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BEVEZETŐ

A jelen Ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat Orosháza Város
Önkormányzata (a továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (a továbbiakban: Kbt.) 57. § (1) bekezdésével összhangban annak érdekében bocsátja
az ajánlattevők rendelkezésére, hogy az ajánlatkérő által a „Orosháza Város intézményei,
gazdasági társaságai részére és a város közvilágításához villamos energia beszerzése 2017” tárgyú, a Kbt. Második részének szabályai szerint, uniós eljárási rendben folytatott, a
Kbt. 81. §-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban elősegítse és támogassa az ajánlattevőket az
eljárást megindító felhívásban és a jelen Ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott követelményeknek mindenben megfelelő ajánlat
összeállításában és benyújtásában.
Az ajánlatkérő és az ajánlattevők közös érdeke és célja, hogy a teljesítésre alkalmas ajánlattevők
ajánlata érvényesnek minősüljön, ehhez azonban az eljárást megindító felhívásban, a jelen
Ajánlattételi felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban, valamint a vonatkozó
jogszabályokban foglalt követelményeknek maradéktalanul eleget tevő ajánlat benyújtására
van szükség az ajánlattevők részéről.
Az ajánlatkérő javasolja ezért, hogy az ajánlattevők az eljárást megindító felhívást, illetve a
jelen Ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat figyelmesen
tanulmányozzák, és írásbeli ajánlatukat szigorúan az eljárást megindító felhívásban, valamint a
jelen Ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban foglalt tartalmi és formai
követelményeknek megfelelően készítsék el és nyújtsák be, bizonytalanság esetén pedig éljenek
a Kbt.-ben meghatározott kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségével a Kbt. 56. §-ában és a
jelen Ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban foglalt iránymutatás
szerint.
Az ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy a jelen Ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumok kiadásával nem célja az eljárást megindító felhívásban, a Kbt.-ben, valamint az
egyéb, vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések megismétlése. Erre tekintettel a jelen
Ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok kizárólag az eljárást megindító
felhívással, a Kbt.-vel és a vonatkozó jogszabályokkal együttesen, azokkal összhangban
értelmezendők.
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A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÁRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
INFORMÁCIÓK

1. Ajánlatkérő(k)re vonatkozó információk
Ajánlatkérő, Orosháza Város Önkormányzata (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) nevében
ezennel felkérem, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED) közzétett ajánlati felhívás,
valamint az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban leírtak és a
vonatkozó hatályos jogszabályok szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát
képező árubeszerzés megvalósítására.
Ajánlatkérő adatai:
Név: Orosháza Város Önkormányzata
Cím: 5900 Szabadság tér 4-6.
Kapcsolattartó: Madarász László energetikus
Tel: +36-68/413-022
Fax: +36-68/411-545
E-mail: varoshaza@oroshaza.hu
Ajánlatkérő az alábbi intézmények mint ajánlatkérők nevében is eljár a közbeszerzési eljárás
során során:
-

Orosházi Polgármesteri Hivatal (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.)
Orosháza Városi Önkormányzat Gyermek- és Diákélelmezési Intézménye (5900
Orosháza, Eötvös József tér 2.)
Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája (5900 Orosháza, Lehel utca
23.)
Orosháza Városi Önkormányzat Egységes Szociális Központ (5900 Orosháza, Teréz u.
14.)
Orosháza Város Önkormányzat Nagy Gyula Területi Múzeum (5900 Orosháza, Dózsa
György u. 5.)
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (5900 Orosháza, Kossuth tér 1.)
Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (5900 Orosháza, Fürdő utca 5.)

2. A közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet adatai
Szervezet: Projektfelügyelet Kft
Cím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A.
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Tel.: +3620/444-7278
Fax: +36 28361206
E-mail: kozbeszerzes@projektfelugyelet.hu
Kapcsolattartó: Szentgyörgyi Szilvia felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
(nyilvántartási szám:00662)

