BÁTAAPÁTI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI
LÉTESÍTMÉNYEIBEN

NAPELEMES RENDSZER
KIVITELEZÉSE

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

2017.

Tisztelt Ajánlattevő!
Bátaapáti Község Önkormányzata nevében felkérem, hogy jelen Ajánlattételi
Dokumentációban leírtak, e Dokumentáció részét képező költségvetés alapján tegyen
ajánlatot a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházás megvalósítására.
A közbeszerzés tárgya: Bátaapáti község önkormányzati létesítményeiben napelemes
(fotovoltaikus) rendszer teljes körű kivitelezése, megvalósítása.
Az eljárás típusa: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.)
Harmadik része szerinti az uniós értékhatár alatti eljárás
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét hogy:
-

A részletes műszaki tartalmat és előírásokat a mellékelt Ajánlattételi
Dokumentáció és a részletes költségvetés tartalmazza. Tekintettel arra, hogy az
engedélyezési eljárás, az üzemeltetés oszthatatlan, összefüggő egységet képeznek a
részek, részekre történő ajánlatadás kizárásával, egy közbeszerzési eljárás
keretében választjuk ki a kivitelezőt.

-

Amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása
szükségessé tette meghatározott (gyártmányú-, típusú) dologra, eljárásra,
tevékenységre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt, és azzal egyenértékű vagy jobb műszaki
paraméterekkel rendelkező megoldás szerepelhet az ajánlatban. Egyenértékű típus
megajánlása esetén az egyenértékűséget ajánlattevőknek magyar nyelvű
dokumentumokkal kell igazolnia.

Egyéb rendelkezések:
Amennyiben az Ajánlattételi felhívás és jelen dokumentáció között ellentmondás merül föl,
úgy az Ajánlattételi felhívásban közölteket kell mérvadónak tekinteni.
Az eljárás során felmerülő, az Ajánlattételi felhívásban és jelen dokumentációban nem
szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(Kbt.) rendelkezéseit kell alkalmazni
Bátaapáti, 2017. szeptember 4.
Darabos Józsefné
polgármester
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2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Nemzeti azonosítószám: 2

Bátaapáti Község Önkormányzata

Petőfi u. 4.

Bátaapáti

Kapcsolattartó személy:

NUTS-kód: HU233

Darabos Józsefné polgármester

E-mail: bataapati.onk@gmail.com

Postai irányítószám:

7164

Ország:

Magyarország

Telefon:

+36 74/409 295

Fax:

+36 74/409 255

Internetcím(ek)
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

www.bataapati.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés
 A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
 Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
 Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
 Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem
kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
 Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
 A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.

I.3) Kommunikáció
 A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)

X A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be

X fent említett cím
 másik cím: (adjon meg másik címet)
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
 elektronikus úton: (URL)

X a fent említett címre
 a következő címre: (adjon meg másik címet)
 Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen
eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
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I.4) Az ajánlatkérő típusa
 Központi szintű

 Közszolgáltató

 Regionális/helyi szintű

 Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
 Egyéb:

 Közjogi szervezet

I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)

 Általános közszolgáltatások

 Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
 Szociális védelem

 Honvédelem

 Szabadidő, kultúra és vallás

 Közrend és biztonság

 Oktatás

 Környezetvédelem

 Egyéb tevékenység:

 Gazdasági és pénzügyek
 Egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Bátaapáti

község önkormányzati létesítményeiben
napelemes (fotovoltaikus) rendszer teljes körű kivitelezése,
megvalósítása

Hivatkozási szám: 2

II.1.2) Fő CPV-kód: 45-31-70-00-2 Kiegészítő CPV-kód: 1 2
II.1.3) A szerződés típusa

 Építési beruházás  Árubeszerzés  Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:

Fejlesztéssel érintett létesítmények
1. Községháza
2. Tagiskola és Könyvtár
3. Művelődési ház
4. Óvoda
5. Orvosi rendelő
6. Közösségi ház
7. Tájház
8. Teleház
9. Apponyi Kúria
10. Bolt

Bátaapáti, Petőfi u. 4.
Bátaapáti, Petőfi u. 6.
Bátaapáti, Ady u. 4.
Bátaapáti, Hűvösvölgy u. 2.
Bátaapáti, Petőfi u. 15.
Bátaapáti, Petőfi u.
Bátaapáti, Dózsa u. 21.
Bátaapáti, Fő. u. 2.
Bátaapáti, Petőfi u. 29.
Bátaapáti, Petőfi u. 5.

II.1.5) Becsült érték: 2 [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus
beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
 Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók 12  valamennyi részre  legfeljebb a következő számú részre: [ ]  csak egy részre
 Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: [ ]
 Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
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 Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

Tekintettel arra, hogy az engedélyezési eljárás, az üzemeltetés oszthatatlan, összefüggő egységet
képeznek a részek, részekre történő ajánlatadás kizárásával, egy közbeszerzési eljárás keretében
választjuk ki a kivitelezőt. A jótállási kötelezettség érvényesítése bizonytalan eredménnyel lenne
kikényszeríthető részekre bontás esetén.
II.2) A közbeszerzés ismertetése 1
II.2.1) Elnevezés: 2 Vállalkozási

szerződés építési munka kivitelezésére

Rész száma: 2

II.2.2) További CPV-kód(ok): 2
Fő CPV-kód: 45-31-70-00-2 Kiegészítő CPV-kód: 1 2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: 1 HU233 A teljesítés helye: Bátaapáti

község belterülete

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

Összesen tíz önkormányzati tulajdonban levő létesítmény napelemes rendszerének teljes körű
kiépítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
 Az alábbi értékelési szempontok
 Minőségi szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 1 2 20

 Szociális szempont – Megnevezés: Késedelmi kötbér/
 Költség szempont – Megneve Jótállási idő /
 Ár szempont – Megnevezés:
Ajánlati ár /

Súlyszám:

1

Súlyszám: 1 20 2
Súlyszám: 21

7

II.2.6) Becsült érték: 2
Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési
rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ]
vagy Kezdés: 2017/10/16 / Befejezés: 2017/11/30
A szerződés meghosszabbítható  igen

 nem A meghosszabbítás leírása:

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt
eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

