy alábbiakban felsorolt, nem magyar nyelvű iratok magyar
fordításai az eredeti iratok tartalmával mindenben megegyeznek (Kérjük az iratok
felsorolását!):
Dokumentum elnevezése

Dokumentum helye (oldal száma az ajánlatban)

(A táblázat további sorokkal bővíthető!)

Kelt:………..év……………hó.….nap
……………………………………………..
cégszerű aláírás

*

Az ajánlati felhívás 17. pontjával összhangban a nem magyar nyelvű dokumentumokat az
ajánlattevő általi felelős magyar fordításban kell benyújtani. Felelős magyar fordítás esetén az
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a fordítás az eredeti dokumentum tartalmával
megegyezik.
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17. SZÁMÚ MELLÉKLET

Nyilatkozat az alkalmassági követelmények teljesüléséről

Alulírott ………………………. mint a(z) …………………….. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom,
hogy a TULIPA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, mint ajánlatkérő „Napelemes
rendszer kiépítése„ tárgyú közbeszerzési eljárásában az általam képviselt ajánlattevő
I. az Eljárást megindító felhívás 13. M1.) és M2.) alpontjában meghatározott műszaki, illetve szakmai
alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel.

Kelt:………..év……………hó.….nap
……………………………………………..
cégszerű aláírás
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18. SZÁMÚ MELLÉKLET
Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint a kapacitásait rendelkezésre bocsátó
szervezetre (az alkalmasság igazolására igénybe vett más gazdasági szereplőre)
vonatkozóan13
„A” változat
Alulírott ……………………… mint a(z) ………………………….. ajánlattevő cégjegyzésre
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján
nyilatkozom,
hogy a TULIPA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatkérő „Napelemes
rendszer kiépítése”tárgyban indított közbeszerzési eljárásában az előírt műszaki, szakmai
alkalmassági követelményeknek úgy kívánok megfelelni, hogy az alábbi, más szervezet(ek),
gazdasági szereplő(k) erőforrásaira (kapacitásaira) támaszkodom:
a. műszaki, szakmai alkalmassági követelmények:
A szervezet neve: ………………………………………………………………..
A szervezet címe: ………………………………………………………………..
Az eljárást megindító felhívás azon pontjának megjelölése, és az alkalmassági
minimumkövetelmény(ek) megjelölése, amelynek igazolására az ajánlattevő a
megnevezett szervezett erőforrásra/kapacitásra (is) támaszkodik.
Az eljárást megindító felhívás pontja:
……………………………………………………
Az alkalmassági minimumkövetelmény(ek) megjelölése:
…………………………………………………………………………………………
Kelt:………..év……………hó.….nap
……………………………………………..
cégszerű aláírás
Melléklet: A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt
kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés
teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének
időtartama alatt.

13

* Az „A” vagy a „B” változatot kell kitölteni.
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„B” változat
Alulírott ………………………. mint a(z) ………………………………ajánlattevő
cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 65. § (7)
bekezdése alapján
nyilatkozom,

hogy a TULIPA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatkérőt „Napelemes
rendszer kiépítése” tárgyban indított közbeszerzési eljárásában más szervezet(ek), gazdasági
szereplő(k) erőforrásaira (kapacitásaira) nem támaszkodom.

Kelt:………..év……………hó.….nap
……………………………………………..
cégszerű aláírás
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MŰSZAKI LEÍRÁS
„Napelemes rendszer kiépítése„

A közbeszerzés eljárás keretében Ajánlatkérő 200 darab polikristályos
napelem berendezést, 100 db optimalizáló készüléket és 2 db invertert
szerez be az alábbi műszaki tartalommal.
200 darab polikristályos napelem minimumkövetelményei:
Jellemző adatok, paraméterek

Minimum elvárás

Névleges maximális teljesítmény (Pmax)

260W

Optimális üzemi feszültség (Vmp)

30,4V

Optimális üzemi áram (Imp)

8,56A

Üresjárati kapocsfeszültség (Voc)

37,5V

Zárlati áram (Isc)

9,12A

Modulhatékonyság

16.16%

Alkalmazás besorolása

CallsA

Teljesítménytűrés

0~+5W

Szerkezetre vonatkozó garancia

10 év

90 %-os teljesítményre vonatkozó garancia

10 év

80 %-os teljesítményre vonatkozó garancia

25 év

100 db optimalizáló készülék minimumkövetelményei:
Jellemző adatok, paraméterek

Minimum elvárás

Névleges bemeneti DC teljesítmény

600W

Munkaponti működési tartomány

12,5-80V

Maximális folyamatos bemeneti áramerősség
(Isc)

10,1A dc

Maximális hatásfok

99,5%
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Maximális kimeneti áramerősség

15A

Maximális kimeneti üzemi feszültség

85V

Garanciális követelmény

25 év

2 db inverter készülés minimumkövetelményei:
Jellemző adatok, paraméterek

Minimum elvárás

Maximális DC teljesítmény

33750W

Maximális bemeneti feszültség

900V DC

Névleges bemeneti DC feszültség

750V DC

Maximális bemeneti áramerősség

37A dc

Inverter maximális hatásfoka

98,3%

Éjszakai energiafelhasználás

4W

Garanciális követelmény (értékelési
részszempont!)