3. A közbeszerzési eljárás fajtája
A közbezerzési eljárás fajtája a Kbt. Második Része szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű a
Kbt. 81.§-a alapján lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás.
4. Közbeszerzési dokumentumok elérhetősége, azok átvételének igazolása
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul és teljeskörűen – ezen belül a
nyilatkozatmintákat szerkeszthető formátumban –, közvetlenül és díjmentesen elektronikus
úton elérhetővé teszi az ajánlatkérő honlapján az alábbi elektronikus elérhetőségen:
http://www.oroshaza.hu/forums/forum/dokumentumtar-kozerdekuinformaciok/kozbeszerzesi-eljarasok-hirdetmenyei/
Az ajánlati felhívás, az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok, valamint a kiegészítő
tájékoztatás(ok) a fenti honlapról letölthető(k) és onnan érhető(k) el, az(ok) nem vehető(k) át
nyomtatott példányban az ajánlatkérő vagy a képviseletében eljárni jogosult lebonyolító
szervezet székhelyén. Az ajánlati felhívás, az azt kiegészító közbeszerzési dokumentumok,
valamint a kiegészítő tájékoztatás(ok) letöltésének visszaigazolása az eljárásban való részvétel
feltétele. Az ajánlati felhívást, az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat és (adott
esetben) kiegészítő tájékoztatás(oka)t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az
alvállalkozónak kell letöltenie és ezt a jelen közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező
kitöltött és cégszerűen aláírt visszaigazoló adatlap ajánlatkérő nevében eljáró lebonyolító
(Projektfelügyelet Kft.) részére történő haladéktalan megküldésével (2. pontban megjelölt fax
vagy e-mail elérhetőségre) kell igazolnia. A közbeszerzési dokumentumok letöltése az érvényes
ajánlattétel feltétele. A közbeszerzési dokumentumok letöltéséről szóló nyilatkozatot legkésőbb
az ajánlattételi határidő lejártáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, de javasoljuk
annak korábbi időpontban történő megküldését annak érdekében, hogy az ajánlatkérő a
kiegészítő tájékoztatást a közbeszerzési dokumentumokat letöltő ajánlatevőnek közvetlenül is
megküldhesse. Ajánlattevő felelőssége és kockázata az, hogy amennyiben haladéktalanul nem
küldi meg Ajánlatkérő részére a letöltésről szóló visszaigazolást, úgy Ajánlatkérő nem tudja
részére közvetlenül megküldeni a kiegészítő tájékoztatás(oka)t és ez esetben Ajánlattevőnek
kell tájékozódnia Ajánlatkérő honlapjáról a kiegészítő tájékoztatás kérés(ek)re adott
válasz(ok)ról.
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5. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Villamos energia beszerzése adásvételi szerződés keretében 2017. november 04. 00:00 órától
(CET) 2019. november 03. 24:00 óráig (CET) terjedő időtartamra vonatkozóan kettő
részajánlati kör vonatkozásában az alábbiak szerint:
1. részajánlati kör: Orosháza város közterületein naptáras közvilágítás biztosítása beszerezni
kívánt mennyiség a szerződés időtartamára: 2.443.104kWh;
2. részajánlati kör: Orosháza város fenntartásában működő intézmények - 93 db fogyasztási
hely – villamos energiával való ellátása, beszerezni kívánt mennyiség a szerződés időtartamára:
7.061.544kWh.
A szállítandó villamos energia mennyiség a szerződés időtartama alatt mindkét részajánlati
körre összesen: 9.504.648 kWh, melytől a tényleges ajánlatkérői igény az egyes részajánlati
körökben + 40%-al eltérhet (opció). A + 40 %-os toleranciasávon belül a nyertes ajánlattevő
az általa megajánlott energiaárra semmilyen felárat, egyéb költséget nem jogosult felszámolni.
A fogyasztási helyek részletes adatait, illetve mérési pontonként a 2016. évre vonatkozó
tényleges fogyasztási mennyiségeket, valamint a szerződéses időszakra beszerezni kívánt
mennyiséget (opció nélkül) az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentumokhoz csatolt külön
excel táblázat (FOGYASZTÁSI ADATOK) tartalmazza.
6. Az eljárás nyelve
Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem
magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
7. A szerződés időtartama
Az adásvételi szerződés teljesítésének időtartama mindkét részajánlati kör tekintetében: 2017.
november 04. 00:00 órától (CET) 2019. november 03. 24:00 óráig (CET).
Az Ajánlatkérő a határozott időtartam lejártát megelőzően a nyertes ajánlattevővel írásban
közölt nyilatkozata útján jogosult a szerződést - a további rendelkezések változatlan hagyása
mellett - legfeljebb hat hónappal meghosszabbítani, amennyiben az opció mennyiségét a
szerződés időtartama alatt nem vette igénybe.
8. A közbeszerzésben résztvevők köre
A nyílt eljárás olyan, egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben minden érdekelt
gazdasági szereplő ajánlatot tehet. Azok a szervezetek vagy személyek, akik az ajánlati
felhívás, valamint a hozzá tartozó ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési
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dokumentumokban leírtak alapján benyújtott érvényes ajánlatuk alapján a szerződés
teljesítésére alkalmasak.
Az ajánlattevő ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi lehetőség biztosítása
esetén ugyanazon rész tekintetében a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen,
b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt,
c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja
9. Egyéb rendelkezések
Az Ajánlattevőnek teljes körű ajánlatot kell adnia a felhívásban szereplő árubeszerzés
vonatkozásában. Az Ajánlatkérő nem fogad el semmiféle kifogást azon az alapon, hogy az
Ajánlattevő elmulasztotta az Ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok
valamely részének átvételét.
Az ajánlat elkészítésének alapja az ajánlati felhívá és a 3. pontban rögzített elektronikus
elérhetőségen közzétett ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok. Az ajánlat
a jelen közbeszerzés tárgyát képező árubeszerzés teljes körű beszerzését kell, hogy tartalmazza
úgy, ahogy azt az Ajánlatkérő az ajánlattétel céljából kibocsátott közbeszerzési
dokumentumokban előírta. Az ajánlatban szereplő árakat magyar forintban (HUF) kell
megadni.
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a feladatleírásban meghatározott gyártmányú,
eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy
védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének
meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a „vagy egyenértékű” kifejezést
minden esetben érteni kell. A hivatkozott szabvány, műszaki engedély, előírás, ajánlás
megnevezése mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szintén minden esetben érteni kell
összhangban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakkal.
Az Ajánlattevő kötelessége, hogy teljes ismeretet szerezzen a maga számára a javasolt
szerződéssel kapcsolatos minden ügy vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt.
Az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy Ajánlattevők ismerik a jelen közbeszerzési eljárásra, illetve a
nyertessel kötendő szerződésre vonatkozó hatályos előírásokat, különös tekintettel a Kbt-t. Az
Ajánlattevő ajánlata benyújtásával elismeri, hogy tisztában van a hatályos, valamint az ajánlat
megtételekor ismert, a teljesítésre kihatóan hatályossá váló jogszabályokkal, és ajánlatát
mindezek figyelembevételével állítja össze.

-6-

Az eljárás során felmerülő, az ajánlati felhívásban és jelen ajánlati felhívást kiegészítő
közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei, különösen a közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet, valamint az egyéb
vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13.§-a szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz köteles csatolni a
cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolást. A változásbejegyzésről a nemleges nyilatkozatot is szükséges
csatolni.
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ÚTMUTATÓ
AZ ÉRDEKELT GAZDASÁGI SZEREPLŐK RÉSZÉRE
1.

A
AJÁNLATI
FELHÍVÁST
DOKUMENTUMOK TARTALMA

KIEGÉSZÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI

ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok nem mindenben
ismétlik meg az ajánlati felhívásban foglaltakat, a ajánlati felhívást kiegészítő
közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívással együtt kezelendőek. Az
ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételi felhívás és az
ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok közötti esetleges eltérés
esetében az ajánlattételi felhívás előírásai az irányadók, amennyiben az esetleges
eltérés észlelését követően az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat nem
módosítja. Az ajánlattevők kizárólagos kockázata, hogy gondosan megvizsgálják a
ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat és annak minden
kiegészítését, amely esetleg az ajánlattételi időszak alatt kerül kibocsátásra, valamint,
hogy megbízható információkat szerezzenek be minden olyan körülmény és
kötelezettség vonatkozásában, amely bármilyen módon is befolyásolhatja az ajánlat
természetét vagy jellemzőit. Ajánlattevő kötelezettségét képezi – az ajánlati felhívás és
jelen ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok gondos
áttanulmányozását követően – az ezekben foglalt valamennyi előírás, formai
követelmény, kikötés, a beszerzés tárgyára vonatkozó specifikáció betartása, valamint
a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás–kérésre adott ajánlatkérői válaszok
figyelembevétele. Ajánlattevő köteles az ajánlati felhívásban, a ajánlati felhívást
kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban és ajánlatkérő által – a teljesítéssel
kapcsolatban – szolgáltatott minden információ pontosságáról meggyőződni.

