AJÁNLATI FELHÍVÁS
„Napelemes rendszer kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz
1) Az ajánlatkérők és kapcsolattartási pontok
1.1.) Ajánlatkérő
Hivatalos név: TULIPA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Bottyán utca 10.
Város:
Nyíregyháza

Postai
irányítószám:
4400

Ország: Magyarország

Telefonszám:
+36 42312541

Telefax szám:
+36 42504902

E-mail cím:
tulipa@tulipakert.hu

Honlap:
www.tulipakert.hu
1.2.) Kapcsolattartási pont(ok):
Dr. Tóth Levente ügyvéd
1134 Budapest, Lőportár utca 20/B. III/17.
telefonszám: +36 302752639
telefaxszám: +36 42504902
e-mail cím: iroda@drtothlevente.hu
2) A közbeszerzési eljárás fajtája
Jelen eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)
113.§ (1) bekezdése alapján a nyílt eljárás uniós értékhatár alatti eljárásrendjében
alkalmazandó szabályai szerinti eljárás, mivel az áruberuházás becsült értéke nem éri el az
uniós értékhatárt.
3) A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és
díjmentesen elérhetők a következő címen
A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább
egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell
érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján a
közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők részére elektronikus úton, - a
regisztrálási adatok megkérésének kivételével (cégnév, székhely, kapcsolattartó neve, e-mail
cím, telefon, telefax) – korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az
alábbi honlapon: http://tulipakert.hu/hu/hirek akként, hogy ahhoz a gazdasági szereplők a
regisztrálási adatok megadását követően férnek hozzá. Az érdeklődő gazdasági szereplők a
közbeszerzési dokumentumok átvételét, olvashatóságát kötelesek haladéktalanul
elektronikus levélben visszaigazolni. Ajánlatkérő kéri, hogy a közbeszerzési
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dokumentumok letöltését követően az érdeklődő gazdasági szereplő a letöltés tényéről
tájékoztassa ajánlatkérőt az I.2. pontban megadott kapcsolattartási e-mailcímre küldött
emailben (iroda@drtothlevente.hu).
4) A közbeszerzés tárgya
Áruberuházás
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV): 09331000-8, 09332000-5, 45000000-7, 45310000-3
A szerződés meghatározása:
Adásvételi szerződés.
Napelemes rendszer kiépítése. 200 darab polikristályos, minimum 260 Wp teljesítménnyel
rendelkező napelem telepítése, csatlakoztatása az épület elektromos hálózatára, a hozzá
tartozó kapcsoló szekrények kiépítésével együtt.
5) A közbeszerzés mennyisége
Főbb mennyiségi mutatók:
200 darab polikristályos, minimum 260 Wp teljesítménnyel rendelkező napelem telepítése,
csatlakoztatása az épület elektromos hálózatára, a hozzá tartozó kapcsoló szekrények
kiépítésével együtt.
A garanciális követelmények a következők.
Napelemek szerkezetére 10 év, a rendszer 90%-os teljesítményére 10 év, míg a rendszer 80%os teljesítményére 25 év.
200 darab polikristályos napelem minimum követelményei:
Névleges maximális teljesítmény (Pmax)
Optimális üzemi feszültség (Vmp)
Optimális üzemi áram (Imp)
Üresjárati kapocsfeszültség (Voc)
Zárlati áram (Isc)
Modulhatékonyság
Alkalmazás besorolása
Teljesítménytűrés

260W
30,4V
8,56A
37,5V
9,12A
16.16%
CallsA
0~+5W

100 db optimalizáló készülék minimum követelményei (P600-5R M4M):
Névleges bemeneti DC teljesítmény
Munkaponti működési tartomány
Maximális folyamatos bemeneti áramerősség (Isc)
Maximális hatásfok
Maximális kimeneti áramerősség
Maximális kimeneti üzemi feszültség
Garanciális követelmény

600W
12,5-80V
10,1A dc
99,5%
15A
85V
25 év

2 db inverter egyenként minimum 25Kw dc teljesítménnyel, legalább 5 év garanciával
az
inverterekre
vonatkozó
jótállás
időtartamát
értékelési
(Ajánlatkérő
részszempontként értékeli), internet csatlakoztatással.
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2 db inverter készülék minimum követelményei:
Maximális DC teljesítmény
Maximális bemeneti feszültség
Névleges bemeneti DC feszültség
Maximális bemeneti áramerősség
Inverter maximális hatásfoka
Éjszakai energiafelhasználás
Garanciális követelmény (értékelési részszempont)
Internet csatlakozási lehetőség