5

vagy
Tervezett minimum: [ ] / Maximális szám: 2 [ ]
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
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Kbt. 115. § (2) bekezdés
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok)  igen

 nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók  igen

 nem Opciók leírása:

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
 Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos  igen

 nem

Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
A kizáró okok felsorolása:

Nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben leírtak valamelyikének hatálya
alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Nem tárgyhoz tartozó: Kbt. 115. § (2) bekezdés
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Nem tárgyhoz tartozó: Kbt. 115. § (2) bekezdés
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

 Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
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III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Nem tárgyhoz tartozó: Kbt. 115. § (2) bekezdés
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 2

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra,
ennek indokolása: 2

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk 2
 A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos
helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
 A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
 A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai: 2
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32. §-a és 32/A. §-a
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet: 2

Nem követelmény, de a beadott ajánlatnak tartalmaznia kell közös ajánlattevők esetén a
megállapodásukat eredetiben, vagy hiteles másolatban, mely tartalmazza nyilatkozatukat arról, hogy
a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, továbbá a
képviselő cég megjelölését és teljes jogú meghatalmazását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek 2
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
 A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen
ajánlatot tevőknek vagy – ha az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet létrehozásának kötelezettségét
előírta vagy azt lehetővé tette [35. § (8)–(9) bekezdés] – a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők), vagy az
ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) kizárólagos részesedésével létrehozott gazdálkodó
szervezetnek (a továbbiakban: projekttársaság) kell teljesítenie. Építési beruházás esetén az
alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át.
A teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés értékének 65%át meghaladó mértékben további közreműködőt.
További feltételek a Kbt. 138. § szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
 Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét
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IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája

Kbt. Harmadik rész XII. Fejezet—Uniós értékhatár alatti eljárás — 115. §
[112. § (1) bekezdés b) pontja alapján]
(klasszikus ajánlatkérők esetében)

(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)

 Nyílt eljárás

 Nyílt eljárás

 Gyorsított eljárás

 Meghívásos eljárás

Indokolás:

 Tárgyalásos eljárás

 Meghívásos eljárás

 Versenypárbeszéd

 Gyorsított eljárás
Indokolás: Kbt.

 Innovációs partnerség

115. §

 Tárgyalásos eljárás
 Gyorsított eljárás
Indokolás:
 Versenypárbeszéd
 Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
 Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
 Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 2 [ ]
 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
 A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentesére
irányuló információ
 Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
 Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 2
 Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel 2
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)
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IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)

2017. 09.19.

9,00 óra

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja 4
(részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)

2017. 09.06.

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: [H

] [Magyar] 1

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: [ ] vagy napban:

60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
Hely:

2017. 09.19.

9,00 óra

Bátaapáti Önkormányzati Hivatal
Bátaapáti, Petőfi u. 4.
7164

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 68. § (1), (3)-(4) és (6) bekezdés szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk 2
A közbeszerzés ismétlődő jellegű  igen

 nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
 A megrendelés elektronikus úton történik
 Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
 A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk: 2
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
 Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott,
ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

9/34

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
 Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk

Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja. Ajánlatkérő konzultációt nem tart.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele

 Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét
(részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen
részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében 2
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb
hiánypótlás elrendelése  igen

 nem

A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében 2
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja 1
Rész száma: 2 [ ] Érték ÁFA nélkül: [ ] Pénznem: [ ][ ][ ]
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ 2
 Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:

1-10

VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 2

VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:

A pontszámok megállapítása az arányosítás módszerével történik. A módszer leírását a
dokumentáció későbbiekben tartalmazza.2
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
 Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer
alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)

 Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően
végzi el.
 Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok
értékelését követően végzi el.
VI.3.12) További információk:

Az ajánlattételi felhívást és a dokumentációt közvetlenül megküldi az
ajánlatkérő az ajánlattevőknek.
A dokumentációért nem kell fizetni.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017.09.06
____________________________________________________________________________________________________
_____
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I.

RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE
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1. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1.1 Az Ajánlatkérőnek jelen dokumentáció kiadásával az a célja, hogy a Közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) alapelveinek legmesszebbmenőbb
mértékig történő biztosításával elősegítse az Ajánlattevők részére az ajánlat elkészítését.
1.2 Jelen dokumentáció kiadásával az Ajánlatkérőnek az a további célja, hogy megfelelően
csoportosítva a dokumentáció tartalmazza mindazon információkat és adatokat, melyek
elősegítik pályázó számára árajánlatuk korrekt összeállítását.
2. AZ ELJÁRÁS NYELVE
2.1. Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve: magyar.
2.2. Minden idegen nyelvű irat, dokumentum benyújtása esetén az idegen nyelvű
dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítását is be kell nyújtani. A fordítás
tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. Ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja.
3. TELJESSÉG ÉS PONTOSSÁG
Az ajánlattevő felelős azért, hogy átvételkor ellenőrizze az ajánlattételi dokumentáció
tartalmának teljességét.
4. KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS
4.1. Az ajánlattevőnek a Kbt 56. §-a szerint lehetősége van magyar nyelven, kizárólag írásban
kiegészítő tájékoztatást kérni. Az ajánlatkérő konzultációt nem tart az eljárással kapcsolatban.
Ajánlattevő további kiegészítő tájékoztatást a következő kapcsolattartási pontokon szerezhet:
Ajánlatkérő:
Az ajánlatkérő nevében eljáró személy:
E-mail:

Bátaapáti Község Önkormányzata
7164 Bátaapáti, Petőfi u. 4.
Darabos Józsefné polgármester
Fax:
+36-74/409255
bataapati.onk@gmail.com