1.1. Jelen

2.

A KBT. 73. § (5) BEKEZDÉSE SZERINTI TÁJÉKOZTATÁS
2.1. A

Kbt. 73. § (5) bekezdése értelmében ajánlatkérő a jelen felhívást kiegészítő
közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a
nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73.§ (4) bekezdés szerinti
azon környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeknek a
teljesítés során meg kell felelni.
5.1. pontban foglalt előírásra tekintettel az ajánlatkérő az alábbiakban megadja
azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és elérhetőségét, amelyektől az
ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat:

2.2. Az



Nemzetgazdasági Minisztérium
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Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.
Telefax: +36-1-795-0716
Telefon:
- NGM (József nádor tér 2-4.): +36 1 795-1400
- NGM (Kálmán Imre u. 2): +36 1 472-8000
- NGM (Honvéd u. 13-15): +36 1 374-2700
Sajtókapcsolat: sajto@ngm.gov.hu, Tel: +36-1-795-9184
Ügyfélkapcsolati Információs Iroda: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-795-5010
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium


Országos Tisztifőorvosi Hivatal (munkaegészségügy)

A Munkahigiénés és Foglalkozás- egészségügyi Főosztály megtalálható, illetve
elérhető:
Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 839.
Telefon: (1) 459-3050
Központi mobil: 06 (30) 817-5002, 06 (30) 817-5009
Fax: (1) 459-3059
E-mail: titkarsag@omfi.hu
http://www.omfi.hu/


Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (bányászati munkavédelem)

Munkavédelmi Információs Szolgálat
Telefon: (80) 204 258
Fax: (1) 301 2928
E-mail: munkavedelem@mbfh.hu
Elnöki Titkárság
1145 Bp, Columbus u. 17-23.
1590 Bp, Pf. 95.
http://www.mbfh.hu/home/html/index.asp?msid=1&sid=0&HKL=1&lng=1


Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
(környezetvédelem)

Székhely

1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.

Postacím

1539 Budapest, Pf.: 675.

Telefon

+36 1 224 9100
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Fax

+36 1 224 9163

Elektronikus levélcím

orszagos@zoldhatosag.hu

Honlap

http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
http://www.oktvf.gov.hu/

 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
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3.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

3.1.

Bármely gazdasági szereplő, aki jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a
megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban, valamint a ajánlati felhívást
kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő
(értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott
szervezettől.

3.2.

A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de
legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt hat nappal kell megadni.

3.3.

Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti határidőt megelőző negyedik napnál
később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell
megválaszolnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő
letelte előtt lehetséges.

3.4.

Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a
megfelelő ajánlattétel érdekében - az ajánlati felhívásban, valamint a ajánlati felhívást
kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő
(értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől vagy az általa meghatározott
szervezettől a következő kapcsolattartási pontokon:
Szervezet: Projektfelügyelet Kft
Cím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A.
Fax: +36 28361206
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E-mail: kozbeszerzes@projektfelugyelet.hu

Ajánlatkérő a beérkező kérdések gyorsabb megválaszolása érdekében kéri, hogy azok
minden esetben szerkeszthető word formátumban is kerüljenek megküldésre a fenti email címre.
3.5.

Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzési
dokumentumokat az elektronikus elérhetőségről nem töltötte le és kiegészítő tájékoztatás
kérés keretében nem adja meg azon elérhetőségeit, melyekre a kiegészítő tájékoztatás
megadását várja, és ezáltal Ajánlatkérő nem képes a tájékoztatás célszemélyhez történő
megküldésére (vagy téves címre küldi meg a tájékoztatást).
A kiegészítő tájékoztatás(ok) a http://www.oroshaza.hu/forums/forum/dokumentumtarkozerdeku-informaciok/kozbeszerzesi-eljarasok-hirdetmenyei/ honlapról letölthető(k) és
onnan érhető(k) el, az(ok) nem vehető(k) át nyomtatott példányban az ajánlatkérő
székhelyén. Ajánlatkérő a honlapon történő közzététellel egyidejűleg a kiegészítő
tájékoztatást teljes terjedelmeben közvetlenül megküldi az ajánlati felhívást kiegészítő
közbeszerzési dokumentumok letöltését visszaigazoló valamennyi gazdasági szereplő
részére. A kiegészítő tájékoztatást az gazdasági szereplők azonos feltételek mellett kapják
meg írásban, telefax útján és/vagy e-mailben az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési
dokumentumok kérése vagy a kérdésfeltevés során feltüntetett telefaxszámra és/vagy email címre. A kiegészítő tájékoztatás akkor minősül kézbesítettnek, ha a gazdasági
szereplő a kiegészítő tájékoztatást akár telefax, email, vagy akár személyes kézbesítés
útján megkapta, vagy szabályszerű értesítés mellett nem vette át.

3.6.

A kiegészítő tájékoztatások kézhezvételét az ajánlattevőknek haladéktalanul vissza kell
igazolniuk. Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a válaszok megérkezéséről a 2.4.
pontban megjelölt címre küldjenek visszajelzést!

3.7.

A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget vagy email címet adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában
alkalmas. Ugyancsak a gazdasági szereplő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül
a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.

4.
4.1.

AZ AJÁNLATOK BENYÚJTÁSA
Az ajánlattevőnek a Kbt-ben, az ajánlati felhívásban, illetve jelen ajánlati felhívást
kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai
követelmények maradéktalan figyelembevételével és az előírt kötelező okiratok,
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dokumentumok, nyilatkozatok (a továbbiakban együttesen: mellékletek) becsatolásával
kell ajánlatát benyújtania.
4.2.

Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a Kbt.
68. § (4) bekezdése szerinti információkat, azaz ajánlattevők nevét, címét (székhelyét,
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési
szempontok alapján értékelésre kerülnek.

4.3.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az
ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért
ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlattevő köteles ajánlatában a Kbt. 66.§ (2)
bekezdés szerinti nyilatkozatát benyújtani.

4.4.

Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett
nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról
szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Az ajánlattevő
köteles ajánlatában a Kbt. 66.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatát benyújtani.

4.5.

Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő
alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi
jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Az ajánlattevő ajánlatában köteles a Kbt. 66.§ (6) bekezdés szerinti nyilatkozatát
benyújtani.

4.6.

A gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági
követelményeknek való megfelelés, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése
szerinti objektív kritériumok teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési
dokumentumba (a továbbiakban: ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Közös
ajánlattétel esetében minden ajánlattevőnek be kell nyújtania az ESPD-t.

4.7.

Az ESPD-ben a gazdasági szereplő egyrészt nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem
állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja
az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó adatokat. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4)
bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. §
(11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén
- hozzájáruló nyilatkozatot.
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4.8.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására
támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezet részéről az ESPD-be foglalt nyilatkozatát, az igazolások benyújtásának
előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében
- az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági
feltételnek történő megfelelést.

4.9.

Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §, valamint ha az adott közbeszerzési
eljárásban előírásra került, a 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A
nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már
ismert alvállalkozók megnevezését.

4.10.

Az ajánlatot a Kbt. 66.§ (1) bekezdésével összhangban kell írásban és zártan személyesen
vagy postai úton az ajánlattételi határidő lejártáig, 1 (egy) eredeti papír alapú példányban,
lapozhatóan összefűzve vagy összekötve, oldalszámozva, (cégszerűen) aláírva
benyújtani. Az ajánlatnak tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak.

4.11.

A postán, futárral feladott, vagy személyesen kézbesített ajánlatokat az ajánlatkérő csak
akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi
határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények
elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

4.12.

Az ajánlatkérő előírja a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus
másolati példány benyújtását 1 db elektronikus adathordozón - CD/DVD - (a teljes
ajánlatot scannelve pdf formátumban). A papíralapú és az elektronikus példány közötti
esetleges eltérés esetén az ajánlatkérő a papíralapú példányt tekinti irányadónak. Az
ajánlat elektronikus példányát a papír alapú ajánlattal közös csomagolásban kell
benyújtani. Az elektronikus benyújtás elsődlegesen zöld, környezetvédelmi szempont,
amely az ajánlatkérő értékelő munkájának gyorsítása, könnyítése céljából is szükséges,
ugyanakkor a papíralapon az előírt módon benyújtott ajánlat képezi az elbírálás tárgyát.
Az elektronikus melléklet nem jelenti az ajánlatnak a 257/2007. (X.4.) Korm.rendelet
szerinti elektronikus benyújtását. Amennyiben az eredeti nyomtatott ajánlat és az
elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlatkérő a
nyomtatott ajánlatot tekinti irányadónak.

4.13.

A benyújtott ajánlat példányainak borítólapján fel kell tüntetni a beszerzés számát, az
eljárás megnevezését, az „ajánlat” kifejezést, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény 3:5.§ a) és b) pontja szerinti adatokat.
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4.14.

-

-

Az ajánlatot zárt és sértetlen csomagolásban kell benyújtani. A kért példányszámú
ajánlatot együttesen (egy borítékba, csomagba, dobozba) kell becsomagolni. A
csomagolásnak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
biztosítania kell, hogy az ajánlat egyes példányai együtt maradjanak,
roncsolásmentesen nem bonthatónak kell lennie,
a csomagolás külső felületén az alább felsorolt adatok szerepeljenek:
ajánlattevő neve és székhelye,
AJÁNLAT - „Orosháza Város intézményei, gazdasági társaságai részére és a város
közvilágításához villamos energia beszerzése - 2017” – Ajánlattételi határidő előtt
nem bontható fel.”
A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül
benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül. Az ajánlat,
illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az
ajánlattevőt terheli. A csomagolásra a fentiektől eltérő tartalmú feliratot elhelyezni nem
szabad.

4.15.

Az ajánlat ne tartalmazzon semmilyen olyan anyagot, amelyet az ajánlatkérő nem kért be
(pl. prospektus, reklámanyag, stb.). Amennyiben az ajánlattevő ilyen jellegű anyagokat
is be kíván nyújtani, úgy ezeket – ha benyújtását feltétlenül szükségesnek tatja – az
ajánlattól elkülönítve csatolja. Ajánlatkérő az ilyen módon elkülönített dokumentumot
nem tekinti az ajánlat részének és az ajánlat elbírálása során nem veszi figyelembe.

4.16.

Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve az ajánlattevő
által tett hibakiigazításokat. Az ilyen kiigazításokat az ajánlatot aláíró személy(ek)nek,
vagy az arra meghatalmazott személy(ek)nek a kézjegyükkel kell ellátnia/ellátniuk a
közbeiktatás, törlés vagy átírás dátumának feltüntetésével.

4.17.

Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje: Projektfelügyelet Kft (2100 Gödöllő,
Dózsa György út 69/A. 107. sz tárgyaló), határideje: 2017. október 02. 10:00 óra

4.18.

Az ajánlatokat az ajánlattételi határidő lejártáig, hétfőtől-péntekig 9.00-16.00 óra között,
az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig
lehet leadni.

4.19.

Az ajánlat előkészítésével, összeállításával és benyújtásával, vagy az ajánlathoz
szükséges információk megszerzésével kapcsolatos mulasztás következményei
ajánlattevőt terhelik. Az ajánlat elkészítésével, benyújtásával és egyébként a
közbeszerzési eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerülő költségeket az
ajánlattevők maguk viselik és ezek részben vagy egészben történő megtérítésére az
ajánlatkérő nem kötelezhető. Minden olyan adat, információ beszerzése, - amely
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ajánlatuk elkészítéséhez és a szerződéses kötelezettségek elvállalásához szükségesek –
saját költségükre és saját felelősségükre az ajánlattevők feladata.
4.20.