legalább 5 év

Internet csatlakozási lehetőség

igen

Általános követelmények:
Csak gyári, új berendezés ajánlható meg.
Ajánlattevőnek biztosítania
betanítást/oktatást.

kell

az

üzembe

helyezést

és

felhasználói

szintű

A nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell valamennyi költséget (pl. szállítási, üzembe
helyezés, oda/vissza mérő óra cseréjét, közüzemi szolgáltató valamennyi engedélyét).
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A szakmai ajánlathoz csatolandó az alábbi táblázat:

MŰSZAKI ADATLAP

Gyártó:
Megajánlott termék típusa:

200 darab polikristályos napelem jellemzői:

Jellemző adatok, paraméterek

Ajánlat
oldalszámának
Megajánlott
megjelölése,
Minimum elvárás
termék
ahol az adott
paraméterei
paraméter
megtalálható

Névleges maximális teljesítmény (Pmax)

260W

Optimális üzemi feszültség (Vmp)

30,4V

Optimális üzemi áram (Imp)

8,56A

Üresjárati kapocsfeszültség (Voc)

37,5V

Zárlati áram (Isc)

9,12A

Modulhatékonyság

16.16%

Alkalmazás besorolása

CallsA

Teljesítménytűrés

0~+5W

Szerkezetre vonatkozó garancia

10 év

90 %-os teljesítményre vonatkozó garancia

10 év

80 %-os teljesítményre vonatkozó garancia

25 év

100 db optimalizáló készülék minimumkövetelményei:

Jellemző adatok, paraméterek

Ajánlat
Megajánlott oldalszámának
Minimum elvárás
termék
megjelölése,
paraméterei ahol az adott
paraméter
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megtalálható
Névleges bemeneti DC teljesítmény

600W

Munkaponti működési tartomány

12,5-80V

Maximális folyamatos bemeneti áramerősség
(Isc)

10,1A dc

Maximális hatásfok

99,5%

Maximális kimeneti áramerősség

15A

Maximális kimeneti üzemi feszültség

85V

Garanciális követelmény

25 év

2 db inverter készülés minimumkövetelményei:

Jellemző adatok, paraméterek

Ajánlat
oldalszámának
Megajánlott
megjelölése,
Minimum elvárás
termék
ahol az adott
paraméterei
paraméter
megtalálható

Maximális DC teljesítmény

33750W

Maximális bemeneti feszültség

900V DC

Névleges bemeneti DC feszültség

750V DC

Maximális bemeneti áramerősség

37A dc

Inverter maximális hatásfoka

98,3%

Éjszakai energiafelhasználás

4W

Garanciális követelmény (értékelési
részszempont!)

legalább 5 év

Internet csatlakozási lehetőség

igen
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TERVEZET
Amely létrejött egyrészről
TULIPA KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Bottyán utca 10.
Adószám: 10705995-2-15
mint Vevő (a továbbiakban: Vevő)
másrészről
*****
Székhelye:
Adószáma:
Cégjegyzékszám:
Statisztikai számjel:
Pénzforgalmi jelzőszám:
Képviseli:
mint Eladó (a továbbiakban: Eladó)
(a továbbiakban együttesen: Felek) között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek
szerint:
PREAMBULUM
A.)
B.)
C.)
D.)
E.)
F.)

G.)

H.)

Vevő „NAPELEMES RENDSZER KIÉPÍTÉSE” tárgyban a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 113.-114. §-a szerinti
nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le.
Felek rögzítik, hogy a Vevő többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetőségét
nem biztosította.
A Vevő az ajánlattevők számára a gazdasági társaság, illetve jogi személy
(projekttársaság) létrehozását nem tette lehetővé.
A Vevő a közbeszerzési eljárás során részajánlat-tételi lehetőséget nem biztosított,
mivel a közbeszerzési eljárás tárgya gazdasági, műszaki és minőségi szempontokat
figyelembe véve nem megosztható.
Felek rögzítik, hogy az Eladó benyújtott ajánlatával, mint a legjobb ár-érték arányt
megjelenítő ajánlattal az eljárás nyertese lett.
A Kbt. szerinti eljárás eljárást megindító felhívásához kapcsolódó valamennyi írásbeli
dokumentáció és az Eladó nyertes ajánlata jelen szerződéssel (továbbiakban: Szerződés)
együtt értelmezendő annak ellenére, hogy a dokumentumok fizikailag nem kerültek
csatolásra a Szerződés törzsszövegéhez.
Szerződő
Felek
megállapítják,
hogy jelen
Szerződésben
szabályozzák
együttműködésüket és a Felek jogait és kötelezettségeit érintő minden olyan kérdést,
melyek a Felek Szerződéses jogviszonyára alkalmazandók. A Felek kapcsolatuk fő
alapelveként deklarálják, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös
együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni.
Eladó kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás nincs
folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. Az Eladó
vállalja, hogy a másik Felet haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény
merülne fel, amely jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését
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I.)

eredményezheti.
Mindkét fél kijelenti, hogy sem jóhiszeműen, sem rosszhiszeműen, sem a múltban nem
hallgatott el, sem a Szerződés időtartama alatt nem fog elhallgatni semmiféle a
szerződés teljesítése tekintetében bármilyen szempontból releváns információt, amely
kihatással lehet a jelen megállapodásban foglaltakra.