4.2. Ajánlatkérő a válaszokat a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint az összes ajánlattevő
számára írásban (faxon, vagy elektronikus úton) megküldi.
Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a +36-74/409 255
faxszámra, vagy a bataapati.onk@gmail.com címre küldjenek visszajelzést!
5. AZ AJÁNLATTÉTEL KÖLTSÉGEI
Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az
ajánlattevőt terheli.
A dokumentációért az ajánlatkérő nem kér ellenértéket. Lásd az ajánlattételi felhívás VI.3.12)
pontját.
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6. TARTALMI ÉS FORMAI FELTÉTELEI
6.1 Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlatkérő és Kbt által előírt valamennyi dokumentumot
6.2 Az ajánlatot cégszerűen aláírva, 1 példányban, írásban és zártan, az ajánlati, ajánlattételi
felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi
határidő lejártáig. Egy példányban adathordozón elektronikus másolatot (jelszó nélkül
olvasható
pdf
file)
is
kell
elhelyezni
a
borítékban
vagy
dobozban.
A borítékot
„Napelemes rendszer kivitelezése, megvalósítása”
„Csak az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!”
felirattal ellátva kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni továbbá az ajánlatkérő és az
ajánlattevő nevét székhelyét is.
6.3. Az ajánlatot az alábbi rendszer szerint kérjük benyújtani:
AZ AJÁNLAT SZERKEZETE
Tartalomjegyzék
Felolvasó lap
Szerződés tervezet
Költségvetés
Kizáró okokkal kapcsolatban előírt nyilatkozatok, igazolások
További mellékletek (szükség szerint)
Felelősségbiztosítás, vagy arra vonatkozó nyilatkozat
Üzleti titkot tartalmazó iratok (adott esetben)
Az ajánlattevő által becsatolni kívánt egyéb dokumentumok (adott esetben)
7. AJÁNLATI ÁR, ÁRAZOTT KÖLTSÉGVETÉS
8.1. Az ajánlattevő szakemberei a helyszínt megtekinthetik, a feladatot megismerhetik. Ebből
következően pontosan meghatározhatják önmaguk számára az elvégzendő feladatot és a
munkavégzés körülményeit. Az ajánlatkérő javasolja az ajánlattevőnek a munkavégzés
helyszínének és környezetének megtekintését, továbbá, hogy saját maga, saját felelősségére
szerezzen be minden olyan adatot, információt, amely megalapozott ajánlata elkészítéséhez és
a szerződéskötéshez szükséges lehet.
8.2. Az ajánlatnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy az ajánlatban foglaltak alapján elkészülő
létesítmény rendeltetésének megfeleljen, használatra alkalmas legyen.
8.3. Az ajánlatnak a munkák minden fázisát magában kell foglalnia, a megvalósulási (átadási)
dokumentáció elkészítéséig. A nyertes ajánlattevő szerződéskötés után – az építés ideje alatt –
nem hivatkozhat az ajánlati dokumentáció esetleges pontatlanságaira.
8.4. A költségvetési kiírásának megfelelően tételes árajánlatot kell benyújtania az
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ajánlattevőnek. Az ajánlattevő utólag nem hivatkozhat arra, hogy esetleg egyes tételek
kimaradtak a tételes költségvetésből, ezért azokat csak pótmunkaként tudja elvégezni.
8.5. Ajánlatkérő az ajánlati ár értékelése során nem vizsgálja azt, hogy Ajánlattevő
megajánlása valamennyi tételt, költséget, bevételt stb. tartalmazza-e.
Azaz, ha az Ajánlati árból kimaradt valamely olyan költség, mely a beadáskor hatályos,
illetve már kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabályi előírások, rendelkezések,
egyéb előírások, feltételek, hatósági kötelezések, határozatok stb. alapján Ajánlattevőnek
figyelembe kellett vennie az ajánlatadáskor, akkor az Ajánlattevő nem jogosult ezen kimaradt
költségeket sem a közbeszerzési eljárás keretében, sem pedig a szerződés ideje alatt az árba
beépíteni.
8.6. A szerződéskötés egyösszegű átalány áron történik. Az Ajánlat készítésekor az
Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie a kifizetés feltételeit, valamint az infláció mértékét a
Szerződés teljes időtartamára vonatkozóan, és az ajánlati árat nettó összegben, forintban
(HUF) kell megadnia, amelyre vetíteni kell a 27%-os általános forgalmi adót.
Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek ettől eltérő,
változó ajánlati árat tartalmazó ajánlatot.
A tervezett építési munka hatósági engedély, illetve bejelentési kötelezettség nélkül
végezhető, ezért az adózás rendjéről szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-ában foglalt, un.
fordított Áfa nem alkalmazható.
8.7. Az egyösszegű ajánlati árnak tartalmaznia kell a műszaki tartalom megvalósításának
teljes költségét, beleértve a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatához szükséges
feladatok elvégzésének költségét is.
Ez az összeg magába foglalja a szerződés szerint elvégzendő munka ellenértékét, az
ajánlatban, az ajánlattételi dokumentációban részletezett feladatok elvégzésének díját, továbbá
a járulékos költségeket. Vállalkozó a vállalkozói díjon felül semmilyen jogcímen Megrendelő
felé díjtöbbletre nem jogosult.
8.8. Az Ajánlattevő által benyújtott árazott költségvetés tételeinek tartalmaznia kell minden
olyan vámot, adót, tartalékösszeget vagy egyéb díjat, (pl: anyag, díj, felszerelés, munkaerő,
szállítás, ideiglenes szolgáltatások, szakfelügyeletek, mintavételezés és ellenőrzés, előre nem
látható események és jogdíjak költségei, az átadás-átvételi eljárás, a birtokbaadás, az ágazati
és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, a felvonulási
költségeket, vagyonvédelmi költségeket, a szavatossági kötelezettségek költségeit stb.), amely
a szerződés értelmében, vagy egyéb okból Vállalkozót terheli, kivéve az ÁFÁ-t, melyet
elkülönítve kell feltüntetni.
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a bírálati részszempont a teljes
ajánlati ára, nem az egyes vízfolyásokra, vagy tételek árára vonatkoznak. A tételes
költségvetés vizsgálata az Ajánlat megalapozottságának megítélhetőségét szolgálja.
8.9. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összege között eltérés
van, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti az ajánlatkérő érvényesnek.
8.10. Többváltozatú ajánlat: Nem lehet többváltozatú ajánlatot tenni.
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8. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ
9.1. Igényelt teljesítési határidő: 2017. november 30.
Ettől későbbi határidő vállalása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
9. AZ AJÁNLATOK LEADÁSA, BONTÁSA
10.1. Az ajánlatok beérkezésének határideje:
Helyszíne: 7122 Bátaapáti, Petőfi u. 4.