33750W
900V DC
750V DC
37A dc
98,3%
4W
legalább 5 év
igen

Nyertes ajánlattevő feladata az ún. oda/vissza mérő óra – a teljesítés helye szerinti szolgáltató
által – az engedélyezéséhez kapcsolódóan előírt valamennyi feladat ellátása és okiratok,
engedélyek beszerzése.
6) Jelen eljárásban keretmegállapodás megkötésére, dinamikus beszerzési rendszer vagy
elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
7) A szerződés időtartama, teljesítési határidő
A szerződés hatályba lépésétől a szerződés teljesítéséig.
Teljesítési határidő: a szerződés hatálybalépésétől számított 60. nap.
Ajánlatkérő a teljesítési határidőnél korábbi teljesítés (előteljesítés) vállalását értékelési
részszempontként értékeli.
A jelen pontban meghatározott – illetve az ajánlattevő által vállalt - teljesítési határidő
megajánlása során az ajánlattevőknek arra figyelemmel kell lenniük, hogy 2 munkanapon
belül a munkálatokat meg kell kezdeniük.
8) A teljesítés helye
4400 Nyíregyháza, Bottyán János u. 10. (hrsz: 28501/25)
(NUTS-kód: HU323)
9) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, hivatkozás a vonatkozó jogszabályokra
Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be. A támogatási feltételrendszer lehetővé
teszi, hogy az ajánlatkérő az igény elbírálását megelőzően lefolytassa a közbeszerzési eljárást.
Az ajánlatkérő 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.
A) Amennyiben jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötendő szerződés
aláírásakor a támogatási szerződés aláírásra kerül, úgy az alábbi fizetési feltétel az
irányadó:
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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
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
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(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.
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.
A vállalkozó a teljesítéshez kapcsolódóan 1 db végszámla benyújtására jogosult. A végszámla
benyújtásának feltétele a befejezett műszaki átadás-átvétel.
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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.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
Ajánlattevő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért köteles fizetni a
szerződéstervezetben meghatározott feltételek szerint.
10) Ajánlattevő jelen eljárásban többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet, a
részajánlat-tétel lehetősége kizárt.
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.
11) Az ajánlatok értékelési szempontja
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szempontja alapján értékeli (Kbt. 76. §
(2) bekezdés c) pontja).
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
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II. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható
pontszám alsó és felső határa (mindkét rész tekintetében):
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.
12) A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és
m) pontjában és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1)
bekezdés b) pontjának alapján az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia azt az
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ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek
részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy ő maga, illetve adott
esetben a szerződés teljesítésében résztvevő alvállalkozó(k), illetve az alkalmasság
igazolásában résztvevő más szervezet(ek) nem tartozik/tartoznak a Kbt. 62. § (1) g)-k) és m)
pontja és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont
ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, azaz
nyilatkoznia kell arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amelyet nem jegyeznek
szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha az ajánlattevőt nem
jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb)
vagy rc)–rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot kell benyújtania.
Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)–rb) vagy rc)–
rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell benyújtania.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett
gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Az ajánlatkérő a kizáró okok igazolására csak a felhívás megküldésének napját követően kelt
dokumentumokat fogad el.
13) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt az ajánlatkérő nem ír elő.
Műszaki és szakmai alkalmasság:
Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, amennyiben:
M.1.
az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben nem rendelkezik
legalább 15 millió Ft összértékű 1 db szerződésben teljesített referenciával, amely legalább
250 kWp-es hálózatra termelő „okos” napelemes rendszer telepítésének szerződésszerűen
teljesített szállítására és üzembe helyezésére vonatkozik.
M.2.
nem rendelkezik legalább 1 fő a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt villanyszerelővel, aki
rendelkezik legalább középfokú villanyszerelői végzettséggel, és legalább 36 hónap
érintésvédelmi villanyszerelői tapasztalattal napelemek telepítése terén.
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Ajánlattevőnek a műszaki és gazdasági alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §-ában,
valamint a 321/2015. (X. 30. ) Korm. rendelet 21. § és 23. §-ában foglaltak alapján kell
eljárnia.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők
bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a
közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az
ajánlatban ezt a szervezetet/személyt és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet/személy erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy olyan
szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely
alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd
a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait
rendelkezésre bocsátó szervezet/személy az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles
igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Amennyiben ajánlattevő a felhívásban vagy dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt.
69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő
nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11)
bekezdése szerint igazolni és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a
közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló elektronikus hatósági nyilvántartás
elektronikus elérhetősége.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásban benyújtandó ajánlatában az alkalmasság és a kizáró
okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet Kbt. 114.§. (2) bekezdése alapján nyilatkozatot kell
csatolnia arról, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt gazdasági és pénzügyi, valamint
műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek. Ezen nyilatkozatban az ajánlattevő
az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles
megadni.
Az ajánlatok értékelését követően az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát
megelőzően, az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. §. (6) bekezdése alapján hozott döntése szerint
érintett ajánlattevőknek az ajánlatkérő felhívása alapján az alkalmassági feltételeknek való
megfelelésüket az alábbiakban meghatározott módon kell igazolniuk a Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerint:
M.1.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdésének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-ban foglaltakra
figyelemmel) az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 3
évben teljesített, legjelentősebb, építési beruházásainak ismertetése, legalább az alábbi
tartalommal:
• a teljesítés ideje (sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja- év, hó, nap) és helye
• a szerződést kötő másik fél neve,
• az építési beruházás tárgya, az elvégzett munkarészek bemutatása olyan
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•
•