2.
SZERZŐDÉS TÁRGYA
2.1. A Vevő részére a közbeszerzési eljárás Műszaki Leírásában (továbbiakban: Műszaki
Leírás),a Szerződés 1. számú mellékletében és az Eladó ajánlatában meghatározott
napelemek (továbbiakban: Berendezés) határidős adásvétele, valamint a Szerződésben
meghatározott járulékos szolgáltatások teljesítése - így különösen a Berendezés
telepítése, üzembe helyezése, közüzemi szolgáltatónál történő oda/vissza mérő óra
engedélyeztetése, a Szerződésben meghatározott feltételek szerint, a Szerződésben
meghatározott vételár ellenében.
3.
TELJESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL
3.1. Teljesítés helye (üzemeltetés helye): 4400 Nyíregyháza, Bottyán utca 10.
3.2. Teljesítés határideje: a Szerződés hatálybalépésétől számított …. naptári nap. (nyertes
ajánlattevő ajánlatának megfelelően)
3.3. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó köteles a teljesítési határidőn belül a
Berendezést a teljesítés helyére eljuttatni, a Berendezést üzembe helyezni és az üzembe
helyezett, valamint a közüzemi szolgáltató által jóváhagyott Berendezést és az
oda/vissza mérő órát a Vevőnek átadni.
3.4. Felek rögzítik, hogy az Eladó a 2.2. pontban meghatározott teljesítési határidőn belül
bármikor jogosult teljesíteni, azonban a teljesítés pontos idejéről köteles a Vevő
kapcsolattartóját a teljesítés időpontja előtt 3 munkanappal írásban értesíteni.
3.5. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a Vevő által megrendelt Berendezés átadásátvételét munkanapokon 9.00 és 16.00 óra között végezheti.
3.6. Felek rögzítik, hogy az átadást megelőzően az Eladó saját költségén köteles elvégeztetni
a közüzemi szolgáltató által előírt valamennyi vizsgálatot.
3.7. Felek megállapodnak abban, hogy a Berendezésnek a teljesítés helyére történő
eljutatására alkalmas fuvarozási mód választásáért, a fuvarozás során esetlegesen
felmerülő késedelemért, károkét az Eladó felelős. Fuvarozó alkalmazása esetén a Vevő
a fuvarozóval nem áll jogviszonyban.
3.8. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a fuvarozással kapcsolatos valamennyi
adminisztrációs kötelezettséget teljesíti a NAV irányába, továbbá az útdíjköteles
gépjárművekkel a Vevő részére végzett fuvarozással járó termékszállítási bejelentési
kötelezettségeknek eleget tesz (EKÁER adminisztráció). Ebbe beleértendő az Európai
Unió tagállamából való fuvarozással kapcsolatos regisztrációban Vevővel való
együttműködés. Szerződő felek rögzítik, hogy Eladó adminisztrációs és tájékoztatási
valamint együttműködési kötelezettségének megszegéséből eredő kárért teljes körű
felelősséggel tartozik és Vevőt haladéktalanul kártalanítani vagy kártérítést fizetni
köteles.
3.9. Az Eladó a Vevő által megrendelt Berendezést a fuvarozás módjának megfelelő
csomagolásban köteles a teljesítés helyére eljuttatni. A csomagoláson fel kell tüntetni a
megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címkéket.
3.10. Az átadás-átvételről a Felek közösen jegyzőkönyvet vesznek fel.
3.11. Ha az átadás-átvétel során a Vevő azt állapítja meg, hogy a Berendezés nem felel meg a
Szerződésben foglalt feltételeknek, a Berendezés vagy annak egyes eleme(i) hibásak (a
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3.12.
3.13.

3.14.
3.15.
3.16.
3.17.

3.18.

továbbiakban: hiba), a hibát, a hiba vonatkozásában érvényesíteni kívánt szavatossági
igényt valamint a szavatossági igény teljesítésének határidejét a Felek a közösen felvett
jegyzőkönyvben rögzítik.
Amennyiben az Eladó a megjelölt szavatossági igénynek a megjelölt határidőben nem
tesz eleget, a Vevő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő egyéb jogait.
Az átadás-átvétel során az Eladó köteles a Berendezést, valamint a Berendezés
minőségét és műszaki megfelelését tanúsító magyar nyelvű okmányokat és
tanúsítványokat, továbbá a működéshez, üzemeltetéshez szükséges magyar nyelvű
dokumentációkat a Vevő részére átadni.
Felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvétel során az Eladó elvégzi a Vevő által
kijelölt személyek oktatását a Berendezés használatával kapcsolatban.
Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a Berendezést üzembe helyezve köteles a
Vevőnek átadni.
A Berendezéssel kapcsolatos kárveszély a teljesítéssel, a teljesítés helyén száll át a
Vevőre.
Az Eladó akkor a Szerződést akkor teljesíti határidőben, ha a teljesítési határidőn belül:
- a Berendezést a Vevő részére sikeresen átadta és
- a Berendezést üzembe helyezte és
- a Berendezéshez kapcsolódóan közüzemi szolgáltató lecserélte az oda/vissza mérő
órát és
- a Szerződésben meghatározott oktatást elvégezte és
- a Szerződésben meghatározott dokumentációkat a Vevőnek átadta.
A teljesítés időpontja a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásának az időpontja.