2017. szeptember 19. 9.00 óra
Polgármesteri iroda

10.2. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok postai feladása vagy
futárszolgálat igénybe vételével történő benyújtása esetén fennálló kockázatokat (az ajánlatot
tartalmazó boríték elveszése, sérülése, lezártságának megszűnése, a kézbesítés elkésettsége
stb.) az ajánlattevők viselik. Késve érkezett ajánlatok felbontásra nem kerülnek, az eljárásban
nem vehetnek részt. A késve érkezett ajánlatok kezelésére a Kbt. 68. § (6) bekezdése az
irányadó.
10.3.Az ajánlatok bontásáról az Ajánlatkérő írásbeli jegyzőkönyvet készít, melyet öt naptári
napon belül az összes ajánlattevő részére elektronikus úton vagy faxon megküld.
10. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA
11.1 Az ajánlatok értékelésére az Ajánlatkérő Bíráló Bizottságot hozott létre. Az Ajánlattételi
Felhívásban illetőleg a Dokumentációban meghatározott feltételeknek meg nem felelő
ajánlatot az Ajánlatkérő a tartalmi értékelésből – amennyiben a hiánypótlási
feltételeinek utólag sem felel meg – kizárja. Az Ajánlatkérő az érvénytelen ajánlatot
benyújtó Ajánlattevőt az eljárás további szakaszaiból kizárja.
11.2 Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az iratminták alapján elkésztett és kitöltött
nyilatkozatok közül csak a Felolvasólap alkalmazása kötelező, a többi használata
lehetséges, de nem kötelező. A ténylegesen benyújtott nyilatkozatok elbírálása tartalmi
és nem formai szempont szerint történik.
11.3. Az ajánlati dokumentáció tartalmi vagy formai hiányainak pótlása jelen közbeszerzési
eljárásban a Kbt. 71. §-a szerint biztosított az Ajánlattevők számára. A hiánypótlás
tartalmáról az ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes
ajánlattevőt, megjelölve a hiánypótlás határidejét, formai feltételeit, valamint a
hiánypótlási dokumentáció benyújtásának módját.
11.4. A Bíráló Bizottság az ajánlatok vizsgálata és értékelése során az ajánlatokkal
kapcsolatban felmerült kérdéseit írásban (telefaxváltással vagy elektronikus úton)
pontosítja. [Kbt.71. §- 72.§.]
11. TÁRGYALÁS

12.1. Az eljárásban az ajánlatkérő nem tart tárgyalást az ajánlattevőkkel.

15/34

12. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJAI, AZ AJÁNLAT ÉRTÉKELÉSE
12.1 Az ajánlatok bírálati szempontja: Az összességében legelőnyösebb ajánlat
Részszempont

Súlyszám

1.Kért ellenszolgáltatás (HUF)

7

2. Vállalt garanciális időtartam (hónap)
3. Késedelmi kötbér (Ft/nap)

2
1

Adható pontszámok 1-10.
12.2.Az ajánlatok értékelésének módszere:
1. részszempont
Az ellenszolgáltatás összege:
Az ajánlatkérő az arányosítás módszerével határozza meg a pontokat. A legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás kapja a maximális 10 pontot, a többi azonos ajánlati elem ehhez
viszonyítva kap pontot. Az adott pontok meghatározásához alkalmazandó képlet az alábbi:
Az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás összegét osztja az aktuális
ellenszolgáltatás összegével és szorozza tízzel.
2. részszempont
Vállalt garanciális időtartam:
Minimum 12 hónap maximum 60 hónap lehet.
A leghosszabb jótállási időt tartalmazó ajánlat 10 pontot, a többi azonos ajánlati elem ehhez
viszonyítva kap pontot. Az adott pontok meghatározásához alkalmazandó képlet az alábbi:
Az aktuális ajánlat pontozása úgy történik, hogy az aktuálisan vállalt jótállás időtartamát
osztja az ajánlatkérő a leghosszabb jótállási időtartam értékével és szorozza tízzel. 60
hónapnál hosszabb jótállási időt tartalmazó ajánlat is 10 pontot kap.
3 . részszempont
Késedelmi kötbér:
Minimum 10.000,- Ft./nap, maximum 200.000 Ft./nap lehet.
Az ajánlatkérő az arányosítás módszerével határozza meg a pontokat. A legmagasabb
késedelmi kötbért tartalmazó ajánlat 10 pontot kap, a többi azonos ajánlati elem ehhez
viszonyítva kap pontot.
Az adott pontok meghatározásához alkalmazandó képlet az alábbi:
Az aktuális ajánlat pontozása úgy történik, hogy az aktuálisan vállalt kötbért osztja az
ajánlatkérő a legmagasabb kötbérrel és szorozza tízzel. A 200.000 Ft-nál magasabb összeget
tartalmazó ajánlat is 10 pontot kap.
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13. AZ EREDMÉNY KÖZLÉSE
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről jogszabály szerinti minta alapján elkészített összegezés
faxon és elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja az Ajánlattevőket a Kbt. 79. §
(1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint.
14. SZERZŐDÉSKÖTÉS
15.1 A nyertes ajánlattevő — és ha az ajánlatok értékelése során minősített — valamint a
második legkedvezőbb ajánlattevő ajánlati kötöttsége az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli
összegezésnek az ajánlattevők részére történő megküldése napjától számított 60 (hatvan)
nappal meghosszabbodik [Kbt. 131. § (5) bek.].
15.2. Sikeres eljárás esetén az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a
szerződést, vagy — a nyertes visszalépése esetén — az ajánlatok értékelése során a következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel, ha őt az összegezésben megjelöli.
15.3. Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő közt a Szerződés az Ajánlattételi Felhívás, a jelen
Dokumentáció és a nyertesként kihirdetett ajánlat feltételei szerint, az ezekben
megfogalmazott tartalommal jön létre. A szerződés megkötésére, tartalmára, teljesítésére és
módosítására a Kbt. Ötödik részében foglaltakat (130.§-143.§) kell alkalmazni.
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II. RÉSZ
NYILATKOZAT MINTÁK
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1.1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

1. Ajánlattevő
Név: Bátaapáti Község Önkormányzata
Székhelye: 7164 Bátaapáti, Petőfi u. 4.
Telefon: +36 74 409 295 .... Fax: +36 74 409 255
E-mail: bataapati.onk@gmail.com
2. Ajánlattevő
Név: ........................................................................................................................................
Székhelye: ..............................................................................................................................
Telefon: ......................................................... Fax: .................................................................
E-mail: ...........................................................
Kapcsolattartó neve: ..............................................................................................................
3. Ajánlattétel tárgya:
„Bátaapáti község önkormányzati létesítményeiben napelemes (fotovoltaikus) rendszer
teljes körű kivitelezése, megvalósítása”
4. Befejezési határidő:……………………………….
5. Ajánlat (nettó+27% áfa):
Nettó ár
Feladat összesen

Áfa 27%
Ft.