részletességgel, hogy annak alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés
megállapítható legyen.
az ellenszolgáltatás összege
nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M.2.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja valamint 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, képzettségük,
szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az alkalmasság igazolására be kell nyújtani:
a) a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről szóló nyilatkozatot az alábbi
adattartalommal:
- a bevonni kívánt szakember neve,
- alkalmassági követelmény megjelölése, melyre igénybe kívánja venni a szakembert,
b) a bevonni kívánt szakember végzettségét és képzettségeit igazoló okirat egyszerű
másolatát,
c) a teljesítésbe bevonni kívánt és a fentiek szerinti módon bemutatott szakember által saját
kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
14) Az ajánlattételi határidő
2016. november 21. 10:30 óra
Az ajánlatok személyes benyújtására munkanapokon hétfőtől csütörtökig 10:00 - 15:00 óra
között, pénteken 10:00 - 12:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 10:00
órától 10:30 óráig van lehetőség. Az ajánlatok benyújtása postai vagy futárszolgálati
kézbesítés útján is lehetséges. Az ajánlatok benyújtása alkalmával ajánlattevők az ajánlatok
átadásához szükséges időtartamot is vegyék figyelembe. A postai vagy futárszolgálati
kézbesítés, továbbá a postai vagy futárszolgálati küldemények elirányításából vagy
elvesztéséből eredő valamennyi kockázatot az ajánlattevő köteles viselni!
15) Az ajánlat benyújtásának helye
TULIPA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Bottyán utca 10.)
– Kereskedelmi épület 1. emelet.
16) Az ajánlat benyújtásának módja
Az ajánlatokat írásban és zártan 1 papír alapú példányban, valamint 1 elektronikus másolati
példányban, elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) is be kell nyújtani. Az
elektronikus másolatot az eredeti papír alapú ajánlatról készített, nem módosítható „pdf” file
(vagy azzal egyenértékű) formátumban jelszó nélkül olvashatóan kell elkészíteni.
Az Ajánlattevőnek ajánlata papír alapú (eredeti) és az elektronikus másolati példányait egy
lezárt borítékban (csomagban) kell benyújtania, a borítékon (csomagon) fel kell tüntetni az
eljárás megnevezését, továbbá azt, hogy a lezárt boríték (csomag) kitől származik (ajánlattevő
nevét és címét), valamint „az ajánlattételi határidő lejártáig nem felbontandó” jelzést.
Amennyiben a boríték nincs megfelelő jelöléssel, az ajánlattevő nevének, címének
megjelölésével ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy
idő előtti felnyitásáért.
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17) Az ajánlattétel nyelve
Az ajánlattétel nyelve a magyar, az Ajánlatkérő a Kbt. 2. § (6) bekezdése alapján nem teszi
lehetővé a magyar mellett más nyelv használatát. Az eredetileg idegen nyelven készült
dokumentumokat az ajánlattevő felelős magyar nyelvű fordításának mellékelésével kell
benyújtani. Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű változat között bármilyen eltérés
adódik, az ajánlatkérő számára jelen eljárásban a magyar nyelvű változat lesz az irányadó. Az
ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az általa benyújtott valamennyi fordítás teljes
egészében megfelel az eredeti dokumentum(ok) tartalmának. Az ajánlattevő az idegen nyelvű
dokumentumok hiteles fordítását is jogosult benyújtani.
18) Az ajánlatok felbontásának helye:
TULIPA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Bottyán utca 10.)
– Kereskedelmi épület 1. emelet.
Ideje: 2016. szeptember 7. napján 10 óra 30 perc
További információk a jelenlétre jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1) - (4)
és (6) bekezdései szerint
19) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap. Ehhez
kapcsolódóan az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 70. § (2) és 131. § (5) bekezdésében
foglaltakra.
20) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ
Jelen eljárás során az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
21) A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek:22) Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatok
A Megrendelő támogatás iránti igényt nyújtott be jelen szerződés tárgya szerinti munkák
kapcsán. A támogatási feltételrendszer lehetővé teszi, hogy a Megrendelő saját hatáskörben a