4.
VÉTELÁR
4.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Berendezés vételára:
nettó vételár (HUF)

27%ÁFA (HUF)

bruttó
(HUF)

vételár

összeg számmal

****

****

****

összeg betűvel

****

****

****

4.2. Felek rögzítik, hogy a vételár garantált fix vételár, amely a Szerződés időtartama alatt
semmilyen oknál fogva nem változhat, és tartalmazza az Eladónak a Szerződés
teljesítése körében elmerült valamennyi kiadását és költéségét. Az Eladó a Vevőtől a
Szerződés teljesítésének ellenértékeként további díjazásra semmilyen jogcímen nem
tarthat igényt.
5.

VÉTELÁR FIZETÉSE, SZÁMLÁZÁSA

Vevő támogatásra irányuló igényt nyújtott be. A támogatási feltételrendszer lehetővé teszi,
hogy a Vevő az igény elbírálását megelőzően lefolytassa a közbeszerzési eljárást. A Vevő
ennek megfelelően a támogatásról szóló döntés kézhezvételét megelőzően megindítja az
eljárást, ami azt jelenti, hogy kétséget kizáró módon nem tudja meghatározni a fizetési
feltételrendszert. Az előzőek alapján kétfajta feltételrendszert határoz meg attól függően, hogy
a szerződés aláírásakor a támogatási igény elbírálása eredményeképpen a támogatási
szerződés aláírásra került vagy sem.
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A) Amennyiben jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötendő szerződés
aláírásakor a támogatási szerződés aláírásra kerül, úgy az alábbi fizetési feltétel az
irányadó:
A 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet előírásai irányadók.
A számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak szerint és az
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint átutalással történik.
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése, a 2014-2020 programozási
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (továbbiakban 272/2014. Korm. rendelet)
szállítói finanszírozás szabályai, illetve a Kbt. 135.§ (4)-(6) bekezdései szerint történik,
figyelemmel a 272/2014. Korm. rendelet vonatkozó szabályaira.
Ha az ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítéséhez Kbt. szerinti alvállalkozót vesz
igénybe, akkor a fizetés kapcsán - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően – az ellenérték
kifizetése Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak szerint történik.
Az ÁFA megfizetése a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az elszámolás is magyar forintban történik, az
ellenszolgáltatás összege magyar forintban kerül kifizetésre.
Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a fizetési feltételek
részét képezik a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezései.
A számla fizetési határideje 30 nap. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Szállítói előleg:
a 272/2014. Korm. rendelet 119. § (1) bekezdés alapján igényelhető szállítói előleg
igénylésének lehetőségét biztosítja, mely a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható
összege 50%-ának megfelelő mértékű. Igénybevétele esetén nyertes ajánlattevő köteles a
272/2014. Korm. rendelet 119. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározottaknak megfelelően
előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtani, vagy élhet a Kormányrendelet 119. § (2) bekezdés
b) pontjában meghatározott választási lehetőségével.
Előleg-visszafizetési biztosíték kikötése:
Az ajánlattevő által a 272/2014. Korm. rendelet) 119. § (1) bekezdés alapján igényelhető
szállítói előleg igénybevétele esetén nyertes ajánlattevő köteles a 272/2014.Korm. rendelet
119. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározottaknak megfelelően előleg-visszafizetési
biztosítékot nyújtani, vagy élhet a Kormányrendelet 119. § (2) bekezdés b) pontjában
meghatározott választási lehetőségével.
A 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 119. A§. § (2) bekezdése szerint a közbeszerzési eljárások
eredményeként kötött szerződés alapján a Nyertes ajánlattevő választása szerint
a) a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg
különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az irányító hatóság javára szóló,
a Kbt. 134. § (6) bekezdése szerinti, vagy a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1)
bekezdése szerinti más biztosítékot nyújt, vagy
b) az 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul
vétele mellett nem nyújt biztosítékot. (134.4. Ha a jogosulatlan igénybevétel a szállítónak
felróható, és a szállító nem nyújtott biztosítékot, az irányító hatóság felszólítja az előleg
visszafizetésére. Ha a szállító a visszafizetési kötelezettségének a visszafizetésre megállapított
határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, az irányító hatóság a vissza nem fizetett
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összeg adók módjára történő behajtása céljából megkeresi az állami adóhatóságot, egyidejűleg
kezdeményezi az állami adóhatóságnál a szállító adószámának törlését.)
A fenti a) pontban említett, a Kbt. 134.§ (6) bekezdése kapcsán ajánlatkérő a Kbt. 134.§ (6)
bekezdésének a) pontját alkalmazza azaz előírja, hogy az előleg visszafizetési biztosíték az
ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak
(i) óvadékként
az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő
befizetésével, átutalásával,
(ii) pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy
(iii) készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel
A fenti a) pontban említett, a 272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerint: az