Az ajánlatban közölt információk kizárólag ezen közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása keretében kerülnek felhasználásra.

4.21.

Az ajánlattevő az ajánlatban, hiánypótlásban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásban
elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §]
tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat
kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala az
ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Az
ajánlattevő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni,
amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra
hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. Az ajánlattevő által
adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül
megfogalmazásra. [Kbt. 44.§ (1) bekezdés]

4.22.

Az ajánlattevő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen
a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb
nyilvántartásból bárki számára megismerhetők,
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat,
c) az ajánlattevő által az alkalmasság igazolása körében bemutatott
ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy
szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó
információkat és adatokat,
cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szakemberekre, tanúsítványokra, címkékre
vonatkozó információkat és adatokat,
d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem
értve a leírásnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44.§ (1)
bekezdésében meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak,
e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve
a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható elemét, amely tekintetében a Kbt. 44.§ (1)
bekezdésében meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a Kbt.
44.§ (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak. [Kbt. 44.§ (2)
bekezdés]

4.23.

Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének),
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban
együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 76. § szerinti értékelési szempont
alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 44.§ (2) bekezdés hatálya
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alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés)
nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. [Kbt. 44.§ (3) bekezdés]
4.24.

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés nyilvános, annak tartalma
közérdekből nyilvános adat, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással
nem tagadható meg. Ettől eltérően amennyiben a felek az ajánlatot a szerződés
mellékletévé teszik, az ajánlat nyilvánosságára a Kbt. 44. § alkalmazandó.

5.

KITÖLTÉSI SEGÉDLET AZ EGYSÉGES EURÓPAI KÖZBESZERZÉSI
DOKUMENTUMHOZ (ESPD)

5.1.

Az ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési eljárásokban
az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének
megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell
előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének és emellett
megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági
követelményeknek.

5.2.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltési útmutatóját az Európai Unió
Bizottságának az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványának
meghatározásáról szóló 2016/7 végrehajtási rendeletének 1. Melléklete tartalmazza, mely
a
következő
elérhetőségen
érhető
el:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0007.

5.3.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok
részeként kiadott ESDP-ben áthúzással jelölte azokat a részeket, amelyek jelen
eljárásban nem relevánsak, azokat kitölteni nem kell. Ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentáció részét képező ESDP formanyomtatványból
törölni nem lehet.

5.4.

Az ESPD dokumentumot közös ajánlattétel esetében minden ajánlattevőnek különkülön saját maga vonatkozásában ki kell töltenie. Részajánlattétel esetében
amennyiben az ajánlattevő több vagy valamennyi részajánlatra ajánlatot kíván benyújtani
az ESPD dokumentumot az egyes részajánlatok vonatkozásában külön-külön szükséges
benyújtani. Amennyiben az ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetet vesz igénybe
az alkalmasság igazolásához, a kapacitást biztosító szervezetnek külön ESPD
dokumentumot kell benyújtania, melyben az alkalmassági követelmények
vonatkozásában csak azt a részt szükséges kitöltenie, melynek igazolásához
erőforrást biztosít.
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5.5.

Az alkalmassági követelmények kapcsán az Ajánlatkérő nem fogadja el az
ajánlattevő ESPD-ben foglalt egyszerű nyilatkozatát, azaz a IV. Rész „alfa” szakasz
(az összes kiválasztási szempont általános jelzése) kitöltését, így kifejezetten felhívja
a figyelmet, hogy az előírt alkalmassági követelmények tekintetében a
dokumentumot az ajánlattevők szíveskedjenek részletesen kitölteni az ajánlati
felhívásban előírt tartalommal.

5.6.

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő a f ormanyomtatvány benyújtásával a következő módon
igazolja előzetesen a Kbt. 62. §-ában említett kizáró okok hiányát:
a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont aa)-af) alpontokra vonatkozó nyilatkozat tekintetében
a gazdasági szereplő a formanyomtatvány III. részének „A” szakaszát tölti ki,
b) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontra vonatkozó nyilatkozatot a gazdasági
szereplő a formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában teszi meg,
c) a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontjára vonatkozóan a nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő a formanyomtatvány a) és b) pontnak megfelelő
kitöltésével egyben az ah) alpontban említett személyes joga szerinti hasonló
bűncselekményekről is nyilatkozik,
d) a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. részének
„B” szakasza kitöltésével nyilatkozik azzal, hogy csak az egy évnél régebben lejárt adó-,
vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulék tartozást és a tartozás lejártának időpontját
kötelező feltüntetni,
e) a Kbt. 62. § (1) bekezdés c), d), h)-j) és m) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány
III. része „C” szakaszának vonatkozó pontjai kitöltésével nyilatkozik,
f) a Kbt.
62. §
(1) bekezdés e)-g), k), l), p) és q) pontjára vonatkozóan a
formanyomtatvány III. részének „D” szakaszában a vonatkozó pontok kitöltésével
nyilatkozik,
g) a Kbt. 62. § (1) bekezdés n)-o) pontjára vonatkozóan a formanyomtatvány III. része
„C” szakaszának vonatkozó pontja kitöltésével azzal, hogy ha a gazdasági szereplő
bírságelengedésben részesült, vagy az ajánlat benyújtását megelőzően a jogsértést a
Gazdasági Versenyhivatalnak bejelentette, ezt a tényt a formanyomtatványban feltünteti.
Ha az érintett gazdasági szereplő a

Kbt. 62. § (1) bekezdése a), c)-e), g)-q) pontjai, a Kbt.
62. § (2) bekezdése alapján kizáró ok hatálya alá esik, azonban olyan intézkedéseket
hozott, amelyek a Kbt. 64. §-a alapján igazolják megbízhatóságát, és ezt a Közbeszerzési
Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági
felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozatával
igazolni tudja, köteles mind a kizáró ok fennállását, mind a megtett intézkedések rövid
leírását feltüntetni a formanyomtatványon. A formanyomtatványhoz a Hatóság Kbt. 188.
§ (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálat esetén a bíróság Kbt. 188. § (5)
bekezdése szerinti - jogerős határozatát is csatolni kell.
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5.7. A Kbt.