Ft.

Bruttó ár
Ft.

6. Jótállás időtartama:……………………………………………………hónap
7. Késedelmi kötbér

:…………………………………… Ft./nap

Kelt:
………………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
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meghatalmazott képviselő aláírása)
1.2. számú melléklet
FELOLVASÓLAP
(közös ajánlattétel esetén)

1. Ajánlattevő
Név: Bátaapáti Község Önkormányzata
Székhelye: 7164 Bátaapáti, Petőfi u. 4.
Telefon: +36 74 409 295 .... Fax: +36 74 409 255
E-mail: bataapati.onk@gmail.com
2. Ajánlattevő konzorcium
Név: ........................................................................................................................................
Székhelye: ..............................................................................................................................
Telefon: ......................................................... Fax: .................................................................
E-mail: ..................................................................
Tagok adatai (név, székhely):.................................................................................................
................................................................................................................................................
Kapcsolattartó neve: .............................................................................................................
3. Ajánlattétel tárgya:
„Bátaapáti község önkormányzati létesítményeiben napelemes (fotovoltaikus) rendszer
teljes körű kivitelezése, megvalósítása”
4. Befejezési határidő:……………………………….
5. Ajánlat (nettó+27% áfa):
Nettó ár
Feladat összesen

Áfa 27%
Ft.

Ft.

Bruttó ár
Ft.

6. Jótállás időtartama:……………………………………………………hónap
8. Késedelmi kötbér:…………………

………………… Ft./nap

Kelt:
………………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
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2. számú melléklet
AJÁNLATI NYILATKOZAT
„Bátaapáti község önkormányzati létesítményeiben napelemes (fotovoltaikus) rendszer
teljes körű kivitelezése, megvalósítása”
tárgyú közbeszerzési eljárás során
Alulírott…………………………………………mint
a(z)…………………………………
………(székhely:………………………………………)
cégjegyzésre
1
jogosult/meghatalmazott képviselője – az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai
és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés gondos áttekintése után –ezennel kijelentem, hogy:
-

jelen közbeszerzési eljárásban […] számú kibocsátott kiegészítő tájékoztatást átvettük
és jelen ajánlat elkészítése során azokat figyelembe vettük,2

-

az ajánlattétel során figyelembe vettük adózásra vonatkozó, a teljesítés helyén hatályos
kötelezettségeket,

-

az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és
azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk,

-

az ajánlatban csatolt valamennyi idegen nyelvű dokumentum, illetőleg az ilyen
dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítás tartalmilag mindenben megegyezik,
melyért felelősséget vállalunk,

-

a kért ellenszolgáltatás összegét és a mellékkötelezettségek mértékét a „Felolvasólap” és
a szerződés-tervezet tartalmazza,
-

-

eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától, és elfogadjuk a
dokumentációban lévő szerződéstervezetet a szerződéskötés alapjául, és amennyiben
nyertesnek nyilvánítanak bennünket – vagy az eljárás során a nyertest követő következő
legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősítenek, második helyezettként az Ajánlatkérő által
megjelölésre kerülünk és a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerinti körülmény fennáll – akkor
a szerződést megkötjük, és szerződést teljesítjük az ajánlatkérési dokumentációban, a
szerződéstervezetben és az ajánlatunkban lefektetettek szerint,
a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – készek
vagyunk teljesíteni,

-

társaságunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény alapján mikro vállalkozásnak / kisvállalkozásnak /
középvállalkozásnak minősül / nem tartozik a 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá.3

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.
A kiegészítő tájékoztatás alkalmainak számát kérjük megadni.
3
Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni!
1
2
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3. számú melléklet
AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT
az alávállalkozók igénybevételéről
„Bátaapáti község önkormányzati létesítményeiben napelemes (fotovoltaikus) rendszer teljes
körű kivitelezése, megvalósítása”
közbeszerzési eljárás során

Alulírott…………………………………………mint
a(z)……………………………………
(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult/meghatalmazott képviselője4
– az ajánlatételi felhívásban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés
gondos áttekintése után – a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel ezennel kijelentem,
hogy társaságunk az alábbi – a közbeszerzés részét képező – területeken kíván alvállalkozót
igénybe venni/ nem kíván alvállalkozót igénybe venni.5
A közbeszerzés azon része, melyben alvállalkozó bevonására sor kerül (munkaterület,
munkaegység)6
A teljesítéshez igénybe
venni kívánt alvállalkozó
megnevezése, székhelye7
(amennyiben ismert)

A közbeszerzés azon része,
melyben alvállalkozó
bevonására sor kerül

Igénybevét<=el mértéke
a szolgáltatás értékének
egészéhez mérten (%)

1.
2.
3.
4.
Alvállalkozói teljesítés összesen: (< 65%)

Keltezés (helység, év, hónap, nap)
………………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.
Kérjük a nyilatkozat tartalmának megfelelő részt aláhúzni!
6 Nemleges nyilatkozat esetén a táblázatot kérjük üresen hagyni.
7 Nemleges nyilatkozat esetén a táblázatot kérjük üresen hagyni.
4
5
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4. számú melléklet

NYILATKOZAT
„Bátaapáti község önkormányzati létesítményeiben napelemes (fotovoltaikus) rendszer teljes
körű kivitelezése, megvalósítása”
tárgyú közbeszerzési eljárás során

Alulírott
………………………………,
mint
(székhely:………………………………………)
képviselője8 képviselője felelősségem tudatában

a(z)
………………………………….
cégjegyzésre
jogosult/meghatalmazott

kijelentem,
hogy a „Bátaapáti község önkormányzati létesítményeiben napelemes (fotovoltaikus) rendszer
teljes körű kivitelezése, megvalósítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a közbeszerzésekről szóló
2015. évi CXLIII. törvény 25. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség az általam
képviselt cég vonatkozásában nem áll fenn.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