előleg visszafizetési biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint lehet:
a) garanciavállaló nyilatkozat, (272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 1. sz. mell. 82-88
pontjainak)
b) ingatlan jelzálogjog, (272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 1. sz. mell. 78.1-79.2. pontjainak)
c) a támogatást igénylő gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet cégjegyzésre jogosult
vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező
tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező
természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, (272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 1.
sz. mell. 88.1-89.1. pontjainak)
d) garanciaszervezet által vállalt kezesség,(272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 1. sz. mell. 89.189.2.)
e) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, (272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 1. sz. mell. 90.1-90.2.)
f) az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség,
g) hitelintézet által kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény.
(272/2014 (XI. 5.) Korm. rendelet 1. sz. mell. 91.1-91.2.)
Előleg-visszafizetési biztosíték igénylése:
Az előleget, a szerződés hatálybalépését követően igényelheti nyertes ajánlattevő az
úgynevezett előleg bekérő dokumentum benyújtásával. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet
119. § (3) bekezdése alapján az előleget (az előlegbekérő dokumentumon benyújtásával)
nyertes ajánlattevő közvetlenül az irányító hatóságtól igényelheti ajánlatkérő egyidejű
értesítése mellett. Ajánlatkérő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti az előleggel
kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában az előleg-igénylést ajánlatkérő részéről
elfogadottnak kell tekinteni.
Ajánlatkérő a 272/2014. Korm. rendelet 119. § (1) bekezdés alapján igényelhető szállítói
előleg igénylésének lehetőségét biztosítja, mely a szerződés - tartalékkeret nélküli elszámolható összege 50%-ának megfelelő mértékű. Igénybevétele esetén nyertes ajánlattevő
köteles a 272/2014. Korm. rendelet 119. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározottaknak
megfelelően előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtani, vagy élhet a Kormányrendelet 119. §
(2) bekezdés b) pontjában meghatározott választási lehetőségével.
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B) Amennyiben jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötendő szerződés
aláírásakor a támogatási szerződés nem kerül aláírásra, úgy az alábbi fizetési feltétel az
irányadó:
A beszerzés saját forrásból valósul meg.
Az Eladó a teljesítéshez kapcsolódóan 1 db végszámla benyújtására jogosult. A végszámla
benyújtásának feltétele a befejezett műszaki átadás-átvétel.
Ha az ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítéséhez Kbt. szerinti alvállalkozót vesz
igénybe, akkor a fizetés kapcsán - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően – az ellenérték
kifizetése Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak szerint történik.
Az ÁFA megfizetése a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés és az elszámolás is magyar forintban történik, az
ellenszolgáltatás összege magyar forintban kerül kifizetésre.
Tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, a fizetési feltételek
részét képezik a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezései.
A számla fizetési határideje 30 nap. A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési
dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
A számla ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135.§-ban és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3032.§-ban foglaltak szerint teljesíti.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a kifizetések vonatkozásában az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § szerint kell eljárnia. A számlákban foglalt
szerződéses ellenérték teljesítésére a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1) és (2)
bekezdésében foglaltak irányadók.
Az ÁFA megfizetése a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik.
6.
SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS
6.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a Berendezésre a Szerződés teljesítésétől
számítottan az alábbiak szerint vállal jótállást.
A Berendezések szerkezetére 10 év, a rendszer 90%-os teljesítményére 10 év, míg a
rendszer 80%-os teljesítményére 25 év, a 100 db optimalizáló készülékre 25 év, a 2 db
inverter készülékre … év.
6.2. Az Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja,
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
6.3. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha az Eladó (jótállásra
kötelezett) kötelezettségének a Vevő (jogosult) felhívására - megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három
hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E
határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
6.4. Eladó vállalja, hogy – a Felek kapcsolattartóinak ellenkező megállapodása hiányában - a
jótállási idő alatt bejelentett jótállási igény (hibabejelentés) esetén a hibabejelentéstől
számított 24 órán belül megkezdi a hiba kijavítását (értsd: hibajavítás, cserét), a
hibajavítást késedelemmentesen elvégzi, várható időigényéről a Vevő kapcsolattartóját
49 / 57