65. § (1) bekezdésében említett alkalmassági követelmények előzetes igazolása
érdekében az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt
vevő gazdasági szereplő a formanyomtatvány IV. részét az ajánlatkérő által előírt
módon köteles kitölteni.

5.8. A

kizáró okok igazolásának módját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete, az alkalmassági
követelmények igazolásának módját a IV. Fejezete határozza meg. A III. és IV.
Fejezetben feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben
nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló
adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai
közbeszerzési dokumentumban megjelölte. A III. és IV. Fejezetben említett igazolási
módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő
minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a
közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek
megfelelően jogosult ellenőrizni.

6.

IRATBETEKINTÉSI JOG

6.1.

Az adott eljárásban részt vett ajánlattevő az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés
megküldését követően kérheti, hogy más ajánlattevő ajánlatának - ideértve a hiánypótlást,
felvilágosítást, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolást is - üzleti titkot nem tartalmazó
részébe betekinthessen. Az iratbetekintésre vonatkozó kérelemben az ajánlattevő köteles
megjelölni, hogy milyen feltételezett jogsértés kapcsán, az ajánlat mely részébe kíván
betekinteni. [Kbt. 45.§ (1) bekezdés]

6.2.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az iratbetekintést munkaidőben, a
kérelem beérkezését követő két munkanapon belül biztosítja. Az ajánlatkérő felhívja az
ajánlattevők figyelmét, hogy az iratbetekintés vonatkozásában munkaidőnek
munkanapokon 10 és 15 óra közötti időszakot tekinti. A betekintést az ajánlatkérő a
gazdasági szereplő által megjelölt feltételezett jogsértéshez kapcsolódó
jogérvényesítéséhez szükséges mértékben köteles biztosítani. Más ajánlattevő
ajánlatának teljes körű átvizsgálása a betekintés körében nem lehetséges. [Kbt. 45.§ (1)
bekezdés]

7.

AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK
Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt – mindkét részajánlati kör vonatkozásában –
ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke részajánlati körönként 500 000 HUF,
legkésőbb az ajánlattételi határidőig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A
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teljesítés történhet az ajánlatkérő nevére szóló, feltétel nélküli és visszavonhatatlan
bankgaranciával, biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást
tartalmazó – kötelezvénnyel, vagy az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 1173304115346315-06530000számú bankszámlájára történő átutalással/befizetéssel, a közlemény
rovatban az eljárás számának feltüntetésével. Az ajánlat eredeti példányához csatolni kell
a bankgarancia eredeti példányát, a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt,
vagy átutalás esetén az átutalási bizonylat eredeti vagy egyszerűmásolati példányát (Kbt.
54. § (1)–(2)). A nyertes ajánlattevő, valamint a Kbt.131. § (4) bekezdésének alkalmazása
esetén a következő legelőnyösebb ajánlatot tevő részére az ajánlati biztosíték a
szerződéskötést követő 10 napon belül, kamatmentesen kerül visszautalásra, a nem
nyertes ajánlattevőnek az ajánlatkérő az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (5)
bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően fizeti vissza.
8.

KÖZÖS AJÁNLATTÉTEL

8.1.

Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. A közös ajánlattevők kötelesek
maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni
jogosult képviselőt megjelölni.

8.2.

Közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy
létrehozását ajánlatkérő nem teszi lehetővé. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése
alapján projekttársaság létrehozását kizárja mind önálló, mind közös ajánlattevők
tekintetében is.

8.3.

A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak
egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.

8.4.

Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők
értesítését írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [Kbt. 56. §], a hiánypótlás
[Kbt. 71. §], a felvilágosítás [Kbt. 71. §] és indokolás [Kbt. 72. §] kérése esetében az
ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek vagy közös részvételre jelentkezőknek szóló
értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását az 5.1. szerinti képviselőnek küldi meg.

8.5.

Az ajánlatkérő által előírt ajánlati biztosítékot [Kbt. 54. §], a közös ajánlattevőknek
elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös
ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az
ajánlatkérőt illeti meg.

8.6.

A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen
felelnek. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az
ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be.
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8.7.

Közös ajánlattétel esetén az adott időszakban elfogadott teljesítést a közös ajánlattevők
az adott időszaki teljesítésük arányában külön-külön nyújtják be számláikat. A
teljesítésbe bevont alvállalkozók adott időszaki teljesítményeit is rögzíteni kell a teljesítés
igazolásban. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az alvállalkozók kifizetésének
igazolását a jogszabályoknak megfelelően az előírt tartalmi és formai követelményeknek
megfelelően kell benyújtani, az elszámolás biztosítása érdekében az ajánlatkérő által
jelezett hiányosságok pótlásáról haladéktalanul gondoskodnia kell.

8.8.

Amennyiben több gazdasági szereplő közösen tesz ajánlatot a közbeszerzési eljárásban,
akkor az ajánlathoz csatolniuk kell az erre vonatkozó megállapodást.
A közös ajánlattevők megállapodásának tartalmaznia kell:
- a közös ajánlattevők nevét, székhelyét
- a jelen közbeszerzési eljárásban közös ajánlattevők nevében eljárni (továbbá
kapcsolattartásra) jogosult képviselő szervezet megnevezését;
- meg kell jelölni a közös Ajánlattevők képviseletére jogosult szervezetet és személyt,
valamint az(oka)t a természetes személy(eke)t, aki(k) a közös Ajánlattevők nevében
joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), illetve a közös Ajánlattevők nevében aláírásra
jogosult(ak). A megállapodás mellé csatolni kell a közös Ajánlattevők képviseletére
jogosult személy aláírási mintáját;
- tartalmaznia kell a közbeszerzési eljárás tárgyát és az eljárást megindító hirdetményre
való utalást. A közös Ajánlattevők nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy a
közbeszerzési eljárásban együttes Ajánlattevőként részt kívánnak venni;
- a szerződés teljesítéséért teljes körű egyetemleges felelősségvállalást minden tag
részéről;
- ajánlatban vállalt kötelezettségek és a feladatok megosztására vonatkozó
rendelkezéseket,
- a számlázás rendjét, azt, hogy az egyes számlák összege hogyan oszlik meg a közös
ajánlattevők között, továbbá azt, hogy közös Ajánlattevők külön-külön kötelesek
számlát benyújtani a saját (rész)teljesítésükre vonatkozóan;
- közös Ajánlattevők megállapodásának az Ajánlattevők mindegyikének aláírásával
hatályba kell lépnie.