…………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

8

Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.
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5. számú melléklet
NYILATKOZAT
a kizáró okokról
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 62. § (1)-(2) bekezdése tekintetében a 67.
§ (1)-(2) bekezdésében leírtaknak megfelelően
„Bátaapáti község önkormányzati létesítményeiben napelemes (fotovoltaikus) rendszer teljes
körű kivitelezése, megvalósítása”
tárgyú közbeszerzési eljárás során
Alulírott………………………………………………mint a(z)………………………………
(székhely:………………………………………) cégjegyzésre jogosult / meghatalmazott
képviselője9 ezennel kijelentem, hogy a(z)……………………………… mint Ajánlattevő/közös
Ajánlattevő10 nem áll a 62. § (1)-(2) meghatározott kizáró okok hatálya alatt, mely szerint:
1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki
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;

9

Kérjük a nyilatkozatot aláíró személye szerint a megfelelő részt aláhúzni.
A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!

10
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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, 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:
c) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga
szerint hasonló helyzetben van;
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, vagy amennyiben
a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a
hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság, a
Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem
régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki;
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;
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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,
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;
l) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a
munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a
alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási – vagy annak felülvizsgálata
esetén bírósági – határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre
kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott
jogszabálysértést követett el;
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;
n) a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti – három évnél nem régebben meghozott –
jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és
bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését
más versenyhatóság vagy bíróság – három évnél nem régebben – jogerősen megállapította és
egyúttal bírságot szabott ki;
o) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő
a Tpvt. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági
szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását
megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpvt. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe
ütköző magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére
vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése
szerinti végzésében megállapította;
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p) a közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésben részére
biztosított előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem
régebben meghozott, jogerős bírósági, közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági
határozat megállapította;
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként
kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési
Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság
90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.
2) A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem
vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben
a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság
esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő
szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali
jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy
b) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt
évben – vagy ha ez rövidebb az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előélethez
fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben
hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy
felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja,
vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az
előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.
3.) Kijelentem továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe olyan alvállalkozót
vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés
szerinti kizáró okok hatálya alá esik;
4) Tudomásul veszem, hogy amennyiben gazdasági társaságommal kapcsolatban változásbejegyzési
eljárás van folyamatban, köteles vagyok az ajánlatomhoz csatolni a cégbírósághoz benyújtott
változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Keltezés (helység, év, hónap, nap)

………………………………………………
(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)
Megjegyzés:
1.) Normál, álló szedéssel szereplő pontokban foglaltak fennállását az ajánlatkérő ellenőrzi
2.) Normál, dőlt szedéssel szereplő pontokban foglaltakat az ajánlattevő jelen nyilatkozata kielégíti
3.) Félkövér, dőlt szedéssel szereplő pontokban foglaltakra a nyertes ajánlattevő jelen nyilatkozata mellett a 321/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 8. §-ban előírt nyilatkozatokat tartozik felhívásra becsatolni.
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6. számú melléklet

MEGHATALMAZÁS

Alulírott………………………………………… mint a(z)…………………………………….
(székhely:……………………………………………………) Ajánlattevő/közös Ajánlattevő/11
cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel meghatalmazom ……………………………… (szig.sz.:
…………………; szül.: ………………………...…; an.: ………….…………..; lakcím:
…………………………….…), hogy „Bátaapáti község önkormányzati létesítményeiben
napelemes (fotovoltaikus) rendszer teljes körű kivitelezése, megvalósítása” tárgyú
közbeszerzési eljárás során:
a.) készített ajánlatunkat aláírásával lássa el.12
b.) az ajánlattevő képviseletében a tárgyalás során eljárjon, a tárgyaláson az ajánlattevő
nevében teljes hatályú jognyilatkozatot tegyen13
Keltezés (helység, év, hónap, nap)
…………………………………
(meghatalmazó cégjegyzésre jogosult
képviselőjének aláírása)

…………………………………
(meghatalmazott aláírása)

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

A nyilatkozattevő személye szerint a megfelelő rész aláhúzandó!
megfelelő rész aláhúzandó
13
megfelelő rész aláhúzandó
11

12
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III. RÉSZ

SZERZŐDÉS TERVEZET
Szerződéses feltételek / Szerződés-tervezet
Az ajánlatkérő kijelenti, hogy az itt közölt szerződéstervezetnek megfelelő szövegtartalmú
szerződést szándékozik kötni a nyertes ajánlattevővel. A kiegészítő tájékoztatás során
felmerülő kérdéseknek és válaszoknak megfelelően az aláírásra kerülő szerződés kiegészítésre
kerülhet. Erre vonatkozó jogát az ajánlatkérő fenntartja.
Az ajánlattevőnek az alábbi szerződéstervezetet — kivétel a műszaki ellenőr adatai — a
kipontozott részek kitöltésével kell az ajánlatához csatolnia.
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Építési vállalkozási szerződés
amely létrejött az alább megnevezett szerződő felek között és tárgyban
Építtető:
(továbbiakban Építtető v. Megrendelő)
Címe:
Adószáma:
Bankszámla száma:
Elérhetőség (telefon, E-mail): telefon:
elektronikus levélcím:
Képviseli:
(továbbiakban Építtető v. Megrendelő)

Bátaapáti Község Önkormányzata
7164 Bátaapáti, Petőfi u. 4.
15417471-2-17
71800013-11119507
74/409 295; telefax: 74/409 255
bataapati.onk@gmail.com
Darabos Józsefné polgármester