támogatási igény elbírását (és a támogatási szerződés aláírását) megelőzően – saját forrása
terhére – lefolytassa a közbeszerzési eljárást és megkösse a jelen szerződést. Európai Unióból
származó forrás: a VP-2-4.1.3.1.-16 kódszámú „Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak
létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának
lehetőségével” című projekt. A támogatás intenzitása 50,000000 %.
23) Egyéb információk
1. Az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat eredeti aláírt
példányát ajánlata részeként csatolnia kell.
2. Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerint nyilatkoznia kell az ajánlatban, hogy
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikrokis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
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3. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerint felolvasólapot kell elhelyezni, ami
tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot, vagyis az ajánlattevő(k)
nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető
adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.
4. Kiegészítő tájékoztatás írásban az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Dr. Tóth Levente ügyvéd
1134 Budapest, Lőportár utca 20/B. III/17.
telefaxszám: +36 42504902
e-mail cím: iroda@drtothlevente.hu
Az ajánlattétellel vagy az eljárást megindító felhívással és a dokumentációval
összefüggő kiegészítő tájékoztatási igény esetén az ajánlattevő a kérdéseit kizárólag
írásban teheti fel. A kiegészítő tájékoztatásokat szerkeszthető formátumban is kérjük
megküldeni a jelen pont szerinti e-mail címre.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az
alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő részéről az
ajánlatot/nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) hiteles cégaláírási
nyilatkozatának (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény 9.§ (3) bekezdése alapján készített ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájának egyszerű másolatát (kivéve természetes személyek), valamint a cégkivonat
szerint - a jelen eljárás vonatkozásában – cégjegyzésre jogosult(ak) akadályoztatása
esetén a cégjegyzésre jogosult(ak) közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazását, és a meghatalmazott(ak) aláírás mintáját
tartalmazó dokumentumot egyszerű másolatban (kivéve természetes személyek
esetén). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy együttes képviseleti jogosultsággal
rendelkezők az ajánlatot egyedül joghatályosan nem írhatják alá. Ajánlatkérő felhívja
továbbá a figyelmet arra, hogy kizárólag a 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdésében
meghatározottak szerinti, cégbejegyzési vagy változásbejegyzési eljáráshoz
kapcsolódóan, az arra jogosult ügyvéd által készített aláírás-mintát fogadja el.
6. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum (ide nem értve a Kbt.
66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot) egyszerű másolatban is benyújtható.
Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő
benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál
(pl. garanciavállaló nyilatkozat, kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
7. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy éljen a Kbt. 131. § (4) bekezdésében
meghatározott lehetőséggel.
8. A Kbt. 35. § alapján közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek csatolniuk kell a
közöttük
létrejött
együttműködési
megállapodást
(az
egyetemleges
felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot, továbbá a képviseletre történő
meghatalmazást), amelyet a közös ajánlattevők mindegyikének cégszerűen alá kell
írnia. A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
9. A Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg azoknak a
környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a
jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4.
mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak
elő.
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10. Az ajánlatkérő a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján tájékoztatásként közli azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4)
bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell
felelni.
környezetvédelmi kérdésekben:
szociális kérdésekben:
munkajogi kérdésekben:

Földművelésügyi Minisztérium
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az
Igazságügyi Minisztérium

11. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy ajánlatkérő az eljárás során a szerződés
teljesítésére vonatkozó alkalmassági feltételeket az eljárást megindító felhívás 13.)
pontjában a minősített ajánlattevők névjegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg,
így a minősített ajánlattevőknek a Közbeszerzési Hatóság által kiadott határozaton túl
- az igazolásban nem érintett területekre vonatkozóan – az ajánlati dokumentációban
megnevezett dokumentumokat ajánlatukhoz csatolniuk kell [Korm. rendelet 30. § (4)
bekezdés].
12. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az
ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások
tartalmának tisztázása érdekében felvilágosítást kér. A Kbt. 71. § (6) bekezdése
alapján nem köteles az ajánlatkérő újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással
az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az
eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A
hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat, ideértve a 69.§ (4)-(5)
bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is, módosítani és kiegészíteni is lehet
- csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok
vagy a jogszabályok előírásainak.
13. Az ajánlatban lévő, minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy az alkalmasság
igazolásában részt vevő szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a
végén alá kell írnia az adott gazdasági szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan
személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos
felhatalmazást kaptak.
14. A Kbt. 35. § (8) bekezdése szerint az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a
szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet
(projekttársaság) létrehozását.
15. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69-72. §-aiban foglaltak szerint végzi.
16. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos
valamennyi határidő tekintetében a közép-európai idő az irányadó.
17. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79.§ alapján tájékoztatja az ajánlattevőket.
18. Az ajánlattétel valamennyi költsége ajánlattevőt terheli. A szerződéstervezetet az
ajánlati dokumentáció tartalmazza.
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19. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevő az ajánlatában,
hiánypótlásában, valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon
elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát
megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat
tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti
tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Nem nyilváníthatók üzleti
titoknak a Kbt. 44. § (2)–(3) bekezdése szerinti elemek (Kbt. 44. § (1)). A gazdasági
szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni,
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra
hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági
szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén
kerül megfogalmazásra.
20. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. és végrehajtási
rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
21. Helyszíni bejárás: Ajánlatkérő helyszíni bejárást székhelyén 2016. november 14-én 11
órától tart. Találkozás: Kereskedelmi épület, 1. emelet.
22. A szakmai ajánlat részeként a megajánlott eszközre vonatkozó gyártói adatlap, és/vagy
gyártói dokumentáció (ami minimálisan azokat a paramétereket tartalmazza,
amelyekkel szemben az eljárást megindító felhívás 5. pontja feltételeket szab meg),
attól függően, hogy melyik dokumentum tartalmazza a megajánlott eszközök olyan
részletes leírását, melyből Ajánlatkérő minden kétséget kizáróan meg tudja állapítani a
az 5. pontban meghatározott minimumfeltételeket. Ezen dokumentumokat nem kell a
gyártó vagy magyarországi képviseletének aláírnia. A műszaki leírásban csatolt
táblázatban egyértelműen meg kell jelölni, hogy az egyes terméktulajdonságok
tekintetében a dokumentáció mely oldala, illetve mely pontja tartalmaz információt,
amely alapján az ajánlatkérő a minimumkövetelmények teljesítéséről meg tud
győződni. Ajánlatkérő a csatolt termékdokumentáció és ajánlattevői nyilatkozat
alapján győződik meg a termék egyenértékűségéről. A szakmai ajánlat részeként a
gyártó vagy a gyártó magyarországi képviseletének nyilatkozata abban az esetben
szükséges, ha a benyújtott gyártói adatlap és/vagy gyártói dokumentáció nem
tartalmazza valamely minimumfeltételt. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a
megajánlott termék azon, Ajánlatkérő által előírt műszaki minimum követelménynek
való megfelelőségét igazoló pontos paraméterét/paramétereit, amelye(ke)t az ajánlat
részeként benyújtásra kerülő gyártói adatlap és/vagy gyártói dokumentáció nem
tartalmaz.
23. Ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell szerelési jogosultságát az általa megajánlott
eszközök hivatalos szervizpartnerétől vagy a gyártó hivatalos forgalmazójától.
24) A felhívás megküldésének napja: 2016. november 8.
Ajánlatkérő képviseletében eljárva:
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