9.

AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG
Az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap az ajánlattételi határidő lejártától számítva: 2017.
november 01.

10.

AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA

10.1.

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontásának helye és ideje:
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bontás helye: Projektfelügyelet Kft (2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A. 107.sz
tárgyaló
bontás ideje: 2017. október 02. 10:00 óra
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk
meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő
esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek
lehetnek jelen.

11.

AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE

11.1.

Az ajánlatkérő által felállított bíráló bizottság a Kbt. 69. § (2) bekezdésében foglaltak
alapján megfelelőnek talált ajánlatokat mindkét részajánlati kör tekintetében a Kbt. 76. §
(2) bekezdés a) pontja (legalacsonyabb ár) bírálati szempont alapján értékeli.
Az ajánlatkérő a Kbt. 76.§ (5) bekezdése alapján azért alkalmazza a legalacsonyabb ár
egyedüli értékelési szempontját, mert az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan
meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi
jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

a.) Az ajánlati árat mindkét részajánlati kör tekintetében nettó Ft/kWh-ban
szükséges megadni. Az ajánlati árat számmal és betűvel is szükséges kiírni.
b.) Mindkét részajánlati körben:
Az ajánlati ár a szerződés időtartama alatt fix ár, indexálásra nincs lehetőség.
Az áramdíj tartalmazza a szerződés szerint szállított villamos energia ellenértékeként
fizetendő egyzónaidős, tiszta áramdíjas energiadíjat, a menetrendadás költségét, a
szerződés teljesítése során nyújtott tanácsadás, illetve menedzselés díját, a számlázási
költséget, az aktív villamos energia szolgáltatásának költségét, a kiegyenlítő energia
költségét, a határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat, valamint a közvetített
szolgáltatás kiszámlázásának esetleges költségeit.
Az áramdíj nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. törvény (Vet.) 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket (ideértve
a Vet. 13.§ (1) bekezdése, illetve a megújuló energiaforrásokból nyert energiával
termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges
pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes
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szabályokról szóló 63/2016. (XII. 28.) NFM rendelet alapján fizetendő KÁT
pénzeszköz költségét), az energiaadót, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján
esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket,
amelyeket az Ajánlatkérő – a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett módon és
mértékben – köteles a nyertes Ajánlattevő számlája alapján részére megfizetni.
c.) Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a betűvel leírt összeg között eltérés
mutatkozik, akkor a számokkal kiírt összeget tekinti Ajánlatkérő érvényesnek.
d.) Az Ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés
valutaneme is csak ez lehet.
e.) Amennyiben az Ajánlattevő vállalási árát alulprognosztizálja, az ebből eredő
pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti
a teljesítési kötelezettség alól.
f.) Az Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az Ajánlattevő nem tehet olyan ajánlatot, amely
előlegfizetési igényt tartalmaz. Előleg alatt az Ajánlatkérő minden olyan fizetési igényt
ért, amelyek mögött nincs az Ajánlatkérő által elismert teljesítés.
11.2.

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül bírálja el.

11.3.

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelneke a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek. Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlat érvénytelen, és
hogy van-e olyan gazdasági szereplő, akit az eljárásból ki kell zárni.

11.4.

Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények, a kizáró okok és a 82. §
(5) bekezdése szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére köteles az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot nyilatkozatot elfogadni, valamint
minden egyéb tekintetben az ajánlat megfelelőségét ellenőrizni, szükség szerint a 71-72.
§ szerinti bírálati cselekményeket elvégezni. Az ajánlatkérő az egységes európai
közbeszerzési dokumentum szerinti nyilatkozattal egyidejűleg ellenőrzi a nyilatkozatban
feltüntetett, a Kbt. 69.§ (11) bekezdés szerint elérhető adatbázisok adatait is.

11.5.

Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71.§-a alapján biztosítja, illetve a
ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának
tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kér.

11.6.

Ha az ajánlatkérő az ajánlatban az értékelésre kiható számítási hibát észlel, annak javítását
az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen
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meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket
vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot.
11.7.

Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó
adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni, ha az ajánlat a megkötni tervezett
szerződés tárgyára figyelemmel aránytalanul alacsony összeget vagy tartalmaz az
értékelési szempontként figyelembe vett ár vagy költség, vagy azoknak valamely
önállóan értékelésre kerülő eleme tekintetében vagy az ajánlatnak valamely egyéb eleme
tartalmaz teljesíthetetlennek ítélt kötelezettségvállalást.

11.8.

Az ajánlat érvénytelen, ha
a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
b) az ajánlattevőt az eljárásból kizárták;
c) ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet
a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása
alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;
d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági
követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való
megfelelést;
e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem
értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;
f) az ajánlattevő
fa) valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak
és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy
fb) a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.
[Kbt. 73.§ (1) bekezdés]

11.9.

A Kbt. 73.§ (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul
alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §]. [Kbt. 73.§
(2) bekezdés]

11.10. A Kbt. 73.§ (1) bekezdés

e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel
meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket
a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4.
mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
A Közbeszerzési Hatóság - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden
évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - tájékoztatást tesz közzé
honlapján a Magyarországon egyes ágazatokban alkalmazandó kötelező legkisebb
munkabérről. [Kbt. 73.§ (4) bekezdés]
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11.11. Az

ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az
alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok [Kbt. 62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74.§ (1) bekezdés]

11.12. Az

ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból
a) azt az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást
nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés],
b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem
kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés]. [Kbt. 74.§ (2) bekezdés]

11.13. Az ajánlatkérő a megfelelőnek talált ajánlatokat az értékelési szempontok szerint értékeli.

Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő köteles az értékelési szempontokra
figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével
felhívni a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a
82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az
igazolásokat benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre
vonatkozó felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül
hagyhatja és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon
ajánlattevők tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az
igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat
korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások
ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott
igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint
hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

11.14. A

11.15. Az ajánlatkérő nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő általa

meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívhatja az igazolások
benyújtására.
12.