Vállalkozó kivitelező:
Postacíme:
Cégjegyzékszám:
Kamarai regisztrációs száma:
NÜJ száma:
Adószáma:
Bankszámla száma:
Elérhetőség:
Képviselő:
(továbbiakban Vállalkozó kivitelező)
Előzmények:
Megrendelő, mint ajánlatkérő 2017. szeptember 6-án közbeszerzési eljárást indított.
Megrendelő a beszerzés tárgyával szemben támasztott műszaki követelményeket az ajánlati
dokumentációban határozta meg.
Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással
összevetette, a közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a nyertes ajánlattevő a Vállalkozó
kivitelező lett.
Ilyen előzmények után a felek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a
továbbiakban: Kbt.) alapján az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint állapodnak meg.
1./ A szerződés tárgya
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja 1164 Bátaapáti Község Önkormányzata által
meghatározott Intézmények helyszíneken napelemes (fotovoltaikus) rendszer teljes körű
kivitelezését, megvalósítását. (vállalkozással létrehozandó mű) a következő létesítményeknél:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Községháza
Tagiskola és Könyvtár
Művelődési ház
Óvoda
Orvosi rendelő
Közösségi ház
Tájház
Teleház
Apponyi Kúria
Bolt

Bátaapáti, Petőfi u. 4.
Bátaapáti, Petőfi u. 6.
Bátaapáti, Ady u. 4.
Bátaapáti, Hűvösvölgy u. 2.
Bátaapáti, Petőfi u. 15.
Bátaapáti, Petőfi u.
Bátaapáti, Dózsa u. 21.
Bátaapáti, Fő. u. 2.
Bátaapáti, Petőfi u. 29.
Bátaapáti, Petőfi u. 5.
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2./ Kivitelezési határidő
Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó az 1./ pontban szereplő munkát a Megrendelő
tészére az elektromos szolgáltató által kiadott HMKE engedélyt követően 8 napon belül megkezdi,
és legkésőbb 2017. november 30.-a dátummal a telepítést befejezi.
A Vállalkozó a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a megrendelő a munkaterület
munkavégzésre alkalmas állapotban történő átadására irányuló kötelezettségét nem teljesíti.
Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a munkaterületet a munkakezdési
határidőre nem biztosítja munkavégzésre alkalmas állapotban, úgy a Megrendelő késedelmének
idejével a befejezési határidő automatikusan meghosszabbodik. Felek a szakaszos munkaterület
átadását lehetővé teszik, ez azonban nem gátolhatja a Vállalkozó folyamatos munkavégzését.
Felek megállapodnak abban, hogy a munkaterület átadásának 15 napot meghaladó késedelme esetén
a Vállalkozó, választása szerint:
a.) követelheti a rendelkezésre tartásból és az esetleges időközi áremelésekből eredő
többletköltségét és a késedelemmel összefüggésben felmerült kárát, vagy
b.) a szerződéstől elállhat és követelheti Megrendelőtől a felmerült kárát.
3./ Vállalkozási díj, fizetési feltételek
3.1./ ./ A szerződésben meghatározott teljesítés vállalkozót
Nettó:
ÁFA (27 %)
Összesen:

Ft
Ft
Ft

azaz
egyösszegű vállalkozói díj illeti meg.
A vállalkozói díj az alábbiakban rögzítettek szerint banki átutalás teljesítendő a Vállalkozó
számláján feltüntetett bankszámla számra.
Ezen vállalkozói díj tartalmazza a szerződés teljesítésével összefüggő valamennyi munkadíjat és
anyag költséget. Megrendelő egyéb költség megtérítésére nem köteles.
3.2./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a díjazás az alábbiak szerinti
ütemezésben illeti meg:
3.2.1./ Vállalkozó a jelen szerződés aláírásának napján jogosult kiállítani a vállalkozói díj 51 %-áról
........................................- Ft, azaz........................................................................................ Forint
plusz ...........................- Ft, azaz ...................................................................................................Áfa összegű előlegbekérőt, majd az előleg folyószámlán történő jóváírás napjával az előleg számlát.
(Az áramszolgáltató felé történő ügyintézés, illetve csatlakozási tervdokumentáció összeállítása
csak ezen összeg Vállalkozó számláján jóváírást követően kezdődik meg. (A feltüntetett összeg
tartalmazza az engedélyeztetési szerződésben az engedélyeztetési díjat.)
Az előleg biztosításának feltételeire a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése az irányadó.
3.2.2./ Vállalkozó a vállalkozással létrehozandó mű (1. pont és 1.-es számú melléklet alapján)
telepítését követően jogosult kiállítani a vállalkozói díj végszámláját, melynek összege a 3.1.-ben
rögzített díj. A végszámlából levonásra kerül az előleg számla összege. A fennmaradó
............................................- Ft azaz
.......................................................................................................................
Forint
plusz
............................................Ft
azaz
.......................................................................................................................
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forint Áfa összeget 15 napos fizetési határidővel köteles a Megrendelő a Vállalkozó számlájára
átutalni . (A rendszer készre jelentése a szolgáltató felé a Vállalkozó számlájára történő jóváírást
követő napon kezdődik meg.
3.2.3./ Az építési munka hatósági engedély és bejelentési kötelezettség nélkül folytatható
tevékenység. Erre tekintettel az adózás rendjéről szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-ában
foglaltakra, az általános forgalmi adót a vállalkozó kivitelező számlázza és fizeti meg.
3.2.4./ A megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés
megtagadásáról legkésőbb a teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől
számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.
3.2.5./ Megrendelő – amennyiben az vállalkozó kivitelező a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe
– a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a
szerződésben foglalt ellenértéket:
a. A vállalkozó kivitelező legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy
mekkora összegre jogosult az ellenértékből;
b. A vállalkozó kivitelező legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig nyilatkozik, hogy
az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az
ellenértékből;
c. A megrendelő felhívja az ajánlattevőket, valamint a b) pont szerinti alvállalkozókat, hogy a
teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat, egyidejűleg felhívja őket, hogy
amennyiben nem szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a
továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban, nyújtsák be a
tényleges kifizetés időpontjától számított harminc napnál nem régebbi együttes adóigazolást;
d. A megrendelő a vállalkozó kivitelezői és az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a számla
kézhezvételét követő tizenöt – vagy a Ptk. 6:130. § (3) bekezdése szerinti esetben legfeljebb
harminc – napon belül közvetlenül utalja át a vállalkozó kivitelezőnek és az alvállalkozónak;
e. A 3.2.5./d. pontban foglaltaktól eltérően, ha a vállalkozó kivitelezőnek vagy az alvállalkozónak
a kifizetés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztatozása van, a megrendelő a
vállalkozó kivitelező, illetve az alvállalkozói teljesítés ellenértékét a köztartozás erejéig az Art.
36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.
3.2.6./ Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti a megrendelő, minden részlettel
kapcsolatban alkalmazni kell a törvényben vagy kormányrendeletben [322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet] a kifizetésre előírt szabályokat.
3.2.7./ Vállalkozó a vállalkozással létrehozandó mű telepítését és a teljes összeg kifizetését
követően készre jelenti a rendszert az illetékes áramszolgáltató felé.
3.3./ Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó által a kivitelezés során beépített anyagok a
Vállalkozó tulajdonában maradnak a munkával kapcsolatos vállalkozói díj teljes körű
kiegyenlítéséig, tehát Vállalkozó az általa beépített anyagokon a teljes vállalkozói díj
kiegyenlítéséig tulajdonjogát fenntartja. Amennyiben a vállalkozói díj a 3.2./ pontban
meghatározott fizetési határidőn belül teljes összegben nem kerül kiegyenlítésre, úgy Vállalkozó a
tulajdonjog fenntartása kapcsán jogosult a felszerelt berendezések azonnali leszerelésére és
elszállítására. Ebben az esetben a felek úgy számolnak el egymással, hogy a Vállalkozó a
berendezést teljes mértékben leszereli, majd a tételes elszámolás alapján képzett összeg és a
Megrendelő által addig megfizetett összegek különbözetét 15 napon belül Megrendelő
bankszámlájára visszautalja.
Amennyiben a Szolgáltató a telepített napelemes rendszerekre beadott "készre jelentés"
dokumentumok után kifogással él és az „oda-vissza” mérőórák bekötését megtagadja, a Vállalkozó
köteles a hiba elhárítását legkésőbb 5 munkanapon belül elvégezni valamint az újbóli " készre
jelentési" dokumentumot a Szolgáltató felé haladéktalanul benyújtani. Fentiekkel megrendelő
mindenben egyetért, és ezt jelen szerződés aláírásával igazolja.
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4. / Megrendelő feladatai
4.1./ A munkavégzéshez szükséges valamennyi dokumentáció, adat, információ Vállalkozó részére
történő átadása (Szolgáltató felé ügyintézési meghatalmazás, aláírt igénybejelentő, tulajdoni lap,
térképmásolat valamint az aláírt csatlakozási dokumentum) .
4.2./ A szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.
4.3./ Az 1./ pontban meghatározott munka átvétele, az egyes részszámlázásra feljogosító
teljesítéseknél teljesítés igazolás kiállítása.
5./ Vállalkozó feladatai
5.1./ Az 1. / pontban meghatározott munka elvégzése, és átadása.
5.2./ A helyszín adottságainak felmérése építészeti és villamossági szempontból.
5.3./ A csatlakozási igény Szolgáltatóhoz történő bejelentése a Megbízó meghatalmazása alapján.
5.4./ A HMKE műszaki tervének elkészíttetése erre jogosult villamos tervező szakemberrel a
megbízó meghatalmazása alapján.
5.5./ A HMKE engedélyeztetése Szolgáltatónál a Megbízó meghatalmazása alapján.
5.6./ A munka elvégzéséhez szükséges, az alábbiakban felsorolt műszaki feladatok elvégzése:
elektromos mérőóra cseréjéhez szükséges készre jelentés elkészítése
napelemes rendszer tartószerkezetének telepítése
solar panelek telepítése
a megfelelő kapacitású inverter, a szükséges elektromos kábelezés, védelmi rendszer és
szerelvények telepítése
6./ Garanciális és szavatossági kötelezettség
6.1./ Vállalkozó garantálja a szerződés szerinti munka kifogástalan minőségét, garantálja hogy az
megfelel a szolgáltató által előírt és megszabott feltételeknek. Vállalkozó garanciális kötelezettsége
az átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított ……… éves (hónapos) időtartamra terjed ki.
Ezen túlmenően: Inverterek esetében a gyári garancia .... hónap. A napelemek esetében ...... hónap
gyártói valamint ....... hónap lineáris teljesítmény garancia ( 0-120 hónap: .................. %, 120-300
hónap ................ %).
7./ Együttműködési feltételek
7.1./ Műszaki egyeztetésre jogosultak:
Megrendelő részéről: Darabos Józsefné polgármester
Sebestyén Lajos Mobil: 06/20 357-8231
műszaki ellenőr
Vállalkozó részéről:
................................. Mobil: ....................................
elelős műszaki vezető
7.2./Vállalkozó a halasztást nem tűrő értesítéseit köteles Megrendelővel rövid úton (telefon, telefax,
e-mail, vagy személyesen) közölni.
7.3./ Pótmunka megrendelése esetén a Vállalkozó jelzi az elvégzés határidejét és ellenértékét,
pótmunkát végezni a Vállalkozó kizárólag azt követően köteles, hogy annak feltételeit a
Megrendelő előzetesen írásban elfogadta.
7.4./ A Megrendelő köteles a Vállalkozó figyelmét felhívni a helyi adottságokból adódó tűzvédelmi
és munkavédelmi előírások betartására, a dolgozók oktatásáról és védelméről a Vállalkozó
gondoskodik.
8./ Egyéb feltételek
8.1./ ./ A felek elfogadják, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, értelmében
az ajánlat és annak részei üzleti titoknak minősülnek. Ezért azoknak felhasználása vagy bármely
harmadik személy részére való hozzáférhetővé tétele jogsérelmet valósít meg, amelynek fennállása
esetén felek jogkövetkezményt érvényesíthetnek. Ez értelemszerűen nem vonatkozik arra az
információra, amely titokban tartását jogszabály nem teszi lehetővé.
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Jelen szerződésből eredő viták eldöntésére a felek kikötik a pertárgy értékétől függően a Tolna
Megyei Bíróság, illetve a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét.
8.2./ / A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a közbeszerzésekről szóló 2015.évi
CXLIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb
kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
8.3./ A szerződés az 1. sz. melléklettel együtt érvényes.
8.4./ Jelen megállapodást a felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, 4 magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták, amelynek 2-2
példány illeti meg a Feleket.
Bátaapáti, 2017. .... ......

...............................................
Megrendelő képviseletében
Darabos Józsefné polgármester

...............................................
Vállalkozó képviseletében
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