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

értesíti, aki ennek figyelembe vételével határozza meg az adott hibajavítás ésszerű
határidejét. Arra tekintettel, hogy a Berendezést a betegellátás során használja a Vevő,
az Eladó tudomásul veszi, hogy a hibajavítást gondosan, de a lehető legrövidebb idő
alatt kell elvégezni. Amennyiben az Eladó a garanciális kötelezettségének az így
meghatározott határidőn belül nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a Vevő az Eladó
költségére a hibát mással kijavíttathatja, illetve élhet egyéb szavatossági/kártérítési
jogaival.
A garanciális hibabejelentést az Eladó a következő elérhetőségen fogadja:
• e-mail cím: ****
• fax: ****
Az Eladó szavatolja, hogy
- a Berendezés új, és hacsak a Szerződés másként nem rendelkezik, tartalmazza az
összes legutóbbi kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket,
- a Berendezés mindenben a megfelel a jogszabályokban, a Műszaki Leírásban, a
Szerződésben, valamint az Eladó ajánlatában meghatározott feltételeknek,
- a Berendezés mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az Eladó
vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon
összefüggő hibáktól,
- a Berendezés a rendeltetésszerű használatra alkalmas.
Az Eladó szavatolja, hogy a Berendezésen harmadik személynek nincsen olyan joga,
amely a Vevő tulajdonszerzését akadályozza. Ellenkező esetben a Vevő köteles az
Eladót megfelelő határidő tűzésével felhívni arra, hogy az akadályt hárítsa el vagy adjon
megfelelő biztosítékot. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő elállhat a
Szerződéstől és kártérítést követelhet.
Az Eladó szavatolja, hogy a Berendezésen harmadik személynek nincsen olyan joga,
amely a Vevőt tulajdonjoga gyakorlásában korlátozza, vagy a Berendezés értékét
csökkenti. Ellenkező esetben a Vevő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést
követelhet. A határidő eredménytelen eltelte után a Vevő a tehermentesítést az Eladó
költségére elvégezheti. Ha a tehermentesítés lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna,
a Vevő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet, vagy a teher átvállalása fejében
az ellenérték megfelelő csökkentését követelheti. Ezek a jogok a Vevőt akkor is
megilletik, ha a tehermentesítésre megszabott határidő eredménytelenül telt el, és a
Vevő nem kívánja a Berendezés tehermentesítését.
Az Eladó vállalja, hogy a Szerződésben meghatározott feladatainak a Szerződésben
meghatározott határidőkben eleget tesz.
Az Eladó szavatolja, hogy a Berendezés új. A Szerződés alkalmazásában a Felek új
Berendezés alatt olyan Berendezést értenek, amely még nem volt használatban.

6.11. Alvállalkozók
6.12. Az Eladó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt.
65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint
köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor
vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás
eseteit is), ha az Eladó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési eljárásban az
adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő
szűkítette az eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel
vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az alkalmassági
50 / 57