EREDMÉNYHIRDETÉS, ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

12.1.

Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt írásban tájékoztatni az eljárás eredményéről, az
eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére való
alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának egyéb okból történt érvénytelenné
nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a
lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.
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12.2.

Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban
meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. Az
ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a fenti tájékoztatást az írásbeli
összegezésnek minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton
történő megküldésével teljesíti.

13.

ELŐZETES VITARENDEZÉS

13.1.

A Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti előzetes vitarendezési kérelmet az alábbi címre kell
benyújtani:
Szervezet: Projektfelügyelet Kft
Cím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69/A.
Fax: +36 (28) 361-206
E-mail: kozbeszerzes@projektfelugyelet.hu

13.2.

A kérelmezőnek az ajánlatkérőhöz benyújtott kérelmében (a továbbiakban: előzetes
vitarendezési kérelem) meg kell jelölnie az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum,
vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott elemét, továbbá a kérelmező javaslatát,
észrevételét, valamint az álláspontját alátámasztó adatokat, tényeket, továbbá az azt
alátámasztó dokumentumokra - ha vannak ilyenek - hivatkoznia kell. Az előzetes
vitarendezési eljárás szabályait a Kbt. 80. §-a tartalmazza.

14.

A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE ÉS TELJESÍTÉSE

14.1.

Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel)
- közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban
megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és
ajánlat tartalmának megfelelően.

14.2.

A szerződésnek tartalmaznia kell - az eljárás során alkalmazott értékelési szempontra
tekintettel - a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek.

14.3.

Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt
megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és a második legkedvezőbb ajánlatot (ha
ajánlatkérő hirdetett második helyezettet) tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 30
nappal meghosszabbodik.

14.4.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján
Ajánlatkérő központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel,
- 25 -

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes
szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a
szerződéskötés időpontjáig nyilatkoznia kell az átláthatóságról, mely nyilatkozat a
szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

14.5.

A szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek,
illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.

15.

A KAPCSOLATTARTÁS MÓDJA:

14.1. A Kbt. 41. § (1) bekezdésének megfelelően az eljárás lezárásáig minden, az eljárással
összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Az Ajánlatkérő és a nevében
eljáró visszautasít minden egyéb úton történő, személyes vagy nem dokumentálható
kapcsolattartási formát.
14.2. A Kbt. 41. § (2) bekezdése alapján, amennyiben a Kbt. vagy az ajánlati felhívás vagy az
Ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok valamely kapcsolattartási
formát kifejezetten nem kíván meg, az írásbeli nyilatkozatok a következőképpen
teljesíthetőek:




postai vagy közvetlen kézbesítés útján (figyelemmel arra, hogy a Kbt. szerint
előírt tájékoztatásra vagy információ kérésére a postai kézbesítés csak
kivételesen és indokolt esetben vehető igénybe [Kbt. 41. § (5) bekezdés]);
faxon;
elektronikus úton (Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 41. § (4)
bekezdése alapján elektronikus úton megküldött dokumentumnak a legalább
fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott, vagy a Kbt. felhatalmazása
alapján alkotott jogszabály szerinti követelményeknek megfelelő elektronikus
dokumentumba foglalt formátum minősül).
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET
SZERZŐDÉSTERVEZETEK
Az I. és II. részajánlati körre vonatkozó
dokumentumokban kerülnek csatolásra.
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adásvételi

szerződéstervezetek

külön

2. SZÁMÚ MELLÉKLET
NYILATKOZATMINTÁK, IGAZOLÁSOK, BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

A nyilatkozatminták, igazolások és egyéb benyújtandó dokumentumok külön szerkeszthető
word dokumentumban kerülnek csatolásra. Nyilatkozatjegyzék:
Ajánlatban benyújtandó nyilatkozatok
1.

Fedőlap

2.

Tartalomjegyzék

3.

Felolvasólap (Kbt. 66.§ (5)bek.)

4.

Ajánlattételi nyilatkozat Kbt. 66.§ (2) bek. – részajánlati körönként

5.

Nyilatkozat a Kkvtv. alapján [Kbt. 66.§ (4) bekezdése] – részajánlati
körönként

6.

Nyilatkozat az alvállalkozókról [Kbt. 66.§ (6) bek. a) és b) pont] –
részajánlati körönként

7.

Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján a kapacitást nyújtó
szervezetekről részajánlati körönként

8.

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok
hatálya alatt nem állás vonatkozásában

9.

Ajánlattevői nyilatkozat az alvállalkozókról és erőforrás szervezetekről

10.

A kapacitásait

rendelkezésre bocsátó

szervezet

szerződéses

vagy

előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat (adott
esetben)
11.

Közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodás (adott esetben)

12.

ESPD részajánlati körönként

13.

Cégkivonat

14.

Ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta/Aláírási címpédány az ajánlattevő,
illetve adott esetben a kapacitást nyújtó gazdasági szereplő cégjegyzésre
jogosult képviselője reszéről

15.

Nyilatkozat változásbejegyzésről (nemleges nyilatkozatot is szükséges
megtenni)

16.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság
által megküldött igazolás (adott esetben)

Az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására benyújtandó igazolások
17.

Illetékes adó- és vámhivatal igazolása vagy együttes adóigazolás,
amennyiben a gazdasági szereplő a köztartozásmentes adózói adatbázisban
nem szerepel (adott esetben)

18.

Nyilatkozat a Kbt. 62.§ (1) bekezdés k), kb) és kc) alpontjai alapján

19.

Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés d), f) pontja és a Kbt. 62. § (2)
bekezdés a) és b) pontja alapján

20.

Nyilatkozat az árbevételről

21.

Referencianyilatkozat

22.

Referenciaigazolás (adott esetben)

3. SZÁMÚ MELLÉKLET
MŰSZAKI TARTALOM
A közbeszerzás műszaki tartalmát a külön melléketként csatolt excel táblázat tartalmazza a
fogyasztási helyekre vonatkozó részletes adatok megjelölésével. a 2016. évi tényleges
fogyasztási adatokkal és a beszerezni kívánt mennyiségekkel.