követelményeknek, amelyeknek az Eladó a közbeszerzési eljárásban az adott
szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg.
6.13. Az Eladó legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles a Vevőnek
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében,
és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte
meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
6.14. Az Eladó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Vevőnek 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.
6.15. A Szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját
teljesítésének 50%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.
6.16. Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg az Eladó saját
teljesítésének arányát.
6.17. Az Eladó felel az alvállalkozók teljesítéséért, szakmai, műszaki színvonalukért és
pénzügyi alkalmasságukért. Az Eladó felelősségét a Vevő felé az alvállalkozók
igénybevétele nem befolyásolja.
6.18. Az Eladó gondoskodik a különböző alvállalkozók irányításáról, utasításáról és a
közöttük meglévő együttműködésről.
6.19. A Vevő és az alvállalkozók nincsenek jogviszonyban. Az Eladó kötelezettsége az
alvállalkozók közvetlen fizetési igényeinek rendezése és a Vevő minden ilyen igénytől
való mentesítése.
6.20. Jogszerűen igénybevett alvállalkozó esetén az Eladó az alvállalkozó teljesítéséért úgy
felel, mintha a munkát saját maga végezte volna el. Jogszerűtlenül igénybe vett
alvállalkozó esetén az Eladó felelős minden olyan kárért, amely alvállalkozó
igénybevétele esetén nem következett volna be.
6.21. Kötbér
Késedelmi kötbér
6.22. Felek megállapodnak abban, amennyiben az Eladó a Szerződés teljesítésével olyan
okból, amelyért felelős, késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles a Vevőnek fizetni.
6.23. A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett Berendezés nettó vételára.
6.24. A késedelmi kötbér mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a Berendezés
nettó vételárárának (kötbéralap) 1%-a, de legfeljebb azonban 20 naptári napnak
megfelelő összeg.
Meghiúsulási kötbér
6.25. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladónak a Szerződés teljesítésével
kapcsolatos késedelme meghaladja a 20 naptári napot, a Vevő jogosult a Szerződést
meghiúsultnak tekinteni és elállni a Szerződéstől vagy a Szerződést felmondani.
6.26. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés teljesítése bármely olyan
okból, amelyért az Eladó felelős, meghiúsul, - beleértve az olyan 20 naptári napot
meghaladó késedelem esetét, amelyért az Eladó felelős -, az Eladó meghiúsulási kötbért
köteles a Vevőnek fizetni.
6.27. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett Berendezés nettó vételárának
30%-a.
Kötbér érvényesítésével kapcsolatos további rendelkezések
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6.28. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés keretében érvényesített kötbér
összességében (késedelmi és meghiúsulási kötbér együtt) nem haladhatja meg a nettó
vételár 30%-át.
6.29. Az esedékessé vált kötbér összegéről a Vevő kötbérértesítőt állít ki az Eladó felé,
amelyet az Eladó annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül
átutalással köteles kiegyenlíteni a kötbérértesítőn feltüntetett bankszámlára.
6.30. A teljesítés elmaradása esetére (meghiúsulás) kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés
követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a
teljesítési kötelezettség alól.
6.31. A Vevő (jogosult) a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát.
6.32. A Vevő (jogosult) a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is
követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.
6.33. A Ptk. 6:168.§ (1) bekezdése alapján az Eladó a kötbérfizetési kötelezettsége alól csak
abban az esetben mentesül, ha szerződésszegését kimenti.
7.
SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA
7.1. A Szerződés megszűnik:
- Felek szerződésszerű teljesítésével,
- elállással,
- felmondással.
7.2. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladó a Szerződés teljesítésével 20
napot meghaladó késedelembe esik, a Vevő jogosult a Szerződést meghiúsultnak
tekinteni és elállni a Szerződéstől, vagy a Szerződést felmondani.
7.3. A Vevő a Szerződést felmondhatja, vagy a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől
elállhat, ha:
- feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt.
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
- az Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak.
7.4. A Vevő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól
elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében
a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a
közbeszerzési eljárásból.
7.5. Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő jogosult és köteles a Szerződést azonnali
hatállyal – az Eladóhoz intézett egyoldalú, írásos nyilatkozatával felmondani (ha
szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata
ellátásáról gondoskodni tudjon):
7.6. - amennyiben az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;
7.7. - amennyiben az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjában meghatározott feltétel.
7.8. Az Eladó tudomásul veszi, hogy
7.9. - nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti
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feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
7.10. - a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét a Vevő
számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a
Vevőt haladéktalanul értesíteni.
7.11. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vevő a Szerződésben szabályozott
felmondási jogával él, az Eladó kifejezetten lemond az elmaradt haszna iránti igény
érvényesítéséről a Vevővel szemben. Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a
Szerződés aláírásával mindennemű, a Szerződés megszűnéséből eredő igény
érvényesítéséről kifejezetten lemond, amennyiben a Szerződés megszüntetése az Eladó
szerződésszegő magatartásának következménye.
7.12. Felek rögzítik, hogy a Szerződést kizárólag közös megegyezéssel, és írásban, a Kbt.
141. §-ában foglalt rendelkezések maradéktalan betartása mellett módosíthatják.
8.
VIS MAIOR
8.1. A vis maior esemény (a továbbiakban: Vis Maior Esemény) olyan, a Felek akaratától,
cselekedeteitől és személyétől függetlenül bekövetkező, emberi erővel el nem hárítható,
előre nem látható, külső esemény, amely egyik Félnek sem róható fel, - mint például
háború, polgári felkelés, munkabeszüntetés, természeti katasztrófa, sztrájk - amely
számottevő módon akadályozza vagy lehetetlenné teszi a jelen Szerződés teljesítését,
feltéve, hogy ezek a körülmények a jelen Szerződés aláírását követően jönnek létre,
illetve a jelen Szerződés aláírását megelőzően jönnek ugyan létre, de a jelen Szerződés
teljesítésére kiható következményeik az említett időpontban még nem voltak előre
láthatóak.
8.2. A Vis maior esemény mentesíti a Feleket a Szerződés szerinti kötelezettségeik
teljesítése alól, olyan mértékben, amennyire a Vis maior esemény az érintett Felet
gátolja a szerződéses kötelezettségeinek a teljesítésében. A mentesítés kizárólag arra az
időre szól, ameddig a szóban forgó Vis maior esemény hatása fennáll.
8.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés - részükre fel nem róható – nem
teljesítését, illetve nem megfelelő teljesítését eredményező, az érdekkörükön kívül
bekövetkezett Vis maior eseményekről egymást haladéktalanul értesítik és a
következmények elhárításával kapcsolatban a Ptk. megfelelő szabályai szerint,
egymással ésszerűen és indokoltan együttműködve járnak el.
8.4. A Vis maior események által érintett Fél köteles a másik Félnek haladéktalanul
megküldött tájékoztatásában megjelölni a Vis maior esemény kezdetét, jellegét és amennyiben lehetséges -, várható végét.
8.5. A Vis maior esemény önmagában nem mentesíti az azt bejelentő Felet a Szerződés
szerint egyébként teljesítendő olyan kötelezettségei alól, amelyek a Vis maior esemény
bekövetkezését megelőzően már esedékesek voltak, illetve amelyek teljesítését a Vis
maior esemény nem érinti.
9.
TITOKTARTÁS
9.1. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatosan, annak
eredményeként, illetőleg egyéb módon tudomásukra jutott mindazon információt,
adatot, amely a másik Félre, így különösen annak üzleti, pénzügyi, társasági
jogviszonyaira vonatkozik (továbbiakban együtt: bizalmas információ), üzleti titokként
kezelik, azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a szerződés teljesítéséhez
szükséges mértékben használják fel.
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9.2. Szerződő felek kijelentik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében
személyre vonatkozó személyes adatokat, különleges adatokat üzleti titokként kezelik,
azokat harmadik félnek nem adják ki, illetve csak a Szerződés teljesítéséhez szükséges
mértékben használják fel.
9.3. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a bizalmas információkat sem a Szerződés
időbeli hatálya alatt, sem annak megszűnését követően nem teszik harmadik személyek
számára hozzáférhetővé, vagy azokat egyéb, a Szerződés tárgyával össze nem függő
módon nem használják fel, illetve azzal nem élnek vissza.
9.4. Nem tartozik a titoktartási kötelezettség körébe azon adat, illetve információ,
- amely köztudomású;
- amelyet nem a Szerződés megsértésével hoztak nyilvánosságra;
- amely nyilvánosságra hozatali korlátozás nélkül a másik Fél birtokában volt már
azelőtt, hogy azt a nyilvánosságra hozó Féltől megkapta volna;
- amelyet a használó Fél olyan harmadik féltől kapott, aki jogszerűen szerezte meg
vagy hozta létre azt, és akit nem köt a nyilvánosságra hozatali tilalom;
- amelyet az egyik Fél a másik Fél bizalmas információjának felhasználása nélkül
maga hozott létre; vagy
- amelyet az adott Félnek - jogszabályban meghatározott - kötelessége átadni az
illetékes hatóság számára.
9.5. Ezen kötelezettségei megszegésével okozott kárért a szerződésszegő Fél kártérítési
felelősséggel tartozik.
9.6. A titoktartási és adatvédelmi kötelezettség a szerződő Felek alkalmazottját, tagját,
megbízottját a Felekkel azonos módon terheli.
10. ELADÓ NYILATKOZATAI
10.1. Az Eladó kijelenti, nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
10.2. Az Eladó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
10.3. Az Eladó kijelenti, hogy vele szemben csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás
nincs folyamatban, illetve ilyen eljárások bekövetkezésének veszélye nem áll fenn. Az
Eladó vállalja, hogy a Vevőt haladéktalanul értesíti, amennyiben olyan körülmény
merülne fel, amely jelen pontban foglalt valamely eljárás kezdeményezését
eredményezheti.
11. FELEK EGYÉB MEGÁLLAPODÁSAI
11.1. Felek megállapodnak abban, hogy a külföldi adóilletőségű Eladó köteles a
Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Eladóra vonatkozó
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
11.2. A Felek mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott
követelményei szerint járnak el, a szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi
releváns információt késedelem nélkül egymás tudomására hoznak.
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11.3. Felek megállapodnak abban, hogy minden, a szerződés keretében egymásnak küldött
értesítésnek írott (levél, fax, e-mail) formában kell történnie. A Felek közti levelezés
nyelve: magyar.
11.4. Felek megállapodnak abban, hogy egymáshoz intézett értesítéseit akkor tekintik
megfelelően teljesítettnek, amennyiben azt a másik Félnek Szerződésben meghatározott
értesítési címére írásban – tértivevénnyel vagy a kézbestést más módon igazoló levél,
telefax, e-mail útján – küldték meg.
11.5. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tértivevényes postai küldemény
„ismeretlen”, „ismeretlen helyre költözött”, „nem vette át”, „az átvételt megtagadta”
jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, akkor már a kézbesítés megkísérlésének napján, ha
pedig „nem kereste” jelzéssel, akkor a második kézbesítési kísérletet követő 5.
munkanapon a küldemény kézbesítettnek minősül.
11.6. Felek közöttük jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket elsősorban
együttműködésre feljogosított képviselőik útján, tárgyalásos úton köteles rendezni.
Ennek eredménytelensége esetére a Felek hatáskörtől függően kikötik a Vevő székhelye
szerinti rendes bíróság kizárólagos illetékességét.
11.7. Felek jelen szerződéssel kapcsolatban kijelölt kapcsolattartói:
Vevő részéről:
Név
****
Telefon:
****
E-mail:
****
Cím:
****
Eladó részéről:
Név
****
Telefon:
****
E-mail:
****
Cím:
****
11.8. Az kapcsolattartók, illetve a teljesítési igazolásra jogosult képviselők személyében
bekövetkező esetleges változásokról az érintett Fél haladéktalanul írásban köteles a
másik Felet tájékoztatni. Ettől az időponttól kezdődően az kapcsolattartónak, illetve
teljesítési igazolásra jogosult személynek az újonnan bejelentett személy minősül. Felek
megállapodnak abban, hogy a fent megjelölt személyek megváltozására vonatkozó
bejelentése és annak visszaigazolása nem minősül szerződésmódosításnak.
11.9. A kapcsolattartó személyek feladata a kölcsönös, naprakész kapcsolattartás,
tájékoztatás. A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek kizárólag a Szerződés
teljesítésével kapcsolatban felmerülő operatív kérdésekben jogosultak eljárni, a
Szerződés módosítására, megszüntetésére, egyéb jognyilatkozat tételére nem jogosultak.
11.10. A Szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a Ptk.,
a Kbt. és azok végrehajtási rendeletei az irányadók.
11.11. Felek rögzítik, hogy amennyiben a közbeszerzési eljárás dokumentumai között eltérés,
ellentmondás tapasztalható, a dokumentumok közötti ellentmondás feloldására a Felek
az alábbi sorrendet (dokumentum hierarchia) állítják fel:
1. szerződés és mellékletei
2. kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok
3. ajánlattevő ajánlata.
11.12. Jelen Szerződés négy eredetei, egymással mindenben megegyező példányban készült,
amelyből három példány a Vevőt, egy példány az Eladót illeti.
Jelen szerződést és annak mellékleteit a Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
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Mellékletek:
1. számú melléklet:

Berendezés pontos meghatározása

Nyíregyháza, 2016. .........................

****

TULIPA Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság
Vevő

****
****
Eladó
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1. számú melléklet
Berendezés pontos meghatározása
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